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lmalı dostlar, hayatta var olmalı. Sevgiyle, 
dostlukla, namusla, dürüstlükle ve iyiliklerle 
var olmalı.

Gün gelip -ki ne zaman olacağını hiçbiri-
miz bilemeyiz- gideceğimiz o son ana kadar 
biriktirdiklerimiz bunlar olmalı ve bunlarla 
anılmalıyız. İşte o zaman asıl mesele olmak 
istediğimiz gibi olmalı. Anılmak istediğimiz 
gibi. Suskun, çaresiz ve değiştiremeyecek 
bir biçimde yatarken bir tabutun içerisinde, 
“keşkesiz” “iyiki’lerimiz” olmalı…Yoksa, ama 
diyecek, aslında diyecek, fakat diyecek an, o 
an olmayacak. İşte o an bunlar olmamalı. Biz 
olduğumuzla anılacağımız o an’a hazır olmalı 
ve hak ettiğimizce anılmalıyız.  

  Yaşadığımız son bir yıl ne zaman, neyin, 
ne olacağını bilmediğimizi daha bir fazla 
hissettirdi bizlere. Sadece kendimiz değil, 
sevdiklerimiz hatta sevmediklerimiz için de 
hayata karşı ne kadar sorumlu oluğumu-
zu çok daha somut gösterdi. Her şeyin bir 
anlık olduğunu, bir anda hiç beklemediğimiz 
yalnızlıklarda derin acılar içerisinde nasıl da 
çaresizlikler yaşayacağımız bizzat gördük.

Ne canlar verdik ne acılar yaşadık. Şaşır-
dık, konduramadık, kabullenemedik. Hiçbir 
şey yapamadan, bir yudum su dahi vereme-
den veda ettik can dediklerimize. Cenazele-
rine dahi yaklaşamadık belki. Hasretlik bir 
yana ufacık bir faydamız olamaması bir yana 
son bir bakışı bile kısmet etmedi, gözle dahi 
göremediğimiz bu illet.

Ah etmek, vah demek, keşke demek ne 
çare! Gitti giden, gitti gider. Bize kalan ders 
almaktı belki. Belki de daha bir sorumlu ol-
mak hayata karşı, farkına varabilmek, sevdik-
lerimiz için.

Sadece sosyal hayat değil, yaptığımız iş, 
söylediğimiz söz, tutum ve davranışlarımız, 
bir sabah günaydın diyebilmek, uzanan bir 
eli boş çevirmemek, ekmek verene teşekkür 
edebilmek, hak yiyene dur demek, ihtiyacı 
olana yardım edebilmek ve daha niceleri…
Süreç bize daha sorumlu daha verimli daha 
farkında olmayı, kısacası insan kalabilmeyi 

bir kez daha hatırlattı.
Buna ihtiyaç var mıydı? Aslında yoktu. İlla 

başımıza bir musibet gelmesini beklemeden 
de tüm bunları anlamak mümkündü. Bilme-
diğimiz bir şey değildi ki!

Ammaaaa… Madem yaşandı ve bedelleri 
çok ağır ödendi ve ödenmeye devam ediyor, o 
zaman vakit farkındalık vaktidir. Daha fazla 
kaybetmeden, daha fazla acı- ıstırap çekme-
den ve çektirmeden. 

“Belki 100 kez söyledim” diye bir tabir var-
dır ya hani; işte o misal bizler de bunları “100 
kere söyledik”. Söylemeye de devam edeceğiz. 
Zira bu sayı bizim 100. sayımız. Evet RADÜS 
Dergimiz dalya diyor. Yayıncılıkta temel kural 
bir neşriyat yapmaktan ziyade devamlılığını 
sağlayabilmektir. Hiç kolay değil inanın. On, 
yirmi, elli baskı yapabilmek! Hele ki 100… 
Nasıl oluyor da oluyor?

Başta söylediğim gibi, olmak ya da olma-
mak… Hedefiniz kendiniz olmaktan ziyade 
kendiniz kalabilmek. Tıpkı hayat gibi. Kimin 
nasıl olmanızı istediği değil sizin ilkeleriniz, 
karakteriniz ve yolunuz önemlidir. Yoksa 
rüzgâr gülü olursunuz ve her tarafa dönmek-
ten başka bir işiniz olamaz. Zamanla aşınan 
kanatlarınız bir süre sonra sizin işlevsiz kal-
manızı ve bir kenara atılmanızı gerektirir ki; 
o zaman işinizin bittiği andır. 

Yayın hayatında Radüs’ün bu kadar kalıcı 
ve yaygın olmasının asıl sebebi sizlerin biz-
lere kattığı güç, verdiği değerdir. Sizlerle var 
olmak ve kendimiz kalarak birlikte yürümek 
konusundaki kararlılığımızı sizlerden aldı-
ğımız enerjiyle başardık. Bunun için bugüne 
kadar desteğini esirgemeyen, bizlere destek 
veren tüm okurlarımıza, takipçilerimize daha 
doğrusu siz dostlarımıza şükranlarımızı su-
nuyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. 

Bizlerin birbirimize bakan yüzü olmak, yü-
zünüze bakacak yüzümüz olması ve yüzümü-
zün akıyla önümüze bakabilmenin gururuyla; 
nice yüzlere…

Saygılarımla.

Olmak ya da 
Olmamak

O
Göktan GÜÇLÜ
bilgi@radusdergisi.com



74

76

78

79

80

FORD TRUCKS 2021’E HIZLI 
BİR GİRİŞ YAPTI

İTHAL KAMYON ÇEKİCİ 
PAZARININ GELENEKSEL 
BİRİNCİSİ: MAN

MERCEDES-BENZ KAMYON
ÜRÜN GRUBUNDA 2021 
YENİLİKLERİNİ SUNMAYA 
BAŞLIYOR

UTİKAD ÜYESİNE DÜNYA GÜMRÜK
ÖRGÜTÜ LİYAKAT SERTİFİKASI

AFT OTOMOTİV SATIŞ KOORDİNATÖRÜ 
HARUN ARAB: PANDEMİ DÖNEMİNDE  
YENİ ÇÖZÜMLER VE YAKLAŞIMLAR 
ÜRETTİK

RECEP DEMİR: YASAL 
DÜZENLEMELERDEKİ EKSİKLİKLER 
GİDERİLMELİ

OKT TRAİLER İLE ADÜ ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ

KARBA OTOMOTİV’DEN İSTİHDAM 
ATILIMI

4
8

10

18
22

66
70
72

GE
Zİ

Fİ
LM

Kİ
TA

P
BU

LM
AC

A
YE

M
EK

İÇİNDEKİLER
Yayın Sahibi 
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV 
NAKLİYE TEMİZLİK MEDYA 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Burhan FIRAT 
burhan.firat@radusdergisi.com 

Genel Yayın Koordinatörü 
Göktan GÜÇLÜ 
bilgi@radusdergisi.com 

Reklam Koordinatörü 
Ezgi VURAL 
reklam@radusdergisi.com

Yayın Kurulu 
Burhan FIRAT 
Göktan GÜÇLÜ 
Recep ÖZER 
Bahar YILDIRIM 
Cengiz VURAL 
Oktay KARAKAYA 
Yılmaz KAYA 
Serbülent ÇİLİNGİR

Editör 
Yener Lütfü MERT 
editor@radusdergisi.com 

Grafik Tasarım 
Hülya MERT 
info@radusdergisi.com 

Yayın ve İdare Merkezi 
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 
53. Cd. No: 15 Kahramankazan/Ankara 
TEL: 0 (312) 441 61 73 
Fax: 0 (312) 441 61 76 
Gsm: 0 (530) 952 13 14 
info@radusdergisi.com 
reklam@radusdergisi.com 

Yıl: 9 / Sayı: 100 Fiyatı: 17 TL. 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır. 

Baskı Tarihi 
Şubat 2021 

Baskı Merkezi 
Demircioğlu Matbaacılık Reklam ve 
Yayın San. Tic. Ltd. Şti. 
Mustafa Kemal Mah. 2159. Sk. 4/A 
Çankaya / ANKARA 06530 
(0 312) 222 95 25 
www.printy.com.tr 
bilgi@printy.com.tr 

Radüs Dergisi basın meslek ilkelerine 
uymaya söz vermiştir. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflardan 
yayıncının izni alınmadan, 
kaynak belirtilmeden tam ve 
özet alıntı yapılamaz. 

Whatsapp Haber Hattı 

0530 952 13 14



4 RADÜS DERGİSİ   2021

ARAÇ, ARAÇÜSTÜ EKİPMAN, İŞ MAKİNELERİ, TREYLER İMALATÇILARI DERGİSİ

Ford Trucks 2021’e 
hızlı bir giriş yaptı
uAğır ticari pazarında dünya çapında büyümesini sürdüren Ford Trucks, 2021’i yeni ürün ve 

geliştirmelerle karşılıyor.  Ford Trucks, ‘Birlikte Geleceği Yüklüyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiği 
lansmanda; 250 adet üretilecek koleksiyon niteliğindeki yeni ‘F-MAX Blackline’ ve dolu 
depoyla 5000 km’ye kadar varan menzil sağlayan yeni ‘F-MAX L’yi müşterilerine sunarken, 
F-MAX’te standart olarak sunulacak olan ve %5’e varan yakıt tasarrufu sağlayan “Eco+ Mode ”, 
ConnecTruck uygulamasının geliştirilen özellikleri ve şehir içi kullanıma yönelik modellerde de  
“9 ileri otomatik şanzıman” ve “dümenlenebilir arka aks” opsiyonları tanıtıldı.

Ağır ticari sektöründe gerek 
mühendislik tecrübesi gerekse de 
60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford 
Trucks, 2021’e hem iki yeni ürün 
hem de mevcut ürün portföyünde 
sunduğu özellik ve teknolojileri 
geliştirerek ‘merhaba’ dedi. Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan ve Ford Trucks 
Türkiye ve Uluslararası 
Pazarlar Pazarlama Müdürü 
Emine Coşkun’un sunumları ve 
ekranların sevilen oyuncusu Ümit 
Erdim’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen dijital lansmanda, 
büyüyen F-MAX Ailesi ve sunduğu 
yeni özellikler ve hizmetler 
tanıtıldı.
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Konuşmasına 2020 yılını değerlendirerek 
başlayan Ford Trucks Genel Müdür Yar-
dımcısı Serhan Turfan, “Ford Trucks ola-
rak, seneyi %31,7 pazar payıyla kapadık. 
Pazar payımızı yükseltmemizde F-MAX’in 
başarısının etkisi büyük oldu. Çekici 
segmentindeki pazar payımızı 2017’den 
bu yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başa-
rarak 2020 yılı sonunda %25,5’e getirdik 
ve Türkiye ile birlikte tüm uluslararası 
bölgelerimizde de pazar payımızı artır-
dık. Bu başarımızı daha da ileriye taşımak 
amacıyla, ürün portföyümüzde ve sun-
duğumuz teknolojilerde müşteri beklen-
ti ve talepleri doğrultusunda yenilikler 
yaparak markamızı geleceğe taşımaya 
devam ediyoruz. Markamızın müşterile-
rimize vadettiği en büyük katma değerin 
‘toplam sahip olma maliyeti’ olduğuna 
inanıyoruz. Her yeni ürünümüzü tasar-
larken müşterilerimizin operasyonlarını 
daha kârlı bir şekilde yönetmelerini sağ-
lamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni 
nesil teknolojileri müşterileri ile buluştur-
duklarını ifade eden Turfan, “Ford Oto-
san Ar-Ge ekiplerinin özverili çalışmaları 
ve tasarım mühendislikleri ile baştan 
sona sıfırdan tasarlanan ITOY ödüllü 
F-MAX’e, özel serilere ilgi gösteren, farklı 
bir tarz ya da daha fazla prestij isteyen 
müşterilerimiz için yepyeni bir görünüm 
kazandırdık. Koleksiyon niteliğinde; şık 
stili ve tasarım detayları ile dikkat çeken 

yeni F-MAX Blackline’ı müşterilerimizle 
buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bağ-
lantılı araç teknolojileri çalışmalarımızın 
ilki olan ConnecTruck’ta ise uzaktan 
kontrol özelliğini ve filo yöneticilerine 
büyük fayda sağlayacak web portalımızı 
sunmaya başladık. Öte yandan toplam 
sahip olma maliyeti için yakıt tasarrufuna 
odaklanarak F-MAX L’yi ve ‘Eco+ Mode’u 
geliştirdik. Ayrıca müşterilerimizi dinle-
yerek, ihtiyaç duydukları alanları belirle-
dik ve bu doğrultuda şehir içi kullanıma 
yönelik modellerimizde 9 ileri otomatik 
şanzıman ve arka dümenlenebilir aks 
opsiyonlarını sunmaya başladık. Ford 
Trucks olarak, 2021’de de standartları 
belirlemeye, müşterilerimize daha fazla 
verimlilik, performans ve en ileri teknolo-
jileri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ConnecTruck ile filo sahipleri 
istedikleri veriye anında 
erişebilecek, aracı uzaktan 
kontrol edebilecek
Araçlarını, veriye dayalı, bağlantılı ve 
geleceğin teknolojilerini sunan bir mobi-
lite ürününe dönüştüren Ford Trucks, bu 
doğrultuda Ford Otosan’ın ilk bağlı araç 
projesi olma özelliğini taşıyan ve 2 yıldır 
sunulan ConnecTruck uygulamasını da 
geliştirmeye ve müşterilere fayda suna-
cak şekilde tasarlamaya devam ediyor. 
ConnecTruck, ağır ticari endüstrisi için 
global çapta bir ürün geliştirme altyapısı 

sunarken, sürücü ve filo yöneticilerine 
ise büyük tasarruf ve kolaylık sağlıyor. 
Ford Trucks, araçları beklenmedik arıza 
hallerinde uzaktan teşhis edebiliyor, 
durumu çağrı merkezi ve bayileri ile 
paylaşabiliyor. ConnecTruck uygulaması 
kapsamında, bu yıl yeni nesil mobil uy-
gulaması ile birlikte heyecanla beklenen 
‘uzaktan kontrol’ özelliği de devreye 
alındı. Bu sayede kullanıcılar, ‘My Ford 
Trucks’ uygulaması üzerinden araçlarını 
uzaktan kontrol edebilecek ve birçok 
veriye ulaşabilecekler. My Ford Trucks 
uygulamasını kullanan kullanıcılar, artık 
yeni bir web platform üzerinden daha 
kolay kullanımıyla yeni kanalı deneyimle-
yebilecek. ConnecTruckGlobal.com web 
adresinden kendi şifreleriyle giriş yapıp 
filodaki araçların nerede, ne zaman, ne 
yaptığını, hangi rotada olduğunu harita 
üzerinde görebilecek, anlık ve geçmişe 
dair tüm araç bilgilerine zahmetsizce 
erişebilecekler.

250 adet üretilecek özel seri 
numaralı koleksiyon niteliğinde 
‘F-MAX Blackline’ 
Uluslararası ödüllü F-MAX’in koleksiyon 
niteliğinde sınırlı sayıda üretilecek 
özel versiyonu ‘F-MAX Blackline’, kapı 
üzerinde yer alan, her bir araç için 
özel serisi numarası ve Blackline adını 
taşıyan yeni serisiyle müşterilere farklı 
bir ayrıcalık yaşatıyor. Sadece 250 
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adet üretilecek bu özel seri, F-MAX 
severler için aytozu gri rengi üzerine 
aracın tarzını yansıtan siyah mavi 
sportif çizgileri, siyah LED farlar, siyah 
çelik jantlar ve siyah ayna kapaklarına 
sahip. F-MAX Blackline’ın içinde de dış 
detaylarla uyumlu, şık ve etkileyici, siyah 
iç döşeme, siyah baş üstü dolapları, 
siyah ön panel yatak ve yatak altı 
dolapları yer alıyor. F-MAX Blackline’ın 
içindeki en dikkat çekici detaylar 
olan, özel deri siyah koltuklar ve siyah 
deri direksiyon, göz alıcı mavi sportif 
detaylarla müşterilere sunuluyor.

Dolu depoyla 5.000 km’ye 
varan menzil sağlayan ve dingil 
mesafesi artan yeni ‘F-MAX L’
Ford Trucks mühendislerinin 
tamamen müşteri beklenti ve talepleri 
doğrultusunda geliştirdiği daha uzun 
menzil sağlayan ve dingil mesafesi 
artırılan yeni ‘F-MAX L’ ise büyük yakıt 
depo opsiyonuyla müşterilere tek 
depoyla 5.000 km’ye varan menzil 
imkanı sunuyor. Yakıt deposu standart 
F-MAX’e göre, 300 litre arttırılan F-MAX 
L, 1350 litrelik yakıt deposunun yanı sıra 
3.60 metreden 3.75 metreye artan dingil 
mesafesi ile kullanıcılara önemli taşıma 
avantajları sunuyor. Dileyen müşteriler, 
sadece dingil mesafesini artırarak 1050 
litre depo hacmi olan versiyonu da 
seçebilecek.

2021 itibarıyla iki körüklü arka havalı 
süspansiyonlu modellerde devreye 
alınacak F-MAX L versiyonun 2022 yılı 
itibarıyla da dört körüklü arka havalı 
süspansiyonlu olarak ürün gamına 
eklenmesi planlanıyor.  

Tüm F-MAX’lerde standart 
hale getirilen “Eco+ Mode ” 
ile %5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlanıyor
Yakıt tüketimi ve toplam sahip olma 
maliyetinin ağır ticari araç sektöründeki 
en önemli kriterler olduğundan yola 
çıkan Ford Trucks, müşterilerin daha 
fazla verimlilik sağlaması adına %5’e 
varan yakıt tasarrufu sağlayan ‘Eco+ 
Mode’ sürüş modunu tüm F-MAX’lerde 
standart olarak sunuyor. 

Max Cruise (Harita Destekli Hız 

Sabitleyici) özelliği, haritadaki bilgilere 
göre GPS üzerinden aracın kendi hızını 
ayarlamasını ve sabitlemesini sağlıyor. 
Bu da yakıt tüketimini azaltılmasına 
katkı sunuyor. Ayrıca, ‘Eco Roll’ modu 
sürekli aktif hale gelirken, böylece yokuş 
inişlerinde optimum ivmeyi yakalayarak 
minimum yakıt ile maksimum mesafeyi 
katediyor. Araç 5 dakika rölantide 
beklediği zaman motoru stop ederek; 
beklemelerde de ekonomik olma 
özelliğini koruyor. Bu, özellikle gümrükte 
beklerken ya da yükleme yapılırken eğer 
araç açık unutulduysa motoru otomatik 
olarak kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Sürücü Eco+ Mode’u kendisi araç içinde 
bir tuşla açıp kapatabileceği gibi filo 
yöneticisi de araç dışında My Ford 
Trucks uygulamasıyla açıp kapatabiliyor. 
Yüksek performans sağlaması amacıyla 
kullanılan ‘kick down’ özelliği ‘Eco+ 
Mode’ seçildiğinde de aktif oluyor ve 
bu da aracın fazla yakıt tüketiminin 
önüne geçiyor. Agresif kullanımın önüne 
geçmek isteyen filo sahipleri bu modu 
uzaktan çalıştırdığında şoförün araç 
içinden kapatması da engelleniyor. 

Yol kamyonları artık, 9 ileri 
otomatik şanzımanla daha 
konforlu ve daha ekonomik

Ford Trucks mühendislerinin Türkiye 
ve Avrupa’daki müşteri talepleri 
ve davranışlarını inceleyerek yol 
kamyonlarında sunduğu yeni 9 ileri 
otomatik şanzımanlı versiyonu, özellikle 
şehir içinde trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde sürücülere önemli sürüş 
kolaylığı sağlarken, dur kalk sonucu 
artan yakıt tüketimini ve dolayısıyla 
toplam sahip olma maliyetini de 
azaltıyor. ZF Ecotronic 9 ileri otomatik 
şanzıman 330 PS’lik hafif damper ve hafif 
yol kamyonlarında artan sürüş konforu 
sağlıyor.

Dümenlenebilir arka aks ile 
manevra ve dönüş kabiliyeti 
iyileşti
Şehir içi kullanımlarda manevra 
kabiliyeti ve düşük dönüş yarıçapının 
önemi doğrultusunda harekete geçen 
Ford Trucks mühendisleri, geliştirdiği 
dümenlenebilir arka aks projesiyle 9 
lt 6x2 araçlarda 4x2’lik bir manevra 
kabiliyeti sunuyor. Yeni aks sistemiyle, 
dönüş (manevra) çapı %9 iyileşirken, 
dümenlenebilir arka aksın özellikle 
kamu kullanımlarında müşterilere fayda 
sağlaması hedefleniyor. Ford Trucks, bu 
özelliği 9 lt araçların ardından, 2022 
yılında 13 litre motor hacmine sahip 
modelleri için de sunmayı planlıyor.
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Salgın sürecine rağmen pazardaki öncülüklerini bir kez daha 
ortaya koyduklarına vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Tic. 
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “Yeni nesil kamyon ve 
çekici serimiz TG3, uluslararası değerlendirmelerde ‘geleceğin 
aracı’ olarak tanımlanıyor. IToY 2021 (Truck of the Year – Yılın 
Kamyonu) seçilen TGX başta olmak üzere, gelişmiş TG3 serisi yeni 
ürün yelpazemizle, bu yıl da yeni başarılara imza atmaya, pazarda 
büyümeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MAN kamyon ve çekicileri, ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, 
her ihtiyaca yanıt veren zengin donanım ve model çeşitliliği, 
performansları, fark yaratan yakıt tasarrufları ile pazarda öne 
çıkıyor. Satış Sonrası Hizmetler, düşük işletme giderleri ile 
oluşturulan yaşam boyu maliyet avantajı ve uygun finansal 
çözümler ile MAN araçları, lojistikten inşaata, perakendeden 
taşımacılığa, altyapıdan madenciliğe kadar birçok sektörün 
tercihi olmaya devam ediyor. 

Kamyon çekici pazarı 2020 yılında yaklaşık iki katı 
büyüdü. 
2019 yılında 7.901 adetlik satışın gerçekleştiği Türkiye kamyon 
çekici pazarı, 2020 yılında 17.172’ye ulaştı. Benzer bir gelişim 
gösteren ithal kamyon çekici pazarı da 3.024’ten, 5.904 adede 
çıktı. Pandemi ve diğer koşullara hızla uyum göstererek ideal 
çözümler oluşturan MAN, bu pazarlarda çifte başarıya imza attı. 

Yeni araç yatırımlarının yanı sıra filo yenilemelerinin de gözdesi 
olan MAN, 2020 yılında toplam 5.904 aracın satıldığı ithal 
kamyon çekici pazarında 1.215 adetlik araç satışı ile yine zirveye 
oturdu. MAN, 2020 yılında da Türkiye ithal kamyon çekici 
pazarındaki geleneksel birinciliğini sürdürdü. MAN, sadece ithal 
araçlarla yer almasına karşın genel kamyon çekici pazarında da 
ilk üç içinde yer aldı. 

“İthal kamyon pazarında 2020’yi de zirvede 
bitirdik”
MAN araçlarının pandemiye rağmen Türkiye ithal kamyon 
pazarında farkını ortaya koyduğunu belirten Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, “2020 yılı dünyayı 
etkileyen salgın süreci nedeniyle tüm sektörler için zor bir sene 
oldu. Bu zorlu süreçte geliştirdiğimiz ideal çözüm önerileri ile 
‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak, gördüğümüz müşterilerimizin 
yanında olduk. 2020 yılını, yeni nesil TG3 serisi kamyonlarımızın 
dünya lansmanıyla karşıladık. TG3 serisi yeni nesil araçlarımızı 

İthal kamyon çekici pazarının 
geleneksel birincisi: MAN
u	MAN, pandeminin getirdiği zorlu koşullara 

karşın Türkiye ithal kamyon çekici pazarındaki 
geleneksel birinciliğini 2020 yılında da 
sürdürdü. İleri teknolojisi, üstün performans 
ve yüksek tasarruf nitelikleri ile öne çıkan 
MAN, sadece ithal araçlarla yer almasına 
karşın genel kamyon çekici pazarında da ilk üç 
içindeki yerini korudu. 
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Türkiye’de 2020 yılı son çeyrekte satışa sunmakla birlikte, TGX 
ve TGS çekici modellerimiz, TGS serisi inşaat kamyonlarımız, TGL 
serisi kargo kamyonumuz ile ithal kamyon pazarındaki geleneksel 
birinciliğimizi devam ettirdik” diye konuştu.

“2021 yılında pazarda %15-20 civarında büyüme 
bekliyoruz”
2020 yılının ilk üç ayının iyi başladığını ancak salgın başta olmak 
üzere kur ve faiz hareketliliği gibi unsurların pazarı ciddi şekilde 
etkilediğini kaydeden Serkan Sara, şu açıklamalarda bulundu: 

“Karantina dönemi ile birlikte iş yapış şekilleri değişti, alışılagelmiş 
süreçlerin dışına çıkıldı. Bu dönemde tüm sektörlerde daralmalar 
yaşanmasına karşın lojistik sektöründe ise, tersini yaşadık. Yıllardır 
yavaşlama eğiliminde olan lojistik sektöründeki yeni yatırımlarla 
birlikte, bu süreçte atılan olumlu adımlar talebi arttırdı. Pandemi 
sürecinin zorlu koşullarına karşın MAN olarak, gerekli tedarik, 
üretim tedbirlerini alarak, lojistik sektöründe artan talebe hızlı bir 
şekilde cevap verdik. İki kata yakın büyüyen ithal kamyon çekici 
pazarında biz de benzer şekilde satış adedimizi arttırarak, yılı 
zirvede tamamladık. Beklentimiz, 2021 yılında da özellikle inşaat 
projelerinin yeniden hızlanması ve yeni alımların etkisi ile pazarın 
%15-20 civarında daha büyüyeceği yönünde. Biz de bu büyüme 
çerçevesinde pazar payımızı artırarak, zirvedeki yerimizi korumayı 
hedefliyoruz.

TG3 ve ‘Yılın Kamyonu’ ödülü TGX ile bu yılda da 
zirvede olacağız
Geçen yıl İspanya’nın Bilbao kentinde Dünya Lansmanı yaptığımız 
MAN TG3 serisi araç grubumuzun Türkiye lansmanını da bu yılın 2. 
çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Göz alıcı tasarımı, inovatif sürüş 
destek sistemleri, ekonomi sağlayan pek çok özelliğiyle ‘geleceğin 
aracı’ olarak, tanımlanan yeni jenerasyon TG3 ailesinin öne çıkan 
üyesi TGX, tüm bu özelliklerinin tescili niteliğinde çok önemli bir 
ödül aldı. 

Avrupa çapında 24 önemli kamyon dergisini temsil eden 
editörlerden oluşan jüri tarafından, ‘International Truck of the Year 
2021 – Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü. Kalitesi, modern 
teknik donanımı ve sıfırdan yeniden tasarlanan kabin konseptiyle 
öne çıkan TGX, sahip olduğu teknolojik yeniliklerin yanı sıra konfor, 
güvenlik, sürdürülebilirlik, yakıt tüketimi, ekolojik ayak izi ve yaşam 
boyu maliyet kriterleri ile büyük fark yaratıyor. Türkiye’de yılın son 
çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturduğumuz TGX’ler ile ilgili 
müşterilerimizden de çok olumlu geri dönüşler aldık. 

Dolayısıyla MAN olarak, sadece bugünün değil, yarınların 
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek, geleceğe yönelik tamamen 
yenilenmiş araçlarımızla 2021 yılında da ithal kamyon çekici 
pazarının zirvesinde olmaya devam edeceğiz.”
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Mercedes-Benz, kamyon 
ürün grubunda 2021 
yeniliklerini sunmaya 
başlıyor

•	 Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modelleri, 
2021 yılı için kapsamlı yenilikler sunarak pazarın her 
segmentinde değişen müşteri beklentilerine karşılık 
vermeye devam ediyor.
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Türkiye kamyon pazarında 2020 yılını 
da liderlikle tamamlayan Mercedes-
Benz Türk, 2021 yılı için Actros, Arocs ve 
Atego’dan oluşan çekici, inşaat ve kargo-
dağıtım gruplarında yeni modellerinin 
üretimine ve satışına başlıyor. Pazar 
koşulları ve müşterilerinden gelen 
talepler doğrultusunda model ailesinde 
yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz 
Türk, yeni nesil kamyonları ile güvenlik, 
konfor ve 2. El değerinin korunması 
anlamında hem filo müşterilerinin hem 
de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı 
sürdürecek. 

Arocs modellerindeki yenilikler 
ile inşaat sektöründe müşteri 
beklentileri karşılanmaya 
devam ediyor
Mercedes-Benz Arocs, 2021 yılı için çok 
kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut 
modellerde yeni opsiyon ve paketler 
sunulmaya başlanırken yeni serilerin 
lansmanı da 2021 yılında markanın 
gücüne güç katacak. 

İnşaat kamyon grubunun en güçlü 
modellerinden Mercedes-Benz Arocs 
8x4 Damper Serisi araçların motor 

güçlerinde revizyon yapıldı. Dört akslı 
çift çeker damper üst yapısına uygun 
Arocs kamyonların motor güçleri, 2021 
yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS arttırılarak 
daha da güçlendirildi. Bu segmentte 
Mercedes-Benz Türk, Arocs 4145 K, 4148 
K ve 4851 K modellerini müşterilerin 
beğenisine sunuyor.

Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren 
müşterilerin beklentilerinin hem teknik 
hem de ekonomik açıdan karşılanması 
amacıyla araç portföyüne, 8x4 Mikser 
segmentindeki yeni Arocs 3740 katılıyor.

Beton pompası üst yapısına uygun 
çift çeker Arocs kamyonların, 2021 yılı 
itibarıyla motor güçleri yaklaşık 10 PS 
arttırıldı. Bu araçların “off-road” yani arazi 
kullanım karakteristikleri de iyileştirildi. 
Bu segmentte sunulan ürünler, üç akslı 
Arocs 3343 P, dört akslı Arocs 4143 P ve 
4443 P olarak yeniden düzenlendi.

Kargo ve dağıtım grubu 
araç modellerinde de 2021 
yenilikleri var
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen Actros’un nakliye 

araçları, hem ürün kapsamı hem 
de konumlandırması farklı müşteri 
segmentlerinin ihtiyaçları gözetilerek 
yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki 
3242 L Plus paketi ile sürücü konforuna 
yönelik Premium bir araç da 2021 
kapsamında müşterilerin beğenisine 
sunuldu.

Actros 2632 L DNA 6x2, 3232 L ADR 
8x2 ve 3242 L 8x2 olarak adlandırılan 
standart araçlar, 2021 yeniliklerine 
dahil oldu. Bu araçlardaki en temel 
ürün değişikliği, kabin tiplerinde dikkat 
çekiyor. 2021 itibarıyla söz konusu 
modellerde, L-Cab Stream Space (Çift 
yataklı) kabin yerine L-Cab Classic Space 
(Tek yataklı) kabin sunulmaya başlandı. 
Bunların dışında, Actros 3242 L 8x2 
araç özelinde seri kapsama retarder 
donanımı eklendi. 2021 yılı itibarıyla 8x2 
segmenti için seri donanımı ile tehlikeli 
madde taşımacılığına uygun 3232 L ADR 
ve daha yüksek motor gücüne sahip, 
standardında retarder donanımı bulunan 
yol aracı olarak 3242 L olmak üzere iki tip 
standart araç daha sunulmaya başlandı. 

Tüm bu değişikliklere ek olarak, 2021 
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model yılı itibarıyla opsiyonel 
donanım listelerinde 8x2 dağıtım 
segmenti için 3242 L Plus paketi 
sunulmaya başlandı. Plus paketi, 
konfor odaklı içeriğiyle, sürücülerin 
ve aracının sahibi ve kullanıcısı olan 
müşterilerin beklentilerine yönelik 
özel olarak hazırlandı.

Premium segmentteki 
Actros çekicilerde yeni 
güvenlik ve konfor 
donanımları
Mercedes-Benz’in Premium 
segmentte başarı yakaladığı Actros 
1851 çekicilerin kapsamı da 2021 
yılında daha da zenginleştirildi. Yeni 
Actros 1851 Plus paketi ile Premium 
segmentte daha yüksek donanım 
beklentisine sahip müşterilere hitap 
edilirken, bir diğer yenilik olan Actros 
1842 LS ile, odağında ilk yatırım 
maliyeti bulunan yurtiçi taşımacılık 
müşterilerine hitap eden bir seçenek 
olarak Mercedes-Benz portföyüne 
eklendi. 

Mercedes-Benz Actros 1851 LS çekici 

modellerinde, yakıt tasarrufuna 
katkı sağlayan Lastik Basınç İzleme 
Sistemi, güvenliği arttıran Yağmur 
Sensörü, Otomatik Uzun/Kısa Far 
ile Dönüş Aydınlatması standart 
donanıma eklendi. Ayrıca sürücünün 
konforunu üst düzeye taşımak adına 
koltukta masaj fonksiyonu, elektrikli 
ön güneşlik ve kablosuz telefon şarjı 
gibi kapsamlar da standart oldu.

Seriye 2021 itibarıyla eklenen 
yeni Actros 1851 Plus paketi ile 
yüksek donanım beklentisine sahip 
müşterilere hitap eden bir araç 
daha sunulmaya başlandı. Actros 
1851 LS’nin yenilenen standart 
donanımına ilave olarak, ileri aktif 
güvenlik donanımlarının ön planda 
olduğu bu opsiyonel donanım 
paketinde; Yan Görüş Asistanı, 
Mesafe Kontrol Asistanı ve yarı-
otonom sürüşü mümkün kılan Aktif 
Sürüş Asistanı sunuluyor. Ayrıca 
SoloStar Muavin Koltuğu, 12.3 
inçlik birincil ekrana sahip İnteraktif 
Multimedya Kokpit, sürüş ve yaşam 
için LED Ambiyans Aydınlatma, LED 

Stop Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu 
pakete dahil ediliyor. 

Yeni Actros’un, odağında ilk yatırım maliyeti 
bulunan yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap 
ettiği yeni modeli ise Actros 1842 LS olarak 
adlandırılıyor. Fonksiyonel donanımların ön 
planda olduğu, çekici ailesinin bu yeni üyesi 
uygun sahip olma koşulları ile yurtiçi taşımacılık 
filolarının beklentilerini karşılayacak.

Tüm Atego araçlarda klima standart 
donanıma alındı

Mercedes-Benz’in şehir içi dağıtım için hafif 
kamyon segmentine yönelik Atego modelleri 
de 2021 yılında yenilikler sunuyor. Tüm Atego 
araçlarda, sürücünün konforunu arttırmaya 
yönelik olarak sunulan klima standart donanım 
kapsamına eklendi. Bunun yanı sıra yine bazı 
Atego paketlerinde hem sürüş güvenliğini hem 
de konforu arttıran yağmur ve ışık sensörü ile 
yataklı uzun kabin Atego 1518 paketlerinde 
hem ses hem de ısı yalıtımı sağlayan ilave ısı 
izolasyonu standart donanım kapsamında 
sunulmaya başlandı. 

Atego’nun mevcut paketlerindeki değişikliklerin 
yanı sıra, şehir içi dağıtımda farklı üstyapılarla 
kullanılabilecek 3620 mm aks mesafeli yeni 
Atego 1018 standart paketi, portföye eklendi. 
Yeni Atego 1018, farklı aks mesafesi, geniş 
opsiyonel donanım seçenekleri, kapalı, açık 
kasa, frigo ve akaryakıt tankeri gibi üstyapı 
uygulamaları ile farklı ihtiyaç ve beklentilere 
hitap ediyor.

Tüm model ailesinde müşterilerinin 
beklentilerine göre yenilikler gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, geniş ürün portföyü ile 
2021 yılında da Türkiye kamyon pazarında 
yıllardır süregelen tartışmasız liderliğini 
pekiştirmeyi hedefliyor. 
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Kıvanç Kızılkaya
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Bir yıla yakın bir sürede 7 yüz bin 
TL.’nin üzerinde tasarruf sağlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne(HATSU), en temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri 
olan güneş enerjisini elektrik enerjisine 
çevirerek tasarrufunu sürdürüyor.  

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi’nin elektrik enerjisini karşılamak 
adına Güneş Enerji Santrali’ni inşa 
eden ve içme suyu depolarının 
enerjisini karşılamak için de güneş 
enerji panelleri yerleştiren HATSU 
Genel Müdürlüğü, attığı adımlar 
sayesinde hem enerji tasarrufu hem de 
enerjiden maddi tasarruf sağlandığına 
dikkat çekti.

HATSU’nun yüksek verimliliği olan, 
çevreye zarar vermeyen, tükenmeden 
sürekli kendisini yenileyen enerji 
kaynaklarına yöneldiğini ve yatırımlar 
geliştirdiğinin altını çizen Genel 
Müdürlük, İskenderun Güneş Enerji 
Santrali(GES) ile faaliyete geçtiği 2020 
Mayıs ayından bugüne kadar 834 
MegaWattSaat elektrik enerjisi üreterek 
708 bin TL tasarruf sağlandığını 
kaydetti.

Yeni yapılan ve mevcut içme suyu 
depolarından 10’una güneş enerji 
panelleri taktıran HATSU Genel 
Müdürlüğü, taktırılan güneş enerji 
panelleri ile yılda 7 bin KiloWattSaat 
elektrik enerjisi tasarrufu ve 50 bin 
TL maddi tasarruf sağlanmasının 
planladığının altını çizdi.

HATSU güneş enerjisi ile 
tasarruf sağlıyor
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Çevresel koşullar elektrikli ve hibrit 
araçlara olan talebi her geçen gün 
artırıyor. Tedarikçi ve üreticiler ise 
oluşan risk faktörlerini ortadan 
kaldırarak bataryaları daha güvenli ve 
verimli bir şekilde tedarik etmek için 
çabalıyor. CHEP‘in küresel tedarik çözüm 
uzmanlarıyla bir araya gelerek kurduğu 
Battery in Focus Uzman Grubu, lityum-
iyon bataryaların güvenli, verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde taşınması için 
otomotiv endüstrisinin daha hızlı hareket 
etmesine yardımcı oluyor. Sektörün lider 
ve uzmanlarının yer aldığı grup, elektrikli 
ve hibrit araç bataryalarının lojistiğindeki 
küresel standartların belirlemesinde 
önemli bir rol oynayacak.  

Dünya, geleneksel fosil yakıtlı araçlardan 
uzaklaştıkça, lityum-iyon bataryalar da 
otomotiv tedarik zincirindeki en kritik ve 
tehlikeli bileşenlerden biri oluyor. Menzil/
mesafe beklentilerini karşılamak için son 
derece gerekli olan yüksek yoğunluktaki 
ağır bataryaların, değişen sıcaklık, hatalı 
yükleme ve darbeler karşısında ekonomik 
ve çevresel felaketlere yol açabilecek 
potansiyeli bulunuyor. Tüm bu riskler; 
ekstra depolama, taşıma ve paketleme 
gibi maliyetli yasal düzenlemeleri 
de beraberinde getiriyor. Bu getiriler 
de batarya maliyetinin yüzde 80’ini 
bulabiliyor. Tedarik zincirine yönelik 
yenilikçi ve inovatif çözümler sunan 
CHEP’in Battery in Focus Uzman Grubu, 
sektörün başarılı, hızlı, güvenli, uygun 
maliyetli bir şekilde kitlesel ölçekte 

CHEP, “Battery 
Focus” Uzman Grubu 

ile tedarik zinciri 
profesyonellerini 

ortak bir platformda 
buluşturdu

daha sürdürülebilir araçlar üretmesini 
sağlayacak iş birliğinin de öncüsü oluyor.  

“Sektörünün geleceğine, yine 
sektör liderleriyle yön vereceğiz”
Konuyla ilgili açıklama yapan CHEP 
Türkiye Otomotiv Avrupa Bölgesi 
Kilit Müşteriler Lideri Engin Gökgöz; 
“Battery in Focus” Uzman Grubu, 
elektrikli ve hibrit araç bataryalarının 
tedarik zincirinin geleceğinde hali 
hazırda hayati bir rol oynuyor. Rakip 
oyuncular arasında bile ortaklık ve iş 
birliğinin gelişmesi, sektörün ne yöne 
evrileceğinin bir göstergesi. Böylesine 
önemli bir platformun oluşturulmasında 

CHEP’in tedarik zincirindeki konumunu 
değerlendirebildiğimiz için oldukça 
mutluyuz. Sektörün gelişimi için 
kesintisiz bir şekilde yeni fikirler üretip 
hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz hizmet 
ile gümrük süreçlerini hızlandırıyor, 
taşınması riski olan ürünlerin tüm yasal 
mevzuat doğrultusunda nakliyesini 
gerçekleştiriyoruz. Ekipmanlarımızla 
otomotiv üreticilerine maddi ve zaman 
tasarrufu sağlarken, güvenlik gibi en 
önemli ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz. 
Olası bir patlama ya da sızıntı durumunda 
maddi kayıpların yanı sıra çevresel 
felaketlere yol açabilecek elektrikli batarya 
gibi tehlikeli maddelerin taşınmasına 
yönelik alternatif çözümler geliştiriyoruz. 
Sunduğumuz ekipman çeşitliliği, takip 
edilebilirlik ve maliyet analizleriyle, 
müşterilerimizin güvenliğini ve karlılığını 
artırıyor, sektörün gelişimine hız 
kazandırıyoruz. Bu platformumuzla birlikte 
elektrikli araç sektörünün geleceğine, yine 
sektör liderleriyle yön vereceğiz” şeklinde 
konuştu. 

Uluslararası tedarik zinciri devi 
Brambles Grubu’nun bir parçası 
olarak Avustralya’da kurulan CHEP; 
hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek, 
perakende, otomotiv ve beyaz eşya 
sektörleri için iş süreçlerini baştan 
sona optimize eden tedarik zinciri 
çözümleri sunmaktadır. CHEP’in 
sürdürülebilir iş modeli, paylaşıma ve 
yeniden kullanıma dayalıdır. CHEP’ten 
kiralanan ekipmanlar kullanım 
sonrası toplanıp düzenli olarak 
bakım ve onarımdan geçirilerek 
tekrar hizmete sunulmaktadır. Bu 
sayede ekipman yönetimindeki 
maliyetler düşürülerek tedarik zinciri 
verimliliği artırılmaktadır. Dünya 
çapında 59 ülkede 330 milyondan 
fazla paletlik dolaşım ağı ve 11 
binden fazla çalışanı bulunan CHEP, 
2009 yılından beri Türkiye’de faaliyet 
göstermektedir. Global pazarlardaki 
tecrübesini Türkiye’deki iş ortaklarının 
tedarik zinciri yönetimi ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanan CHEP; daha 
iyi iş modelleri, daha iyi gezegen, 
daha iyi toplumlar anlayışıyla her gün 
sürdürülebilir bir değer yaratmak için 
çalışmaktadır.
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Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği UTİKAD, T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından her yıl farklı bir tema 
çerçevesinde verilen Dünya Gümrük Günü 
Liyakat Sertifikası için UTİKAD üyesi Arkın 
Obdan’ı aday gösterdi. UTİKAD Gümrük 
ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı ve 
Obdan Sistem Antrepoculuk ve Taş. Tic. 
A.Ş. kurucusu Obdan, Bakanlık tarafından 
ödüle değer görüldü.

T.C. Ticaret Bakanlığı, 26 Ocak Dünya 
Gümrük Günü’nü her yıl farklı bir temayla 
gerçekleştirdiği Dünya Gümrük Örgütü 
Liyakat Sertifikası Ödül Töreni ile kutluyor. 
Bu çerçevede kurumlar tarafından 
aday gösterilen kamu ve özel sektör 
profesyonelleri ödüllendiriliyor.

UTİKAD üyesine, Dünya Gümrük 
Örgütü liyakat sertifikası

1986 yılında kurulan 
UTİKAD; lojistik sektörünün 
en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından birisidir.

Üyelerine verdiği 
hizmetlerin yanı sıra, lojistik 
sektörünün dünya çapındaki 
en büyük sivil toplum 
kuruluşu olan Uluslararası 
Taşıma İşleri Organizatörleri 
Dernekleri Federasyonu’nun 
(FIATA) Türkiye temsilciliğini 
üstlenmiş ve ülkemizi 
FIATA Yönetim Kurulu’nda 
temsil etmektedir. Ayrıca 
Avrupa Taşıma İşleri 
Organizatörleri, Taşımacılık, 
Lojistik ve Gümrükleme 
Hizmetleri Derneği 
(CLECAT) üyesi ve Ekonomik 
İş birliği Teşkilatı Lojistik 
Sağlayıcıları Dernekleri 
Federasyonu (ECOLPAF) 
kurucu üyesidir.

Bakanlığın 2021 teması; gümrük 
idarelerinin COVID-19 salgının neden 
olduğu krizi atlatabilmek adına göstermiş 
olduğu çabalar ile insanlara ve iş 
dünyasına verdiği desteklere adanarak, 
“Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerindeki 
Canlanma, Yenilenme ve Dayanıklılığın 
Desteklenmesinde Gümrükler” olarak 
belirlendi.

UTİKAD tarafından Dünya Gümrük 
Örgütü Liyakat Sertifikası’na aday 
gösterilen UTİKAD Gümrük ve Antrepo 
Çalışma Grubu Başkanı ve Obdan Sistem 
Antrepoculuk ve Taş. Tic. A.Ş. kurucusu 
Arkın Obdan, Bakanlık tarafından ödüle 
layık görüldü. 27 Ocak 2021 tarihinde 
Ankara’da yapılan ödül törenine katılan 
UTİKAD Gümrük ve Antrepo Çalışma 
Grubu Başkanı Arkın Obdan; Liyakat 
Sertifikası’nı T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın elinden aldı. 

Hem gümrük müşaviri hem de antrepo 

işletmecisi olarak ülkedeki önemli tedarik 
zincirlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine yönelik çalışmaların 
içerisinde aktif rol alan UTİKAD Gümrük 
ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Arkın 
Obdan; aynı zamanda UTİKAD ve Ticaretin 
Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 
çerçevesindeki çalışmalarıyla ülkemizin 
tedarik zincirlerini etkileyen hususların 
çözümlenmesine katkı sağlamaya, 
komite toplantıları kapsamında lojistik 
ve gümrükleme ile ilgili gelen sorulara 
eksiksiz ve detaylı cevaplar vererek 
çözümler üretmeye ve süreçlerin ülkemiz 
lehine kolaylaştırılması yönünde çaba 
harcamaya devam ediyor. Obdan, 
bunların yanı sıra CLECAT ve FIATA 
gibi UTİKAD’ın üye olduğu uluslararası 
platformlarda da Türkiye’nin tedarik 
ve lojistik zincirlerinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarda ülkemizi başarıyla 
temsil ediyor.  
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan’ın 
önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği uzun dönemli yatırıma 
ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikaları’nı ziyaret etti. ‘İş’te Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden ve 
otomotiv sektöründe kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle 
faaliyet gösteren Ford Otosan’da, Bakan Varank, elektrikli araçlar 
konusundaki çalışmaları ve yeni yatırım planlarını mühendis, 
teknisyen ve saha çalışanı kadınlardan dinledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi 
Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret ederek, 
şirketin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 
teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar TL tutarındaki 
yeni yatırım öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak 
yeni nesil araç üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili 
gelişmelere yönelik bilgi aldı. Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit 
Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini ziyaret ederken, yaklaşık 2 

bin 300 kadına istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te Eşitlik’ 
kapsamında kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik yapmış 
olduğu projelerden övgüyle bahsederek yetkilileri tebrik etti.

Varank: “Proje Türkiye’nin global arenadaki rekabet 
gücünü artıracak”
Tüm dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi ya-
şandığına dikkat çeken Varank, “Sektörün lider üreticilerinden 
olan Ford Otosan’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimi-
ne ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok 
önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünya-
daki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların 
bataryaları Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli 
araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. 
Bu yatırım Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Nitelikli 
istihdama ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak 
yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da arta-
cak” değerlendirmelerinde bulundu.

Sanayi Bakanı Mustafa 
Varank’tan Otosan Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank Ford 

Otosan’ın Kocaeli’deki 
yeni yatırımlarını yerinde 

inceledi.



212021   RADÜS DERGİSİ

ARAÇ, ARAÇÜSTÜ EKİPMAN, İŞ MAKİNELERİ, TREYLER İMALATÇILARI DERGİSİ

Yenigün: “Yeni yatırım planı kapsamında kadın 
çalışanlarımızın sayısını artıracağız”
Otomotiv sanayinin dönüşümüne öncülük etmek üzere yeni 
nesil ticari araç yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şöyle konuştu: 
“Ford Otosan olarak, 60 yıldır gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla 
bugün, ticari araçta Ford’un Avrupa’nın en büyük üretim üssü 
haline geldik. Bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe 
tedarikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin 
kişilik yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız. Ford Otosan 
olarak, ayrıca eşit temsiliyetin olmadığı otomotiv sektöründe 
kadın işgücünü artırmak yönünde bir hedefimiz var. “İş’te 
Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta 
olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı 
amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün kadın çalışan 
istihdamında lider şirketi olarak, yeni yatırım planlarımız 
kapsamında da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını 
artırmak ve yönetim kadrolarında eşit temsiliyeti desteklemek 
hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İş’te Eşitlik’ anlayışıyla kadın çalışanlara yönelik 
fırsatlar sunuluyor 
Yaklaşık 12 bin kişilik istihdama sahip, otomotiv sektöründe 
kadın istihdamı lideri olan Ford Otosan’da toplam çalışanların 2 
bin 300’ü kadınlardan oluşuyor. Kadın çalışanlar, mühendislik, 
teknisyenlik ve sahadaki çeşitli pozisyonlar dahil olmak üzere 
birçok kritik süreçte görev alıyor. 

Kadın istihdamını her alanda arttırmayı hedefleyen Ford 
Otosan, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen 

kadın adaylara ücretsiz eğitimlerle katkı sunuyor. Yanı sıra, 
Ford Otosan üretim tesislerinde çalışan kadınları kapsayan 
gelişim programları ile kadın çalışanların gelişimlerine katkıda 
bulunmayı ve atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit 
temsiliyette olmasını hedefliyor. 

Ford Otosan, değer zincirindeki tüm tedarikçilerinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için 
çalışmalarına devam ediyor. AÇEV iş birliği ile tedarikçilerin kendi 
iç eğitimlerini tamamlamaları sonucunda 30 bin kişiye dokunan 
Ford Otosan, 3 yıl boyunca tedarikçilerindeki kadın çalışan 
sayısında önemli bir artış kaydetmeyi de başardı.
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Bu sayımızda AFT Otomotiv İş Makineleri ve 
Yurtdışı Satış Koordinatörü Harun Arab’ı konuk 
ediyoruz. Sorularımızı yanıtlayan Harun Arab, 
AFT Otomotiv’in sektördeki yerini anlattı.
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhabalar 21 yıldır iş makineleri sektörün-
deyim, uzun yıllar  Sanko Makine’de çeşitli 
kademelerde görev aldım. Hem ithal hem de 
yerli üretim iş makinelerinin satışında ve orga-
nizasyonun yönetiminde aktif olarak çalıştım. 1 

yıldan biraz fazla alanında dünyanın en büyük 
firması olan Ritchie Bros Auctioneers’ta görev 
aldım. Uluslararası iş makineleri ve endüstriyel 
ekipmanlar müzayedesi konusunda benim 
için çok önemli bir tecrübe oldu. 2019 yılında 
ikinci el ağır ticari araçlar alanında önemli bir 
yere sahip olan AFT Otomotiv’de İş Makineleri 
ve Yurtdışı Satış Koordinatörü olarak göreve 
başladım ve hâlen bu görevimi aktif olarak 
sürdürmekteyim. 

AFT Otomotiv hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
AFT Otomotiv, 2012 yılından bu yana Türki-
ye’nin 7 bölgesinde 81 ilde ve Dünya üzerinde 4 
kıtada ağır vasıta araç ve iş makinesi katego-
rilerinde hizmet vermektedir. 2014 yılında 
“AFT İş Makineleri” ve 2020 yılı itibarıyla “AFT 
Motors” adı altında ikinci el otomobil kolunu da 
hizmetlerine eklemiştir. Bunun yanı sıra treyler 
üretiminde Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider mar-
kası TIRSAN bayiliği ile gücüne güç katmıştır. 

AFT Otomotiv Yurtdışı Satış 
Koordinatörü Harun Arab:

“Pandemi 
döneminde yeni 

çözümler ve 
yaklaşımlar ürettik”

RÖPORTAJ
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Kamyon, tır, üst yapı, iş makinesi ve otomobil 
pazarında faaliyet gösteren AFT Otomotiv, geniş 
bir yelpazede hizmet vermesinin yanı sıra, her 
yaş, tip ve modelde zengin alternatifler sunuyor. 
Müşterilerinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uy-
gun hizmet anlayışı sunan AFT Otomotiv; güçlü 
ekibi, geniş ürün yelpazesi, Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Samsun’da bulunan şubeleri ve Türkiye’nin 7 
bölgesinde bulunan satış temsilcileri ile haftanın 
her günü hizmet veriyor. 
Bizim için özellikle önemli olan dürüstlük, kalite, 
zaman ve memnun müşterilerdir.  Yüksek kalite 
ve güvenilirlik anlayışı ile müşteri odaklı, pazarını 
tanıyan, müşterilerine kârlı ve şeffaf bir ticaret 
ortamı sunarak öncülüğünü koruyan ve sürekli 
gelişen bir şirket olmayı vaat ediyoruz.
Tüm araçlarımızın ortak noktası, güven duy-
gusunun ön planda tutulduğu AFT Otomotiv 
standartlarıdır. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun 
doğru aracı hızlı ve kolay bir şekilde bulmanın 
yanı sıra, aracınızı AFT Otomotiv’e satabilir ya da 
takas yapabilirsiniz. 
Araçları müşterilerimiz için daha kolay ulaşılabilir 
ve daha konforlu hâle getirmek amacıyla ver-
diğimiz hizmeti her gün iyileştiriyor ve yenilikçi 
teknolojileri kullanarak hizmet yelpazemizi 
sürekli geliştiriyoruz.
AFT Otomotiv araç pazarında hangi ürünler 
bulunuyor? Hangi müşterilere hitap ediyor?
Her yaş, tip ve modelde geniş bir yelpazede hiz-
met veriyor, kamyon, tır, üst yapı, iş makinesi ve 
otomobil almak isteyenler için zengin alternatif-
ler sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik olarak önemli 
konumlarında yer aldığını düşündüğümüz dört 
şubemize gelen tüm müşteriler almak istedikleri 
araç ne olursa olsun seçenekleri olduğunu bilme-
lidir. Zamanına, emeğine, maddi olanaklarına de-
ğer veren, satın alırken kazanmayı isteyen herkes 
bizim müşterimiz olabilir. Ülkemizin sektöründe 
öncü firmaları da müşterilerimiz arasında yer 
almaktadır, öğrenci ya da emekli bir vatandaş da.

Pazarınıza kattığınız ürünlerle ilgili nelere 
dikkat ediyorsunuz.?
Özellikle müşterilerimizin yoğun olarak talep 
ettiği ürünlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Kala-
balık bir satış ekibimiz var, sürekli müşterilerimize 
ziyaretler yaparak sahadan en doğru ürün ve 
bilgiyi alıyoruz. Tercih edilir bir firma olmak için 
öncelikle ikinci el de olsa ürünlerimizin müşteriye 
teslim edilme süreçlerinde çok titiz davranmaya 
gayret ediyoruz. Sattığımız ürünler ağır şartlar 
altında çalışıyor ve tüm araçların sorunsuz şekilde 
faal hâlde olması gerekmekte. Bunun için satış 
öncesi gerekli tüm hazırlıklar teknik kadromuz 
tarafından yapılmakta. Gerek yurtiçi gerekse 
yurtdışı operasyonlarımızda müşteri beklentile-
rini en üst düzeyde karşılamak için çalışıyor ve 
sürekliliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu hassasiyet 
karşı tarafta en önemli sermayemiz olan güven 
duygusunu oluşturmakta. Bu da akabinde diğer 
ticaretlerimizin alt yapısını güçlendirmekte ve 
uzun süreli alışverişin zeminini oluşturmakta.
Ürün gamımızda kamyon, tır, iş makineleri, 
beton pompası, mikser, kamu hizmet araçları, 
temizlik araçları, vinçler, arazöz ve tankerler, asfalt 
distribütörleri, itfaiye araçları gibi çeşitli araçlar 
bulunmakta.
İş makinesi tarafında finişer, silindir, ekskavatör, 
loder, dozer, kazıcı yükleyici, delici, greyder, zemin 
sondaj makineleri, mini loderler ve forkliftler gibi 
çeşitli makineler yer almakta. 
Sürekli stoğumuzu ihtiyaç doğrultusunda 
güncelliyoruz, belli model saatin üzerindeki iş 
makinelerini almamaya çalışıyoruz; ama bazen 
takas durumları olabiliyor; o zaman da bir projeyi 
kendi içinde değerlendirerek hareket ediyoruz.
Pandemi döneminde ikinci el otomobil pazarı 
büyük değişiklik gösterdi. Kamyon, tır ve iş 
makineleri pazarında durum nasıldı?
İkinci el otomobilde yaşanan değişim ticari araç 
ve iş makineleri sektöründe de yaşandı.  Yeni 

ürünlere ulaşmak finansal olarak zorlaştığı için 
ikinci el piyasası inanılmaz derecede bir artış 
sergiledi. Gerek stokta aranan ürünlerin yeterli 
düzeyde olmaması gerekse pandemiden dolayı 
geciken teslimat süreçleri ikinci ele olan talebi 
arttırdı; bu da otomatik olarak ürünlerin fiyatını 
etkiledi. Şu anda uygun fiyatta ikinci el ürünle-
re ulaşmak gerçekten çok zorlaştı. Bir yandan 
süreçte geriye doğru hareket eden kur piyasayı 
iyice dengesizleştirdi.  Yüksek fiyata alınan ikinci 
el ürünler kurun düşmesi ile beraber sıfır ürünler 
karşında rekabet etme şansı zayıfladı. Umuyoruz 
ki bir an önce bir denge oluşur. Gerek satın alımı 
yapan müşterilerimiz gerekse ürünleri piyasaya 
arz eden bizler açısından piyasanın dengeli 
olması çok önemli. Zor süreçlerden geçiyoruz, 
pandemi  birçok gelişmiş ülke ekonomilerini 
olumsuz yönde etkiledi. 
Hangi ülkelere hizmet veriyorsunuz?
AFT Otomotiv ve Erçal Group olarak yalnızca yurt 
içine değil dünyanın her noktasına hizmetimizi 
ulaştırmak için çalışıyoruz. Bunun için dünya ge-
nelinde var olan ve yaygın kullanılan geniş ölçekli 
satış kanallarını kullanıyoruz. Bugün dünyanın 
farklı noktalarında AFT logolu araçlarımızı görme-
niz mümkün. Bu alanda sürekliliği sağlamak için 
güvenilir bir imajın ülkemiz için de uluslararası bir 
değer yarattığını düşünüyoruz. Bugüne kadar ih-
racat yaptığımız ülkelerin listesi aşağıdaki gibidir;
Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avus-
turya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Bul-
garistan, Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, 
Çin, Danimarka, Dubai, Endonezya, Ermenistan, 
Estonya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filistin, Finlandiya, 
Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, 
İskoçya, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, İzlanda, 
Karadağ, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kolombiya, 
Kongo, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, 
Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, 
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Mısır, Moldova, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, 
Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, 
Senegal, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali, 
Sudan, Suriye, Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, 
Tayvan, Togo, Uganda, Ukrayna, Uman, Ürdün, 
Vietnam, Yemen, Yunanistan.
Pandemi döneminde satış stratejilerinizde 
neler değişti?
Pandemi sürecinde biz de firma olarak daha 
önceden yatırımını yaptığımız mobil uygulama 
ve web sitemizden sunduğumuz hizmetleri daha 
da geliştirdik. Sürekli güncel kalmaya çalıştık, her 
ürünümüzü satın alma ve hazırlık aşamasından 
sonra ilanlara girerek müşterilerimizin beğenisine 
sunduk. Sosyal medyayı tüm ekip olarak çok 
daha fazla kullanarak sürekli hatırda kalmaya 
çalıştık. Zaman zaman bir canlanma yaratmak 
için kampanyalar düzenledik. Özellikle yurt 
dışı müşterilerimize buraya gelmeden onlara 
buradaymış gibi hizmet vermeye çalıştık. Ürünler 
hakkında daha detaylı bilgi, resim ve videolar 
sunarak onların satın alma süreçlerini hızlan-
dırmaya çalıştık. Lojistik konusunda alanında 
uzman firmalar ile çalışarak müşterilerimize çoklu 
çözümler sunduk. Daha öncesinde firmamızın 
güvenilir imajı bu süreçte bize çok yardımcı oldu. 
Hiç görmediğimiz firmalar ile dünyanın birçok 
yerinde ticaretler yaptık. 
Bu süreçte daha fazla empati yaparak kendimizi 
müşterilerimizin yerine koyduk, biz olsak nelere 
dikkat ederdik, neleri bilmek isterdik sorularına 
cevap aradık. Ortak akıl ile satış ve yönetim kad-
romuzun istişare toplantıları ile yeni çözümler ve 
yaklaşımlar ürettik.
Son olarak eklemek istedikleriniz. var mı?
Bu sinerjiyi sektörde uzun yıllar hizmet veren 
ortağımız ERÇAL GRUP ile yakaladık. Uyum ve 
harmoni içinde bir bütün olarak hareket ediyo-
ruz. Dinamik bir ekibe sahibiz, bunun sayesinde 
hızlı kararlar alıp hemen uygulamaya geçebiliyo-
ruz. Günün şart ve dinamiklerine bakarak gerekli 
kararları anında hızlı bir şekilde almamız bizi 

tercih edilen firma haline getiriyor. 
Satış ekibimizin gelişen ve değişen pazarlara 
uyumu için kişisel gelişim eğitimleri aldırıyoruz. 
Yakın zamanda İzgören Akademiden farklı alan-
larda eğitimler alarak ekibimizin vizyonunu şirket 
hedefleri doğrultusunda güçlendiriyoruz. 
Firmalarımıza değer katan ürünleri bünyemize 
katmaya devam ediyoruz. Alanında önemli bir 
marka olan TIRSAN / KASSBOHRER bayiliğini 
2020’de AFT bünyesine kattık.
İkinci el otomobilde AFT Motors markası oluş-
turuldu.  İkinci el iş makineleri alanında faaliyet 
gösteren AFT İş Makineleri markası oluşturuldu.
Erçal Tır Kamyon olarak İzmir ve Samsun da BMC 
bayiliği grup bünyesine dahil edildi.
Grubumuz en önemli sermayemiz olan müş-
terilerimize en iyi hizmeti vermek için kendini 
yenileyerek ve geliştirerek bu yolda emin adımlar 
ile ilerliyor. 
AFT Otomotiv ve ortağımız Erçal Grup adına 
sizlere teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
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                    /aftotomotiv                0312 244 0238

DETAYLI BİLGİ VE DAHA FAZLASI İÇİN;

www.aftoto.com.tr

SAHAYA ÇIKARKEN
GÜVENECEĞİNİZ
BİR ORTAĞINIZ OLMALI 
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Türkiye ile İngiltere arasında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 
lojistik sektörü temsilcilerini de 
memnun etti. Anlaşma ile iki ülke 
arasında taşımacılık yapan firmaların, 
Brexit sonrası dış ticaretteki olası 
kayıplar nedeniyle karşılaşabileceği 
zararların önüne geçildi. 

Yekaş Fides Global Logistics CEO’su 
Murat Güler, “Anlaşma iki ülke 
arasındaki taşımaları artıracak, 
lojistik sektörüne de ihracata da 
istihdama da olumlu yansıyacak.” 
dedi.

Türkiye ve İngiltere’nin imzaladığı 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile 
Türk ihracatçısının Gümrük Birliği 
kapsamındaki 25 yıllık kazanımları 
korundu. Anlaşma sadece iki ülke 
arasında ticaret yapanları değil, 
lojistik sektörünü de sevindirdi.

Uluslararası lojistik hizmetler sunan, 
Türkiye ile İngiltere arasında da yük 
taşımacılığı yapan Yekaş Fides Global 
Logistics’in CEO’su Murat Güler, 
yaptığı değerlendirmede, STA’nın 
tüm sanayi ve tarım ürünlerini 
içerdiğini hatırlattı. Güler, anlaşma 
sayesinde İngiltere’ye ihraç edilen 
ürünlerin yaklaşık yüzde 75’inin vergi 
yükünden kurtulduğuna dikkati 
çekti.

“Üretime ve istihdama katkı 
sağlayacak”

Güler, TİM verilerine göre geçen yıl 

10,5 milyar dolar ile en fazla ihracat 
yapılan ikinci ülke konumundaki 
İngiltere’nin, Türkiye’nin özellikle 
otomotiv, hazır giyim, konfeksiyon, 
elektrik elektronik ve mücevher 
ihracatında ciddi bir ağırlığı 
olduğunu aktardı.STA’nın iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini daha da 
yükselteceğini söyleyen Güler, “Bu 
durum iki ülke arasındaki taşımaları 
artıracak, lojistik sektörüne de 
ihracata da istihdama da olumlu 
yansıyacak.” dedi.

İngiltere’nin aynı zamanda en çok dış 
ticaret fazlası elde edilen ülkelerin 
başında geldiğini dile getiren Güler, 
imzalanan STA sayesinde Birleşik 
Krallık ile ticaretin, özellikle sanayi 
ve tarım sektörlerinde üretim ve 
istihdamı destekleyeceğini de 
vurguladı.

“İngiltere’ye bir haftada 
teslimat”

Güler, İngiltere’ye kara, deniz ve 
hava yolunu kullanarak çoğunlukla 
parsiyel taşımacılık yaptıklarını 
söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 
en çok ambalaj malzemesi, tekstil 
ürünü, otomotiv yedek parçası ve 
gıda ürünü taşıdıklarını anlatan 
Güler, bu yükleri ortalama bir hafta 
gibi kısa bir süre içerisinde teslim 
ettiklerini de sözlerine ekledi.

İngiltere ile yapılan serbest 
ticaret anlaşması lojistik 

sektöründe beklentileri yükseltti

Yekaş Fides Global Logistics CEO’su 
Murat Güler, anlaşmanın iki ülke 

arasındaki taşımaları artıracağını ve 
hem ihracata hem de istihdama olumlu 

katkı sağlayacağını belirtti.

GÖREVE OTOMATİKMAN HA ZIRL AR

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

Az yakan, çok çalışan Ford Trucks şehircilik araçları otomatik şanzımanıyla
en zorlu yollara ve yeni ortaklıklara hazır!
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Karsan, Ticari İşler birimini iç pazardaki hakimiyetini artır-
mak ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek 
amacıyla yeniden düzenledi. Bu kapsamda oluşturulan 
İhracat Genel Müdür Yardımcılığı bölümüne Deniz Çetin 
atanırken, 2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür 
Yardımcılığını başarıyla sürdüren Muzaffer Arpacıoğlu ise 
İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak 
yeni görevine başladı.

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından 
Karsan, iç pazardaki hakimiyetini artırmak ve ihracat pazar-
larındaki rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla Ticari İşler 
biriminde önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin ticari işler ve 

ihracatla ilgili çalışmalarının yürütüldüğü Ticari İşler Genel 
Müdür Yardımcılığı, “İhracat Genel Müdür Yardımcılığı” ve “İç 
Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı” olmak 
üzere iki ana bölüme ayrıldı. Bu kapsamda, İhracat Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine otomotiv sektöründe yurt içi 
ve yurt dışında önemli deneyimleri bulunan Deniz Çetin 
atandı. 2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevini başarıyla sürdüren, gerek iç pazarda ge-
rekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren  
Muzaffer Arpacıoğlu ise yeni yapılanmayla birlikte İç Pazar 
Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ge-
tirildi. 

Karsan ticari kanatlarını 
GÜÇLENDİRİYOR

Karsan’ın yurt dışı pazarla-
rındaki satış, karlılık hedef-
leri ve bilinirliğine yönelik 
çalışmalarının gerçekleş-
tirileceği İhracat Genel 
Müdür Yardımcılığı bölü-
münde göreve başlayan 
Deniz Çetin, lisans eğitimi-
ni Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölü-
münde tamamladı. Ardın-
dan, Boğaziçi Üniversitesi 
Otomotiv Mühendisliği 
bölümünde yüksek lisans 
eğitimini başarıyla bitiren 
Deniz Çetin, çalışma haya-
tına 2004 yılında Merce-
des-Benz Türk A.Ş.’de Tasa-
rım Mühendisi olarak adım 
attı. Devam eden yıllarda, 
General Motors ve Temsa 
gibi otomotiv şirketlerinde 
çeşitli görevler üstlenen 
Deniz Çetin, son olarak 
Temsa’da Uluslararası Satış 
Müdürü ve ABD Ülke Mü-
dürü olarak çalışmaktaydı. 

Deniz Çetin kimdir?2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür 
Yardımcılığını başarıyla sürdüren Muzaffer Arpacıoğlu 

İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı 
olarak yeni görevine başladı.
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MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunda kullanım 
ömrünü tamamlayan 15 ton lastiğin çevreye zarar 
vermemesi için yakıt ve kaplama malzemesi olarak 
kullanılması noktasında geri dönüşüme kazandırdı. Bu 
sayede hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkıda 
bulunuldu. 

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel 
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Ömrünü 
Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 
kapsamında atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, 
yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye 
kazandırılması ile geri dönüşümü projesine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme 
İkmal Dairesi Başkanlığı, iş makinesi ve araçlardan 
çıkan 15 ton ağırlığındaki lastikleri ilgili bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş firmaya teslim etti. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
proje kapsamında Manisa‘da ömrünü tamamlamış 
lastiklerden elde edilen granül ve toz haline getirilen 
kauçuk hammadde yürüyüş yollarına, spor sahalarına 
ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşeniyor. 
Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim 
futbol sahalarında da kullanılacak olan hammadde, 
karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik 
ayakkabıya ve bota dönüştürülüyor. 

Ekonomik ve çevresel kalkınma için 
çalışılıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ömrünü tamamlamış 
lastiklerin kontrolü yönetmeliğine MASKİ’nin de 
destek verdiğini belirtti. Aydınyer, “İdaremiz, bir yıl 
boyunca filosunda bulunan araçlardan çıkan ömrünü 
tamamlamış lastikleri geri dönüşüme kazandırdı. 
Bu proje sayesinde hem ülke ekonomisine de hem 
de çevreye katkıda bulunduk. Ekonomik ve çevresel 
kalkınma noktasında çalışmalarımıza bu anlayış 
doğrultusunda devam edeceğiz” dedi.

Ömrünü tamamlayan 
lastikler geri dönüşüme 

kazandırıldı
Aydınyer, “İdaremiz, bir yıl boyunca filosunda bulunan araçlardan çıkan ömrünü tamamlamış lastikleri geri 

dönüşüme kazandırdı. Bu proje sayesinde hem ülke ekonomisine de hem de çevreye katkıda bulunduk.
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Dinçer Lojistik “Dark 
Store” uzmanlığını 

artırıyor

Yenilik yapma potansiyeli ile Türkiye 
lojistik sektörüne öncülük eden Dinçer 
Lojistik, yaygın depo hizmetleri ağı ve 
güçlü teknolojik altyapısıyla iş dünyasının 
gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek 
üzere Dark Store uzmanlığını geliştiriyor. 
Teknoloji alanındaki yatırımlarını artırarak 
bu alandaki süreçlerini iyileştirmeye 
odaklanan şirket, depolama ve dağıtım 
ağını Dark Store dinamiklerine göre 
genişletiyor.  

Pandemiyle birlikte e-ticaretin ve dijital 
müşteri tabanının büyümesi, hızlı ve 
kaliteli sipariş deneyimine olan ihtiyacı 
artırıyor. Müşterilerin 7/24 satın alma 
ve hızlı teslimat talepleri, perakende 
firmaları ve online market servislerini, 
altyapılarını geliştirmeye yönelik 
çözüm arayışına itiyor. Kaynakların 
sınırlı olduğu günümüzde iş dünyası, 
paylaşım ekonomisine giderek en etkin 
şekilde hizmet vermeye ve büyümeye 
odaklanıyor. 

Dark Store süreçlerine ilişkin çalışmaları 
konusunda bilgi veren Dinçer Lojistik 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, 
hem tüketicilerin hem de B2B çalışan 

kurumların hayatını kolaylaştıran Dark Store 
uygulamasının geleceğin lojistik deneyimini 

sunduğunu hatırlattı. 
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Bu noktada lojistik altyapısı ve hizmet 
paylaşımı, üreticiler için yeni iş 
perspektifleri yaratırken, lojistik sektörü 
için de yepyeni iş birliği modelleri 
doğuruyor. Paylaşım ekonomisiyle 
tedarikçiler; esneklik, çeviklik, daha iyi 
kapasite planlaması, hibrit iş modelleri, 
operasyonel maliyet optimizasyonu 
kazanırken, yarattıkları karbon 
salınımını da düşürerek iş yapışlarında 
sürdürülebilirliği sağlıyor.  

Gelişen depolama ve dağıtım 
ağı
Türkiye lojistik sektörünü geleceğe taşıma 
vizyonuyla çalışmalarına devam eden 
Dinçer Lojistik, yaygın depo hizmetleri 
ağı ve güçlü teknolojik altyapısıyla iş 
dünyasının gelişen ihtiyaçlarına cevap 

vermek üzere Dark Store olarak bilinen 
mini depolama alanları konusundaki 
uzmanlığını artırıyor. Sektörde yetkin 
Ar-Ge Merkezi ve yenilik yapma 
potansiyeliyle öne çıkan Dinçer Lojistik, 
teknoloji alanındaki yatırımlarına devam 
ederek süreçlerini iyileştirmeye odaklandı. 
Teslimat süreçlerine büyük bir kolaylık 
ve hız getiren Dark Store yapılanmasını 
geliştirmek için çalışmalarına hız veren 
şirket, bu doğrultuda depolama ve 
dağıtım ağını genişletiyor.  

Teknoloji yatırımıyla süreçlerde 
iyileşme
Global lojistik dünyasının gözde trendi 
Dark Store yapılanmasını geliştirerek 
paylaşım ekonomisine katkı sağlamayı 
hedefleyen Dinçer Lojistik bugün, 81 il ve 

973 ilçeye yayılmış komple ve parsiyel 
dağıtım hizmetleri ağının yanı sıra, 17 
ilde yer alan 30 lokasyonda, toplam 
250 bin metrekarelik alanda depolama 
hizmetleri sunuyor. Dinçer Lojistik, 
bölge depolarını Dark Store adı verilen 
mikro depoları destekleyecek şekilde 
geliştirmek üzere teknoloji yatırımlarını 
artırıyor.  

Paylaşım ekonomisi yaratarak ülke 
ekonomisine katkı sunma vizyonuyla 
perakende firmaları ve online market 
servisleriyle iş birlikleri geliştiren Dinçer 
Lojistik, dağıtım ağını geliştirmek adına 
şehir içinde tüketiciye en yakın ve en 
uygun lokasyonları belirliyor. Dinçer 
Lojistik, gelişmiş teknolojik altyapısı 
sayesinde online alışveriş hizmetleri 
sunan iş birlikçi firmalarla entegrasyon 
avantajını kullanmayı planlıyor. 

Lojistikte geleceği yakalayan 
deneyim
Mini depolar niteliğindeki Dark Store’lar 
ile satış ve teslimat yönetimine büyük 
bir kolaylık ve sürat gelmesi bekleniyor. 
Hem B2B hem de B2C hizmet sunan 
şirketlere önemli avantajlar sağlayan 
Dark Store, geleneksel teslimat 
modelinde yaşanan uzun bekleme 
sürelerini sona erdirerek siparişlerin 
dakikalar içinde teslim edilmesini 
sağlıyor.  

Dark Store süreçlerine ilişkin çalışmaları 
konusunda bilgi veren Dinçer Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, 
hem tüketicilerin hem de B2B çalışan 
kurumların hayatını kolaylaştıran Dark 
Store uygulamasının geleceğin lojistik 
deneyimini sunduğunu hatırlattı. 

Dinçer, “Lojistik alanında yenilik yapma 
potansiyeli ve inovatif yaklaşımıyla 
öne çıkan bir firma olarak bu konudaki 
uzmanlığımızı artırmak üzere harekete 
geçtik. Öncelikle gerçekleştirdiğimiz 
teknoloji yatırımlarıyla Dark Store için 
süreçlerimizi iyileştiriyoruz. Dinçer 
Lojistik olarak şu an Türkiye’nin en 
yaygın depo hizmetleri ağlarından birini 
yönetiyoruz. Hem depolama hem de 
dağıtım ağımızı daha da genişleterek 
kapasitemizi geliştiriyoruz” dedi.   

Deneyimli ve yetkin kadrosuyla 2003 yılında faaliyete geçen 
Dinçer Lojistik, kurulduğu ilk günden itibaren öncelikle kimyasal 
ve tehlikeli kimyasal lojistiğine odaklandı. Bu alandaki 
başarısıyla pazarda haklı bir yer edinen marka, zaman içinde 
tehlikeli madde lojistiği deneyimine inşaat, plastik ve kauçuk, 
endüstriyel ürünler, otomotiv yan sanayi ve bitki koruma 
ürünleri gibi farklı alanları da ekledi. 2017 yılında özel ekip ve 
araç filosu yönetimini geliştirerek hizmetlerini FMCG sektörüne 
de taşıyan Dinçer Lojistik, depolamadan nakliyeye, katma 
değerli hizmetlerden son kullanıcı erişimine kadar lojistiğe 
ihtiyaç duyulan her noktada var olmaya başladı. Dinçer Lojistik 
ayrıca, 81 il ve 973 ilçeye yayılmış komple ve parisyel  dağıtım 
hizmetleri ağının yanı sıra, 17 ilde yer alan 30 lokasyonda, 
toplam 250 bin metrekarelik alanda depolama hizmetleri 
vermektedir. Hammadde tedarikinden başlayarak son tüketiciye 
uzanan dev bir hizmet ağı kuran Dinçer Lojistik, e-ticaret 
ve kontrat lojistiği alanında verdiği hizmetlerin kapsamı ve 
kalitesiyle Türkiye’de en çok tercih edilen şirketlerden biri olarak 
alanında zirvede konumlanmaktadır.
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Alstom, zeminden beslemeli kesintisiz güç temini sistemi olan 
APS sistemini 14 istasyondan oluşan ve 10.1 km uzunluğundaki 
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında uyguladı. 1 Ocak 2021'de 
Balat-Alibeyköy arasındaki 9 km'lik bölümünün açılışı yapılan tram-
vay hattı, hafif raylı hatların ayak izini azaltacak ve kentsel çevrenin 
estetiğini koruyacak.
Türkiye'de ilk kez uygulanan APS sistemi ile tramvaya katener 
sistemi yerine cadde seviyesinde yer alan ve iletken bölümlerden 
güç temin eden bir ray vasıtası ile enerji temini sağlanacak. İletken 
bölümler, yalnızca üzerleri tramvayla tamamen kaplandığında et-
kinleşiyor ve yayalar ve diğer karayolu kullanıcıları için tam güvenlik 
sağlıyor. Enerji, aracın altında, tramvayın merkezi bojisinde bulunan 
seyir pabuçları tarafından alınıyor.
Alstom Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Mama Sougoufara 
"Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerimizin İstanbul'un şehir 
manzarasının bir parçası olduğunu görmekten oldukça mutluyuz. 
Zeminden beslemeli APS sistemine ek olarak, Eminönü-Alibeyköy 
tramvay hattı için yerli bir firma tarafından üretilen 30 adet tramvay 
aracı için ilgili araç üstü ekipmanları temin ediyoruz. Bu, sistemim-
izin ne kadar uyarlanabilir olduğunun bir göstergesidir. Sistem 
inovasyon, çevresel, estetik ve tarihi değerler açısından İstanbul 
demiryolu ağının eşsiz bir imzası olacak" dedi. 
APS, havai seyir hatlarıyla aynı performansı garanti ederken kentsel 
çevrenin güzelliğini korumaya yardımcı oluyor. APS ile çalışan tram-
vaylar, güç kaynakları arasında basit ve kolay geçiş sağlayan havai 
hat ekipmanı ve / veya cer bataryaları da içerebilir. Bir hat uzatılırsa, 
APS sistemi de bu hatla beraber kolaylıkla uzatılabilir. 
2014 yılında Alstom, BAE, Dubai'de dünyanın ilk yüzde 100 katen-
ersiz tramvay sistemini teslim etti ve devreye aldı. Sistem şu anda 
üç kıtada yedi şehirde işletmede olup, APS ile çalışan tramvaylar 
yaklaşık 38 milyon kilometre yol yaptı.   
Alstom, 60 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteriyor. İstanbul 
ofisi AMECA (Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya) bölgesi için ve Alstom 
Dijital Mobilite (ADM) ile Sistem ve Altyapı projeleri için Bölge 
Merkezi olarak hizmet veriyor. Bölge Merkezi’nin faaliyetleri, teklif 
yönetimi, proje yönetimi, mühendislik, kaynak sağlama, eğitim ve 
bakım hizmetleri ve diğer hizmetleri içeriyor. 

Alstom, Türkiye'deki ilk APS 
zeminden beslemeli kesintisiz güç 

çözümünü Eminönü-Alibeyköy 
Tramvay Hattı‘na uyguladı
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Ayyıldız Grup, 30 adet Volvo 
Trucks filosunu güçlendirdi

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinala-
rı’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 30 yıldır müş-
terilerine hazır beton, taş ocağı, kum ocağı, 
yol taahhüt işleriyle inşaat sektörünün birçok 
alanında çözüm sunan Ayyıldız Grup’a 30 adet 
Volvo FM500 teslimatı gerçekleştirdi. 1915 
Çanakkale Köprüsü otoyol yapımı çalışmalarını 
da devam ettiren Ayyıldız Grup’un, 6 farklı nok-
tadaki hazır beton santrali, 3 adet taş ocağı, 2 
adet kum ocağı ve akaryakıt istasyonları da bu-
lunuyor. Şirket, 280 araçlık geniş filosuna ilk kez 
dahil ettiği ve ağırlıklı otoyol hafriyat işlerinde 
kullanacağı Volvo FM500 kamyonları sağlamlığı, 
yakıt tasarrufu ve gücü sebebiyle tercih etti. 
Volvo Trucks’ın sunduğu çözüm odaklı hizmet 
yaklaşımı da firmanın tercihinde etkili oldu. 
Teslimat, firma ortakları Ali Ayyıldız ve Gökhan 
Ayyıldız ile Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku 
Uzun ve Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Ufuk 

Ulus’un katılımıyla gerçekleşti. 
Bu alımla birlikte, filolarında ilk kez Volvo Trucks 
markasını tercih ettiklerini belirten Ayyıldız 
Grup ortaklarından Ali Ayyıldız: “Yüksek perfor-
mans ve verimlilikle çalışan, maliyet açısından 
da bize avantaj sunan bir marka arayışı içindey-
dik. Volvo Trucks’ın sağlamlığıyla birçok büyük 
projede kendini kanıtlamış olduğunu biliyoruz. 
Üretkenliği artıran, yakıt tasarrufu sağlayan 
ve yüksek güvenlik özellikleri sebebiyle Volvo 
Trucks markasıyla çalışmak tercihimizde etkili 
oldu” dedi.
Volvo Trucks’ın ayrıcalıklı hizmetlerinden duy-
dukları memnuniyeti dile getiren şirket ortakla-
rından Gökhan Ayyıldız ise şunları ekledi: “Bizim 
için kullandığımız araçların performansının yanı 
sıra, markanın yaklaşımı da oldukça önemli. 
2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Böyle bir 
yılın ardından Volvo Trucks’ın çözüm odaklı ve 

olumlu yaklaşımlarının yanı sıra, güvenilir bir 
marka oluşu tercihimizde etkili oldu. İlerleyen 
dönemde de iş ortaklığımızı devam ettirerek 
filomuzda Volvo Trucks markalı araçların sayısını 
artırmak istiyoruz” dedi.
Volvo Trucks Ülke Müdürü Utku Uzun ise “Ama-
cımız yalnızca araç satmak değil, müşterileri-
mizin her ihtiyaçlarında onların çözüm ortağı 
olmak. Satışın yanı sıra, satış sonrası hizmetle-
rimizle de her zaman Ayyıldız Grup’un yanında 
olacağız” dedi.
Volvo FM500, yüksek performans ve yakıt tasar-
rufu özelliklerinin yanı sıra; çift şasi, yüksek hızlı 
PTO, 13 litre motor hacmi, 500 HP beygir gücü 
ve 375 kw güçlü motor freni gibi özellikleriyle 
öne çıkan bir ürün. Sürücü konforu ve yüksek 
güvenlik özellikleriyle de zorlu çalışma koşulla-
rında yüksek performans sergiliyor.

İnşaat sektörünün birçok alanında hizmet veren, aynı zamanda akaryakıt istasyonları da olan Ayyıldız Grup 
tercihini; gücü, dayanıklılığı ve verimliliği ile öne çıkan Volvo Trucks markasından yana kullandı. Firma, ilk Volvo 

Trucks siparişinde 30 adet Volvo FM500 tercih etti.

Volvo FM500, yüksek performans ve yakıt tasarrufu özelliklerinin yanı 
sıra; çift şasi, yüksek hızlı PTO, 13 litre motor hacmi, 500 HP beygir gücü 

ve 375 kw güçlü motor freni gibi özellikleriyle öne çıkan bir ürün. 
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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, yurt 
dışı lojistik merkezlerinin (YDLM) faaliyete 
geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dâhil 
yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin önemli bir 
kısmı devlet tarafından desteklenecek. Batu 
International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Ankara, yurt dışı lojistik merkezlerinin 
hayata geçirilmesiyle AB’ye ihracatın kısa 
sürede 100 milyar dolar civarına çıkabileceğini 
belirtti. Türkiye’nin 2019’da 27 AB ülkesine 76,7 
milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Taner 
Ankara, bunun toplam ihracatımızın yüzde 
42,5’lik bölümü olduğunu ifade etti.

İhraç ürünlerinin dış pazarlara hızlı ve uygun 
maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan 
YDLM’nin, Türkiye’nin ihracatını kısa sürede 
milyarlarca dolar artırması bekleniyor. Afrika, 
Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu’daki 
stratejik bölgelerde kurulması planlanan 
lojistik merkezlerin özellikle Avrupa ülkelerine 
ihracatta Türkiye’ye önemli avantajlar sağlaya-
cağı ifade ediliyor.

Ağırlıklı olarak AB ülkeleri ile Türkiye arasında 
entegre taşımacılık hizmetleri veren Batu Inter-
national Logistics’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Ankara, ihraç ürünlerine ilişkin depola-
ma, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyât, 
yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetlerin 

sunulacağı lojistik merkezlerin, Türkiye’nin 
rekabet gücünü Avrupa’da da önemli oranda 
artıracağını dile getirdi.

Türkiye rakiplerine göre daha hızlı 
hareket edecek

Taner Ankara, Türkiye’nin AB pazarına yakın-
lığının büyük bir avantaj olduğunu, yurt dışı 
lojistik merkezleri hayata geçirildiğinde bu 
avantajın çok daha önemli hale geleceğini 
avini üstleneceğini de anlatan Taner Ankara, 
böylece Türkiye’nin AB pazarında diğer ülke-
lere göre çok daha hızlı hareket edebileceğini 
söyledi.

1,9 trilyon avroluk devasa pazar

Taner Ankara, 2020’de pandemi nedeniyle 
küresel ticaretin ciddi olarak azaldığını, bu 
nedenle Türkiye-AB ticaretinde 2019 verilerini 
baz almanın daha sağlıklı olacağını aktardı. 

Resmi istatistik ofisi Eurostat verilerine göre 
27 AB ülkesinin 2019’da Birlik dışından 1,9 
trilyon avroluk ithalat yaptığını kaydeden 
Taner Ankara, bu yönüyle AB pazarının Türkiye 
açısından çok büyük bir potansiyel barındırdı-
ğını vurguladı.

AB’ye ihracatta gidilecek uzun bir 
yol var

Taner Ankara, TÜİK verilerine göre 2019’da 
76,7 milyar doları bulan 27 AB ülkesine ihra-
catın yurt dışı lojistik merkezler sayesinde kısa 
sürede 100 milyar dolar civarına çıkabileceğini 
ifade etti. 

Orta ve uzun vadede bu rakamın çok daha 
yüksek seviyelere ulaşabileceğini savunan 
Taner Ankara, Türkiye’nin, AB’nin ithalatın-
dan 2019’da sadece yüzde 4 pay aldığını, bu 
yönüyle gidilecek yolun çok uzun olduğunu 
dile getirdi.

Taner Ankara, Türkiye AB’nin 6. büyük ithalat 
ortağı iken AB’nin ise 42,5’lik pay ile Türkiye’nin 
en büyük ihracat pazarı olduğunu anımsattı.

Gurbetçiler e-ihracat için de büyük 
bir şans

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde 
milyonlarca Türkiye kökenlinin yaşadığını, 
bunun da e-ihracat açısından Türkiye’ye büyük 
fırsatlar sunacağını vurgulayan Taner Ankara, 
yurt dışı lojistik merkezlerinin özellikle hazır 
giyim sektöründe sipariş süreçlerini kısalta-
cağı için e-ihracat rakamlarını artıracağını da 
sözlerine ekledi.

Yurtdışı lojistik 
merkezleri 
Türkiye’nin 

AB’ye ihracatını 
yüzde 30 artırır

Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara:
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Continental RFID teknolojili 
lastiklerin üretimine başladı

Continental, geliştirdiği RFID (radyo frekansı 
tanımlama) teknolojili ilk binek otomobil lastiklerinin 
üretimine başladı. RFID teknolojisi sayesinde lastik 
bilgileri radyo frekansı iletişimiyle okunabiliyor. RFID 
etiketi lastik ve jantların orijinal ekipmana takılmasını 
kolaylaştırarak kaliteyi garanti ediyor. 

Continental, RFID (radyo frekansı tanımlama) 
teknolojili ilk binek otomobil lastiklerinin tedarikini 
gerçekleştirdi. Özel bir cihazla okunabilen RFID etiketi, 
montaj hattında doğru lastiğin ve jantın takılması 
için lastiği tanımlayan bilgileri içeriyor. Bu bilgiler 
arasında üretici olarak Continental’in yanı sıra ürün 
kodu ve ürün seri numarası da yer alıyor. Böylece 
standartlaştırılmış arayüz aracılığıyla Continental’in 
veri tabanına erişerek her lastiğin ilave verilerini 
görmek mümkün olabiliyor. RFID teknolojisine sahip 
Continental lastiklerinin her iki yanağında da RFID ISO 
logosu yer alıyor.

Jant ve lastikler imalat sürecinde dahi 
kontrol edilebiliyor
Lastiğin içine yerleştirilen RFID etiketi üzerindeki 
bilgiler, lastiğin makineyle janta montajını 
kolaylaştırmak için bir okuma cihazı ile okunarak 
kaliteyi garanti ediyor. Böylece jant ve lastikler, 
uygun araca monte edilene kadar imalat ve lojistik 
süreçlerinde takip edilebiliyor. Bu şekilde Continental, 
montaj için fabrikaya teslim edildikten sonra bile 
orijinal ekipman lastiklerinin yüksek kalitesini 
korumayı ve ileride üretim sektöründe Endüstri 
4.0 ağında orijinal ekipman konusunda iş birliğine 
hazır olmayı amaçlıyor. RFID etiketli Continental  OE 
lastikleri, EcoContact 6 lastikleri gibi Volvo marka 
otomobillere takılacak.

Özel bir cihazla okunabilen RFID etiketi, 
montaj hattında doğru lastiğin ve jantın 
takılması için lastiği tanımlayan bilgileri 

içeriyor. 
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Komatsu’nun efsane 
ekskavatörleri 

PC300 ve 
PC350LC yenilendi

Her iki modelde de bulunan ve yenilenen 260 HP güce sahip 
Komatsu ecot3 motor sessiz çalışması ve düşük emisyonu 
ile operatör konforu ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. Düşük 
tüketime sahip çevreci Komatsu motor ayrıca hidrolik ve 
elektronik sisteminin birlikte kontrolünü sağlayarak yüksek 
üretkenlik sunuyor. Bu sayede PC300-8M0 ve PC350LC-8M0 
paletli ekskavatörler, bir önceki modellere göre %3 oranında 
daha az yakıt tüketerek daha fazla tasarruf sağlıyor. 
Operatöre yüksek konfor ve güvenlik sunuyor
PC300-8M0 ve PC350LC-8M0 ekskavatörlerin ROPS özellikli 

geniş kabinleri de operatör için konforlu ve güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturuyor. Mükemmel ses yalıtımına sahip 
olan kabinleri, sesi kaynağında azaltan sessiz motoru ve 
hidrolik ekipmanları sayesinde operatörler rahatsız edici 
bir gürültüye maruz kalmıyor ve yorulmadan çalışabiliyor. 
Standart olarak sunulan Arka Görüş Kamera Sistemi, 
operatöre manevra ve kontrol kabiliyeti sağlarken Türkçe 
dil destekli LCD ekran makinesi ile ilgili çok detaylı bir veriyi 
kolaylıkla görüntüleme ve yönetme imkanı sunuyor. 

Komatsu’nun 30 – 35 ton segmentindeki efsanevi 
iki ekskavatörü PC300 ve PC350LC yenilenerek 
Türkiye’de satışa sunuldu. Yüksek koparma 
kuvveti sayesinde hiç zorlanmadan çalışmaları ve 
sağlamlıkları ile segmentinin tercih edilen paletli 
ekskavatörleri PC300-8M0 ve PC350LC-8M0, 
yenilenen versiyonu ile daha düşük yakıt tüketimi 
sunuyor. 

Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü 
yürüttüğü Komatsu markasının 30-35 ton 
segmentindeki PC300 ve PC350LC paletli 
ekskavatörlerinin yenilenen PC300-8MO ve 
PC350LC-8MO modellerini Türkiye’de satışa 
sundu. Sağlam iş ekipmanları sayesinde 
Komatsu kalitesini uzun yıllar boyu muhafaza 
eden PC300-8M0 ve PC350LC-8M0 paletli 
ekskavatörler yüksek güçleri, düşük yakıt 
tüketimleri, sağlamlıkları ve sarsıntısız 
çalışmaları ile tercih ediliyorlar. 

Güçlü motor, düşük yakıt tüketimi
Özel olarak iş makineleri için geliştirilmiş olan 
yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi saye-
sinde motor dayanıklılığı artırılmış bu efsanevi 
ekskavatörler, zorlu koşullarda uzun yıllar so-
runsuzca çalışıyor. Yenilenen PC300-8MO ve PC-
350LC-8MO iki farklı bom ayarı ile farklı çalışma 
şartlarına olanak sağlarken, yüksek koparma ve 
kazma kuvvetiyle en zorlu işleri dahi kolaylıkla 
tamamlayabiliyor. 
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi 
Prometeon’un Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın sorumluluk alanı 
daha da genişledi. Şenocak, yeni görevlendirmenin 
ardından yönettiği bölgeler arasına Orta Doğu ve 
Afrika (MEA) Bölgesi’ni de ekleyerek, Prometeon 
MEA, Türkiye ve Rusya Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO 
– Chief Commercial Officer) oldu.

PROMETEON LASTİK 
GRUBU’NDA GÖKÇE ŞENOCAK’A 

ULUSLARARASI BİR GÖREV DAHA

Prometeon Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü Gökçe 

Şenocak, mevcut sorumluluk bölgesine ek olarak 
Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak 

da görevlendirildi. 

Gökçe ŞENOCAK Kimdir? 

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Gökçe Şenocak, iş hayatına 
2002 yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da 
çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-2015 yılları 
arasında Tatko Grubu’nda Genel Müdürlük görevi 
üstlendi. Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret 
Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2018’den bu 
yana Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Bölgesi Ticaret Direktörlüğü görevini yürüten Şenocak, 
evli ve iki çocuk babasıdır.

Prometeon Lastik Grubu’nda Türk yöneticiye önemli görevlendirme

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan Prometeon 
Lastik Grubu’nun Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi 
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, mevcut sorumluluk bölgesine 
ek olarak Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi CCO’su olarak da 
görevlendirildi. 

Yeni görevlendirmenin ardından Şenocak, toplam 75 ülkenin 
içinde yer aldığı ve Türkiye’den yönetilen Prometeon MEA 
ve Rusya Bölgesi’nin Ticaret Direktörü (CCO) oldu. Tüm 
bu bölgelerdeki ticari operasyonlarla beraber iş ortakları 
yapılanması, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek olan 
Şenocak yenileme pazarı ile beraber orijinal ekipmandan da 
sorumlu olacak.  
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Şubat ayı ortalarında yurdun büyük bir 
bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, 
kentlerde ve şehirler arası yollarda 
ulaşımda aksamalara neden oldu. Durum 
böyle olunca, “Karlı ve buzlu zeminlerde 
nasıl araç kullanılmalı?” sorusu gündemin 
ilk sıralarına yerleşti. Türkiye’nin ilk ve 
tek trafik radyosu Radyo Trafik, uzman 
görüşüyle bu soruya yanıt aradı. “Trafikte 
Yaşam” programında Radyo Trafik Genel 
Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın 
sorularını yanıtlayan İleri Sürüş Teknikleri 
Uzmanı Mert İntepe önemli uyarılar yaptı. 

“ÖNCELİKLE KAFAMIZI 
DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM”
En önemli faktörün araçların kış şartlarına 
doğru şekilde hazırlanması olduğunu 
belirten Mert İntepe, “Öncelikle kafamızı 
değiştirmemiz lazım. Aracımızın, tüm 
aksamlarından, sıvıların kontrolüne 
kadar bakıma ihtiyacı var. Biz hep 
kış bastırdığında bu bakıma ihtiyaç 
duyuyoruz. 4 adet iyi bir kış lastiği 
olmayan birinin trafiğe çıkması emniyetli 
değil. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
trafiğin bir yaz gününde ilerleyebildiği 
gibi kış gününde de emniyetli gidebilmesi 
için kış lastiğinden başka birincil çözüm 
yok!” şeklinde konuştu. 

KAR VE KIŞ LASTİĞİ
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İntepe, kış 
ve kar lastiği kavramlarının karıştırıldığına 
vurgu yaparak, “Kış lastiği, halk arasında 
bazen kar lastiği diye tabir ediliyor. Karda 
iş yapar, karda çalışır gibi algılanıyor. Hayır 
efendim, bunların adı kış lastiği… Hava 
soğuk da olsa ayaz da olsa yağmur da 
olsa fren kabiliyetini, tutunma kabiliyetini, 
viraj kabiliyetini arttırır. O yüzden bunların 
adı kar lastiği değildir.” ifadelerini kullandı.

ÖN VE ARKA LASTİKLER 
ARASINDAKİ TÜR FARKI
“Aracın az kullanıldığı gerekçesiyle sadece 
2 lastiğin yeni olmasının yeterli olduğu 
düşüncesi yanlıştır.” diyen İntepe, ön 
lastiklerin yaz, arka lastiklerin kış lastiği 
olmasının, farkında olmadan aracın 
savrulmasına sebebiyet vereceğini 
aktardı. 

LASTİKLER NASIL MUHAFAZA 
EDİLMELİ
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, 
lastiklerin saklanma koşulları hakkında 
doğru bilinen yanlışlara da değindi: 

Lastiklerinize evlat 
muamelesi yapın

Karlı ve buzlu zeminlerde araç nasıl kullanılır? Lastik 
seçimlerimizi nasıl yapmalıyız? Lastiklerimizi nasıl 

muhafaza etmeliyiz? Radyo Trafik’te yayınlanan 
“Trafikte Yaşam” programında bu sorulara yanıt 

arandı. 
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“Hiçbir imkanınız yoksa en basitinden 
lastiklerinizi evdeki çöp torbalarının içine 
tekli olarak koyun, ağzını bağlayarak 
hava almamasını, böylece de rutubet 
ve nemden uzak kalmasını sağlarsınız. 
Güneş ışınlarından, soğuktan ve 
sıcaktan uzak tutacak bir yerde saklayıp 
lastiklerinizi depolayabilirsiniz. “Lastik 
Otel” uygulaması yapan bazı işletmelerde, 
sadece depoya atılarak lastikler muhafaza 
ediliyor. Lastikleri bir depoda bekletmek 
yeterli değildir. Gereğinden fazla lastiği 
üst üste koyarsanız lastiğin ham maddesi 
ve hamurunda ezilmeler olur. O ezilmeler, 
bükülmeler lastikte rutubetle beraber 
tutunma sorunları yaratır.  Yani lastiğe 
para vermek yetmiyor, onlara evlat 
muamelesi yapmamız lazım.”

“BUZLU ZEMİNDE HER ŞEY 
OLABİLİR”
Yola çıkıldığında araçta kış lastiği de 
olsa bir fren testi yapmanın önemine 
değinen İntepe, “Lastiğin kapalı bir 
yerde durduktan sonra açık alana çıkıp 
soğuğu hissettiğinde verdiği tepki 
önemlidir. Zeminin durumunu bilmek, 
takip mesafesini dizayn etmemizi sağlar. 
Her koşul için bir çözüm var ama buzlu 
zeminler için aynı şeyleri söyleyemeyiz. 
Dünyadaki bütün makaleleri de okusak 

“yavaşlayın” demekten başka bir uyarıda 
bulunamıyoruz. Çünkü kimse buza fiziki 
olarak bir veri yükleyemiyor. Buzda her 
şey olabilir. Böyle bir yoldaysak en güzeli 
güzergah değiştirmektir.” uyarısında 
bulundu.

BUZDA KAYAN ARACA NASIL 
MÜDAHALE EDİLMELİ?
Mert İntepe, buzda kayan araca 
öncelikle erken fren yaparak müdahale 
edilmesi gerektiğini söyledi. “Buzda fren 
yapmayacaksak neden kış lastiği aldım 
ben?” diyen İntepe, “Buzda kaymamızın 
sebebi, yaklaşım hızımızın zemine 
göre fazla olması. İster istemez ‘frene 
basmayın’ demek bana göre ‘evden 
çıkmayın’ demek. Yola çıkan her sürücü 
frene basacak. Buzda frene bastığınızda 
pedalda titreme olacak ve ses gelecek. 
Hiç korkmadan frene sertçe basmanız 
gerekiyor ki; araç kaygan bir zeminde 
gittiğini anlayabilsin.” değerlendirmesini 
yaptı. Kardan yeni temizlenen yolda, 
temizlenen noktanın en tehlikeli yer 
olduğuna da vurgu yapan Mert İntepe, 
“Kar temizlendikten sonra yolun 
buzlanma ihtimali oldukça yüksektir. 
Önümüzde bir araç karda iz açmışsa o 
izin üzerinden gitmek yerine lastiklerime 
güveniyor ve hızım da doğruysa 

basılmamış kar üzerinde gitmek, tutunma 
daha fazla olduğu için güvenlidir.” dedi. 

KAYGAN ZEMİNLERDE OTOMATİK 
VE MANUEL ARAÇ KULLANIMI
İntepe, otomatik şanzımanlı araçlarda 
kalkış için 2. vitesin tercih edilmesinin 
patinajı önleyeceğini kaydetti. İntepe’ye 
göre, manuel şanzımana sahip araçlarda 
ise 1. viteste gaz vermek yerine debriyajın 
kavrama noktasında kalkış yapmak 
gerekiyor. 

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?
Gelen soruları da yanıtlayan Mert İntepe, 
kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken 
hususları şu şekilde sıraladı: 
“Lastiğin yanak kısmında M+S harflerini 
görmek gerekir. Bu ibare lastiğin kış 
lastiği hamurundan üretildiğini gösterir. 
M+S ibaresinin yanı sıra dağ figürünün 
içerisinde kar tanesi ibaresi de mevcutsa 
bu, iyi bir kış lastiği olduğunu gösterir. 
Sonrasında araca uygun ebatlı lastik 
seçimi de oldukça önemli. Boyut ve ebat 
seçimi zemine tutunma konusunda 
önemlidir. Aracımıza göre kış lastiği 
bulunamadıysa, lastik ebadını büyütmek 
yerine bir küçük ebatta lastik tercih etmek 
gerekir.”
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Ak Gıda, süt taşımacılığında bir 
ilki Tırsan ile gerçekleştirdi

Tırsan’ın Adapazarı Fabrikasında yapılan 
törene; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, Ak 
Gıda Süt Alım Direktörü Recep Ateş, Ak Gıda 
Süt Alım ve Lojistik Müdürü Ahmet Doyuk, 
Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Yöneticisi Sercan 
Canbaz, Ak Gıda Mühendisi İlker Yüksel, Ak 
Gıda Nakliyecisi Tarık İskender, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış 
Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Öncelikle, bu 
projede bize duyduğu güvenden dolayı 
Ak Gıda’ya çok teşekkür ederiz. Tırsan 
olarak birinci önceliğimiz müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını anlamak ve en ileri çözümleri 
üretmektir. Müşterilerimizle beraber 
Ar-Ge  faaliyetlerinde bulunarak, katma 

değerli ürünleri piyasaya çıkararak 
hem müşterilerimizin hem de sektörün 
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Ak Gıda ile 
yapmış olduğumuz projeden çok gurur 
duyuyoruz. İki deneyimli kuruluşun yan 
yana gelerek oluşturduğu başarılı bir proje 
oldu. Avrupa’da bu derece müşterilerinin 
ihtiyacını karşılayan ürün yok. Tankerimiz 
klasmanında Avrupa’nın en hafif aracıdır. 
Ak Gıda tarafından Gıda Tankerimiz 6 ay 
boyunca test edildi ve testlerin sonucunda 
başarılı sonuçlar elde ettik” dedi.

Böyle başarılı projeler içerisinde yer 
almaktan gurur duyduğunu vurgulayan 
Nuhoğlu, “Tırsan’ı Tırsan yapan bunlardır, 
biliyorsunuz “2021 Avrupa İnovasyon 
Ödülleri”nde 4 dalda ödül aldık ve 7 farklı 
kategoride 7 ödül alan ilk ve tek şirket 
olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa 

Treyler sektörünün 44 
yıldır aralıksız lideri Tırsan, 
Türkiye süt ve süt ürünleri 

sektörünün en büyük 
işletmesi olan Ak Gıda 

firması ile Covid-19’a karşı 
tüm güvenlik önlemlerini 

eksiksiz uygulayarak, 2021’in 
ilk dijital teslimat törenini 

gerçekleştirdi. Yapılan 
törende Tırsan, bünyesinde 
bulunan Kässbohrer marka 

5 adet K.STL Yarı Römork 
Gıda Tankerlerini Ak Gıda’ya 

teslim etti.



472021   RADÜS DERGİSİ

ARAÇ, ARAÇÜSTÜ EKİPMAN, İŞ MAKİNELERİ, TREYLER İMALATÇILARI DERGİSİ

pazarına geliştirdiğimiz ürünleri sunmaya 
devam ediyoruz. Tırsan’ın geliştirdiği 
teknolojiler dünyada ilktir ve patentlerle 
tescil edilmiştir. Bugün yalnızca treylerde 
değil, otomotiv sektörünün de en çok 
patente sahip 3. Şirketiyiz. Bu başarıları 
gerçekleştiren, Tırsan ailesinin tüm 
çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Bu ileri 
teknoloji ve müşteri odaklı çözümlerimizle 
en önemli gücümüz ihracattır. 2020 
yılında satış hedeflerimizi tutturduk, 2021 
yılında ise 2020’nin üzerinde kapatacağız. 
Bu sene bizim 44. senemiz ve 44 senedir 
ben bu işin başındayım. Tüm ekibimizle 
beraber severek ve inançla çalışıyorum” 
açıklamasında bulundu.

Tırsan ile Hayalimiz Gerçek Oldu

Ak Gıda CEO’su Ali Sözen konuşmasında, 
“3 yıl önce ABD’de 30 ton süt taşıyan 
bir gıda tankeri görmüştük ve keşke 
bizde de böyle bir taşıma aracı olsa diye 
hayal etmiştik. 3 yıl sonra Tırsan ile bu 
hayalimiz gerçek oldu. Ak Gıda olarak 
Çetin Nuhoğlu’nun liderlik ettiği ve 
Tırsan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği 
kapsamında hayata geçirdiğimiz çiğ 

süt lojistik yüksek hacimli treyler projesi 
ile gerçekten Türkiye’de bir ilke birlikte 
imza atmış olduk. Firmamız, Türkiye’de 
en fazla süt toplayan süt şirketidir ve 
bu yönüyle de lider konumdadır. 6 
fabrikamıza günde 3.500 ton süt taşıyoruz 
ve lojistiğini yapıyoruz. Bu nedenle 
hijyen konusunda son derece tecrübeli 
ve bilgi birikimi yüksek bir şirketiz. Diğer 
taraftan, karayolu taşımacılığında lider 
olan Tırsan, kullandığı ileri teknolojiler ile 
uygulamaları hayata geçiren ve sektörel 
uzmanlığı son derece yüksek olan bir 
firma. Bu iki yetkinlikleri bir araya getirerek 
çok başarılı bir projeyi hayata geçirdik. 
Yaklaşık bir yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları 
sürdü. Bu çalışmalarda çok büyük emekler 
harcandı, birçok denemeler yapıldı. Çünkü 
treylerin hafifletilmesi söz konusuydu 
ve sacların Türkiye’nin zorlu yollarında 
ne kadar dayanacağı test edildi. Tüm 
bu çalışmaların sonucunda Tırsan ile 
birlikte, süt taşımacılığı alanında lojistikte 
yeni bir dönemi başlatmış olduk. Artık 
sütlerimizi, düşük ağırlığı ve yüksek taşıma 
kapasitesiyle treylerlerimizle taşıyacağız.

Bu sayede her 6 taşımada 1 taşıma 
tasarruf elde edeceğiz, yıllık 450.000 
kilometre daha az yol yapmış olacağız ve 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız. 
Bu vesile ile başta emeği geçen tüm 
Tırsan ailesine ve Ak Gıda ekiplerine 
gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Tırsan İle Amacımıza Ulaştık

Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Yöneticisi 
Sercan Canbaz ise şu şekilde konuştu; 
“Uzun bir sürecin sonucunda bugün, 
tankerlerimizi teslim alıyoruz. Projeye 
ilk karayollarında taşıma standartları 
içinde maksimum süt taşımak hedefi 
ile başladık. Yurt dışında yaptığımız 
çalışmalar ve yurt içinde de sektörün 
öncü firması Tırsan ile iki yıl sonunda 
bu amacımıza ulaştık. Şu anda 
karayolları standartları dahilinde Türkiye 
genelindeki mevcut yapıya göre her bir 
taşımada 4.500 litre fazla süt taşıyoruz. 
Bu taşımamız bizim yıllık 39 ton daha 
az karbonmonoksit salınımı yapmamızı 
sağlıyor ve çevreye de destek sağlıyoruz. 
Araçlarımız tamamen çiğ süt nakliyesine 
uygun Avrupa standartlarında üretildi. 
Yıkama üniteleri, boşaltma üniteleri 
ve dolum üniteleri de tamamen Ar-Ge 
çalışmaları sonucu mevcut tankerler ile 
birebir aynı ölçülerde yapıldı” dedi.
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Tüketicinin en çok tercih ettiği, LPG sektörünün lider markası Aygaz, 
kurumiçi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri kapsamında çalışanlarının 
fikir önderliğinde oluşturulan ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği 
Aykargo’yla kargo sektöründe güçlü bir adım attı. Aygaz’ın 81 ilde 
bulunan yaygın dağıtım ağı ve tecrübesiyle hizmet verecek olan Aykargo, 
teknoloji odaklı yeni nesil altyapısıyla müşteri memnuniyetini ön planda 
tutacak. 
Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız 
Eyüboğlu yaptığı değerlendirmede “Aykargo’nun kargo sektörüne yeni 
ve güçlü bir soluk getireceğine inancım tam” dedi. Aygaz Genel Müdürü 
Gökhan Tezel ise,  “McKinsey iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Aykargo ile 
güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkânlardan da faydalanarak müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum.” dedi.
İstanbul, 15 Ocak 2021, Türkiye LPG sektörünün lideri konumunda 
bulunan Koç Topluluğu şirketlerinden  Aygaz, yenilikçi bakış açısıyla  
inovasyon ve kurum içi girişimcilik projesi olarak başlattığı süreci 
geliştirmek için bağlı ortaklığı Aykargo altında kargo sektörüne adım attı. 
Aykargo’nun, Aygaz’ın mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini 
kullanarak, e-ticaret ve büyüyen kargo dağıtım sektöründe faaliyetlerini 
geliştirmesi ve daha etkin yürütmesi amacıyla Aygaz, Aykargo ve 
McKinsey & Company arasında Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. 
15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen imza törenine Koç Holding Enerji 
Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, Aygaz 
Genel Müdürü Gökhan Tezel, Aykargo Genel Müdürü Özgün Şahin, 
McKinsey & Company Ortağı Bengi Korkmaz ve McKinsey & Company 
Kıdemli Ortağı Can Kendi katıldı. 
Taraflarca Aykargo’ya ilk 5 yılda toplam 75 milyon ABD Doları’na kadar 
yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey & 
Company olarak belirlenmesi öngörülen Aykargo’nun, B2C odaklı ve 
teknolojik son nokta teslimat şirketi olma hedefiyle yola çıkarak Aygaz’ın 
tecrübesi, yaygın bayi ve alt yapısı ile 81 ilde hizmet vermesi planlanıyor.

Aygaz ve McKinsey & Company ortaklığıyla faaliyet gösterecek Aykargo ile 
ilgili konuşan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu 
Üyesi Yağız Eyüboğlu, şunları söyledi: “Koç Enerji Grubu şirketlerinden 
olan ve Türkiye LPG sektörünün lideri konumundaki Aygaz, Türkiye’nin 
dört bir yanına uzanan geniş bayi ağıyla 60 yıldır her gün binlerce konut 
ve işyerinin kapısını çalıyor. Verdiği kaliteli ve güvenli hizmetin en somut 
ve gurur verici kanıtının ise halkımızın kurulduğu ilk günden itibaren 
sektör liderliğini markamıza teslim etmesi olduğunu söyleyebilirim. 
İşte Aygaz’ın bu köklü deneyimi ve 81 ile yayılan güçlü lojistik altyapısı 
ile temelleri atılan Aykargo’nun kargo sektörüne yeni ve güçlü bir soluk 
getireceğine inancım tam. Bu kapsamda, McKinsey & Company gibi 
çeşitli sektörlerde ulusal ve uluslararası çapta köklü deneyime sahip 
güçlü bir marka ile oluşturduğumuz iş birliğinin Aykargo’ya olduğu kadar 
ülkemizde kargo sektörüne de  önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”
Aykargo’nun Türkiye’nin en güçlü teknoloji odaklı kargo şirketi hâline 
gelmesi hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Genel Müdür 
Gökhan Tezel, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnovasyon faaliyetlerimiz 
kapsamında projelendirdiğimiz işlere liderlik ediyoruz. Aykargo gibi 
kargo sektörüne kazandırılan bu girişimi hayata geçirmekten son 
derece gururluyuz. 81 ilde 4 bine varan tüpgaz bayimiz ve otogaz 
istasyonumuzla her gün 60 binden fazla konuta ve 1 milyonu aşkın 
araç sahibine ürün temin ediyoruz. Tüketicilerin en çok tercih ettiği, 
uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olan bir marka olarak, 
sektöre önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz Aykargo ile 
güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkânlar ve McKinsey’nin uzun yıllara 
dayanan tecrübesinden faydalanarak müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. 
McKinsey & Company şirket ortağı Bengi Korkmaz ise konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Aygaz ile yapılan iş birliğini değerlendirdi ve “Aygaz 
ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile büyümekte olan kargo dağıtım 
sektöründe farklılık yaratacak ve tüketicileri merkeze koyacak hizmetler 
vermek amacındayiz. Aykargo’nun ülkemize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Aygaz ve McKinsey 
Aykargo ile kargo sektöründe 
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Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR

• 15.000N’a kadar itme gücü
• 999 mm’ye kadar kurs boyu
• 12 V, 24 V, 36 V veya 48 V DC 
• BUS ve paralel hareket çözümleri

• IP66/ IP69K

Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...
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DFDS Akdeniz İş 
Birimi’nden Hırvatistan’daki 

depremzedelere destek

Denizcilik ve lojistik alanlarında 
Avrupa’nın lider firması DFDS, kurumsal 
sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında 
AFAD önderliğinde ve Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) ile işbirliği 
içinde 6.3 şiddetindeki depremden 
sarsılan Hırvatistan’a 50 tırdan oluşam 
yardım konvoyu gönderdi. Türkiye’den 
Hırvatistan’daki depremzedelere 
yardım için yola çıkan 100 adet ”yaşam 
evi” konteyneri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak. 
AFAD ‘ın hazırladığı 100 adet yaşam evi 
konteyneri UND ve DFDS Akdeniz İş 
Birimi iş birliği ile Zagreb’e ulaştırılmak 
için 5 Ocak’ta yola çıktı. UND üyesi 30 

firmanın 50 TIR’ından oluşan konvoyun 
gümrükleme işlemlerini Tan Group 
Lojistik üstlenirken araçların taşınmasını 
ise DFDS Akdeniz İş Birimi üstlendi. 
Araçlar, Pendik Limanı’nda DFDS Ro-Ro 
gemisine yüklenerek yola çıktı. Gemi 
İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaştıktan 
sonra buradan da UND üyesi firmaların 
çekicileri ile Hırvatistan’a ulaştırılacak. 
Daha önce 3 Ocak’ta 15 TIR’dan oluşan ilk 
yardım konvoyu yola çıkmıştı. 
Lojistik sektörü tek yürek
DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı 
Fuat Pamukçu, DFDS Akdeniz İş Birimi 
olarak verdikleri destek hakkında 
şunları söyledi: “Hırvatistanda meydana 

gelen depremin ardından devletimiz 
yaşanılan afete kayıtsız kalmayarak 
AFAD yönetimi ile 100 adet yaşam 
konteyneri desteği kararı almıştır. UND 
üyesi lojistikçilerimizin tırları ve Milli 
filomuz ile DFDS olarak Pergamon 
Seaways gemimize yüklediğimiz 30 adet 
konteyner Trieste limanımıza ulaşmıştır.  
Ayrıca 6 Ocak itibariyle Ephesus 
Seaways gemimize kalan 70 Adet 
konteyneri yüklemiş olacağız. Türk lojistik 
sektörünün Hırvatistan için tek yürek 
olduğu bu değerli desteğin bir parçası 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız 
ki bir nebzede olsa yaralar sarılmış olur. 
Yaşam ev-lerinin amacına ulaşacağına 
inanıyoruz.” 
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Global lojistik sektörünün lider markası 
DHL’in, tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri 
şirketi DHL Supply Chain Türkiye, insan 
kaynakları uygulamalarında uluslararası 
bir otorite olan Top Employers Institute 
tarafından; Kültür, Liderlik Gelişimi, Kariyer 
Planlama, Eğitim - Gelişim ve Yetenek 
Kazanımı gibi alanlarda gösterdiği yüksek 
performansla “En İyi İşveren” şirketlerden biri 
olarak belirlendi. 

“Bu ödüle ikinci defa sahip olmanın 
gururunu yaşıyoruz.“

İki sene üst üste “En İyi İşveren” ödülüne 
kayık görülen DHL Supply Chain Türkiye ve 
Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, bu 
başarının ardında büyük bir ekip olduğunu 
belirtirken, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu yıl 2. defa bu özel ödülü aldık. Top 
Employers Institute tarafından düzenlenen 
bu araştırmada, “En İyi İşveren” olarak 
seçilmekten dolayı son derece gururluyuz. 
İnsan odaklı, çalışan memnuniyetini 
önceliklendiren ve önemseyen yaklaşımımız, 
bu başarı yolculuğundaki en önemli kriter. 
Keyifle ve gururla çalıştığımız bir kültür 
yaratmanın, başta çalışanlarımız tarafından 
takdir edildiğini gösteren bu ödül, bizi 
çok mutlu etti. Süreç yönetimlerimizin 
doğruluğunu bizlere bir kez daha 
gösteren bu ödül ile birlikte, DHL Supply 
Chain Türkiye olarak müşteri ve çalışan 
memnuniyetine gösterdiğimiz özeni temel 
alıp, iyileştirme potansiyelini tanımlayarak, 
sürekli olarak gelişmeye devam edeceğiz.”

DHL Supply Chain 
Türkiye, ikinci kez “en 
iyi işveren” listesinde

DHL Supply Chain Türkiye, geçen senenin ardından 
bu sene de Top Employer’s Institute tarafından 

belirlenen “En İyi İşveren” listesinde yerini aldı. DHL 
Supply Chain Türkiye, bu ödülle bir kez daha çalışan 

bağlılığı ve iyi çalışma koşulları sağlama konusundaki 
kararlılığının altını çizdi.
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Goodyear lastikleri kullanan KAMAZ-
Master Takımı dünyanın en zorlu rallisi 
olan Dakar’ı bir kez daha kazandı. Ekip, 
12 günlük uzun ve macera dolu rally-raid 
yarışını 18. kez kazanmakla kalmayıp, aynı 
zamanda ilk 3 sırayı da alarak podyumu 
domine etti ve resmi lastik ortağı 
Goodyear ile birden fazla rekoru aynı 
anda kırmış oldu.   

Bu zafer, Dmitry Sotnikov’un bugüne dek 
Dakar’da kazandığı ilk Altın Madalya oldu. 
Co-Pilot Ruslan Akhmadeev ve mekanik 
ustası Ilgiz Akhmetzianov ile beraber 

KAMAZ Master takımı Dakar rallisini 18. kez kazandı. Goodyear 
lastikleri kullanan ekibin lideri Dmitry Sotnikov bu zaferle bugüne 

kadar Dakar’da ilk kez altın madalya kazanmış oldu.

Kamyonlar tozu dumana kattı

Dakar’ı Goodyear kullanan 
KAMAZ-Master Ekibi kazandı
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ilk aşamadan itibaren liderliği ele alan 
507 numaralı ekip, genel sıralamada da 
liderliği bırakmayarak, 2021 yarışında 
zafere ulaşan taraf oldu. 501 numaralı 
ekipten Anton Shibalov, takım arkadaşı 
Sotnikov’un arkasından üst üste ikinci 
kez gümüş madalyayı kazandı ve KAMAZ-
master takımı adına Dakar yarışında 
bir zafere daha imza attı.  509 Numaralı 
ekipten Dakar rallisinin deneyimli ismi 
Airat Mardeev ise yarışta bronz madalyayı 
alan isim oldu. 

Otoritelerce  dünyanın en zorlu rallisi 
olarak nitelendirilen Dakar Rallisi bu yıl 
da soluksuz mücadelelere sahne oldu. 
KAMAZ-master yöneticisi Vladimir Chagin 
Dakar Rallisi ile ilgili olarak şunları söyledi; 
“Dakar Rallisi çok önemli bir yarış. Titiz bir 
hazırlık, operasyon disiplini ve olağanüstü 
bir takım çalışması gerektiriyor. 2021 
Dakar Rallisi’nde kamyonlar, sürüş ve 
yol saptama becerileri ve mekanik 
teknisyenlerinin uzmanlığı birçok kez 
sınanmış oldu. En küçük detaylarla 
dahi ilgilenmemiz gerekti ve takım, bu 
inanılmaz sonucu elde etmek için gece 

gündüz çalıştı. Firma olarak geliştirdiğimiz 
ileri düzey kamyon teknolojisinin yanında 
takımımızın yoluna devam etmesini 
sağlayan hayati  unsurlardan biri sağlam 
lastikler. Hız son derece önemli olsa 
da, zorlu yol koşullarında yarışabilecek 
durumda olmak ve rakiplerin önüne 
geçmek için lastikler çok önemli bir 
etken. Güvenilir ortağımız Goodyear 
ile takımlarımız, ne kadar beklenmedik 
durum veya zorlu bir mücadele ile 
karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, standart 
Goodyear OFFROAD ORD lastiklerin 
olağanüstü dayanıklılığı ve mükemmel 
yol tutuşunun onları bitiş çizgisinde 
zafere taşıyacağını bilir.”

Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa 
Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski 
ise konuyla ilgili olarak; “KAMAZ-Master 
takımını tebrik ediyorum. Dakar rallisi 
kamyon segmentinde Altın, Gümüş 
ve Bronz madalyaların sahibi olmak 
inanılmaz bir başarı olmanın yanında, 
takımın olağanüstü yarış uzmanlığı 
ile bu kamyonlar ve ekipmanlarındaki 
teknik ustalığın en büyük göstergesi. 

Böylece, araçların bu yıl tamamen 
yenilenen rota ile tek temas noktası olan 
lastiklerimizin üstün performansı da bir 
kez daha test edilmiş oldu. Lastiklerin 
dayanıklılığı, zorlu zemin koşullarına 
karşı direnci ve geliştirilmiş yol tutuşu, 
ekibin kusursuz performansında büyük 
rol oynadı. Biz de, müşterilerimize bu 
yarışlarda geliştirdiğimiz teknolojilerden 
yola çıkarak her türlü yol koşulunda aynı 
şekilde destek veriyoruz”  diye konuştu.

FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonasının da tek lastik sağlayıcısı 
olan Goodyear, yollarda kullanılan 
standart ürün grubunun son derece 
zorlu kullanım koşullarında test etmekle 
tanınıyor.  

Özellikle gelişmiş karkas teknolojisinin 
sağladığı dayanıklılık, daha fazla kullanım 
süresi ve toplam sürüş mesafesi ile daha 
uzun toplam servis ömrü elde edilmesine 
doğrudan katkı sağlayan ve böylece, 
sektörün sürdürülebilir taşımacılık 
hedeflerini destekleyen önemli bir test 
kriteri.
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Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, sert zemin 
koşullarında işletme maliyetini düşürmek ve verimliliği artırmak 
üzere geliştirilen, yol dışı lastikleri ürün grubunun en yeni üyesi 
RH-4A+ lastikleri pazara sundu. Ekstra derin E-4+ diş derinliği ve 
yüksek bir net-brüt diş örüntüsü ile optimize bir ayak izi basıncı 
sunan bu lastikler, değiştirilmeden uzun kullanım süresi sağlıyor. 

Goodyear’ın hizmet ve filo yönetim araçlarının önemli bir üyesi 
niteliğindeki küresel satış ağı tarafından sağlanan güvenilir ürünü 

Goodyear’dan iş makinesi 
filoları için yeni lastik serisi

RH-4A+ lastikleri bayilerde yerini aldı. Yeni Goodyear RH-4A+ ağır 
iş makinesi lastiklerinin, operatörlerin verimliliğini artırmasını 
ve işletme maliyetlerini azaltmasını sağlayan başlıca faydaları ve 
özellikleri şunlar:
Yeni Durawall Technology® özelliği, daha geniş damak tasarımı 
ve daha yüksek kalıplanmış jant genişliği ile artırılmış yanak 
dayanıklılığı ve yanal denge, 
Yüksek net-brüt oranına sahip diş örüntüsü ve E-4+ diş 
derinliğiyle daha uzun değiştirilmeden kullanım süresi ve 
kesilmelere karşı koruma, 
Sırt merkezinin bölünmüş yapısı, omuzlardaki cepler ve omuz 
parçalarının yan çentikleri sayesinde düşük çalışma sıcaklığı.
Dünya genelinde madencilik alanında faaliyet gösteren 
müşterilerden elde edilen saha sonuçları, RH-4A+ modelinin RM-
4B+* modeline kıyasla %12 daha uzun hizmet süresi sağladığını 
ortaya koyuyor.
Düşük saat başı işletim maliyetinin maden operatörleri için 
çok önemli bir gereksinim olduğunu vurgulayan Goodyear 
Küresel Yol Dışı Lastik Ürün Grubu Saha Mühendisliği Müdürü 
Eric Matson, şunları söyledi: “Müşteriler aynı zamanda zorlu, 
sert zemin koşullarında uzuna saatler boyunca kesilmeye karşı 
dirençli ve mükemmel çekiş sağlayan lastik sırtı ve gövde gibi 
diğer performans faydaları da bekliyor. Yeni RH-4A+, bu faydaları 
sağlayarak madencilik filolarının üretkenliklerini optimize 
etmesine ve işletim maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyor.”
RH-4A+ şu anda Goodyear’ın dünya genelindeki yetkili yol dışı 
lastik bayilerinde 59/80R63, 46/90R57 ve 27.00R49 boyutlarıyla 
satışa sunuluyor.  Bu lastikler, kullanım koşullarına göre 
özelleştirilen dış lastik yapıları ve Goodyear’ın patentli lastik dişi 
bileşikleriyle satışa sunuluyor.
Bunun yanı sıra, Goodyear’ın EMTrack lastik performansı izleme 
yazılımı, RH-4A+ kullanıcılarına lastiklerin özelliklerini takip 
ederek işletme maliyetlerini düşürme fırsatı veriyor. EMTrack, 
maden ocağı operatörlerinin, yeni RH-4A+ dahil olmak üzere 
lastiklerinin performansını takip ederek rotasyon ve değişim 
zamanlarını önceden belirlemesine ve stoklarını yönetmesine 
olanak tanıyor.

Goodyear’ın hizmet ve filo yönetim araçlarının önemli bir 
üyesi niteliğindeki küresel satış ağı tarafından sağlanan 
güvenilir ürünü RH-4A+ lastikleri bayilerde yerini aldı.
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Anadolu Isuzu’nun COVID-19 
virüsüne karşı geliştirdiği güvenli 
otobüsleri Safranbolu yollarında

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ödüllü modeli Isuzu 
Novociti Life Safranbolu yollarına çıktı. 

Anadolu Isuzu’nun ödüllü modeli Isuzu Novociti Life, Safranbolu 
halkına hizmet vermeye başladı. Anadolu Isuzu’nun COVID-19 
pandemisi döneminde virüsün bulaşma riskini azaltma hedefiyle hem 
yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunduğu 
COVID Önlem Paketi uygulamalarının yer aldığı 7 adet Novociti 
Life Safranbolu Belediyesi’ne teslim edildi. 30 Aralık 2020 tarihinde 

Safranbolu’da düzenlenen törene Safranbolu Belediye Başkanı 
Sayın Elif Köse, Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Onur Varlı 
ve  Anadolu Isuzu Toplu Taşıma Satış Yöneticisi Murat Küçük 
katılımda bulundu.

Teslimat töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif 
Köse, 60 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Isuzu 
Novociti Life’ ta bulunan COVID-19 önlem paketi uygulamaları 
ile salgınla mücadele sürecine destek olmayı hedeflediklerini 
söyledi. Köse, sözlerine şöyle devam etti: “7 adet Anadolu 
Isuzu markalı yeni nesil otobüslerimizin 1 tanesi belediyemize 
Anadolu Isuzu tarafından hibe edildi. Araçların yakıt konusunda 
yüksek tasarruf sağlaması belediye bütçesine önemli bir katkıda 
bulunacak. Çevreci bir belediye olarak otobüslerimizin Euro 6 
Emisyon standartlarına uygun tasarlanmış olması çevreye ve 
iklime vereceği zararı minimuma düşürüyor. Klimasından yol 
güvenliğine kadar her türlü konfora sahip yeni nesil araçlarımız 
ayrıca 8 metrelik boyuyla da kentimizin dar sokaklarına uyum 
sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına göre tasarlanmış, 
engelsiz bir ulaşım için tüm ihtiyaçları karşılayabilecek 
donanıma sahip araçlarımız tüm vatandaşlarımızın hayatını 
kolaylaştıracak. Safranbolu sokaklarına uyumla, iklime zarar 
vermeden halkımıza uzun yıllar hizmet edecek otobüslerimiz 
hepimize hayırlı olsun.” 

Anadolu Isuzu Toplu Taşıma Satış Yöneticisi Murat Küçük; 
“Sınıfının en ekonomik, en konforlu, en güvenli ve en 
performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli 
vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat 
hissetmelerini sağlayan uluslararası ödüllü Isuzu alçak tabanlı 
Novociti Life’tan 6 adedin teslimatını gerçekleştiriyoruz. 
Safranbolu halkının hizmetine sunulacak olan modern toplu 
taşıma araçlarımızın uzun yıllar bu güzel şehrin insanlarını 
taşıyacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. İçinde 
bulunduğumuz pandemi koşullarında Safranbolu halkının 
konforlu ve güvenli ulaşımı için Isuzu’yu tercih eden Safranbolu 
Belediye Başkanı Sayın Elif KÖSE ve Sayın Belediye Başkan 
Yardımcısı Onur VARLI’ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi.

Safranbolu Belediyesi’ne teslim edilen 7 adet Novociti Life, 
Anadolu Isuzu’nun sektörde bir ilke imza atarak hayata 
geçirdiği COVID Önlem Paketi projesi kapsamında şoför kabini, 
dezenfektan aparatı ve koltuk uyarı işaretleri ile donatıldı. 
İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte 
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etmeye odaklanan Anadolu Isuzu, araç girişine yerleştirdiği 
sensörlü el dezenfektanları ile temas edilen noktalarda 
virüsün bulaşmasını engellemeyi, özel olarak tasarlanan 
kabinlerle ise yolcularla her türlü teması engelleyerek 
şoförlerin sağlığını korumayı hedefliyor. Zemine ve boş 
bırakılması gereken koltuklara yerleştirilen uyarı işaretleri ile 
sosyal mesafe ve araç kapasitesinin korunması amaçlanıyor. 

Dar sokaklı şehirlerin tercihi

Alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir 
çözüm olarak gün yüzüne çıkan Isuzu Novociti Life, büyük 
ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda 
otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirlerde de tercih ediliyor. 
Hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini 
minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlanan 
Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun 
sosyal hayata daha fazla katılımını destekliyor. Midibüs 
boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çeken Novociti 
Life’ın FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 
680 Nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) 
sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile 
düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 

Alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik 
bir çözüm olarak gün yüzüne çıkan Isuzu Novociti 
Life, büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine 
küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı 
şehirlerde de tercih ediliyor. 
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Türkiye dahil 50’den fazla ülkede modern toplu ulaşıma katkı 
sağlayan Otokar, 2020 yılı başında Gürcistan ile yılın en büyük 
ihracat anlaşmalarından birini gerçekleştirmişti. Sözleşme doğ-
rultusunda teslimat süreci devam eden 117 adet alçak tabanlı 
küçük otobüs modeli Otokar Sultan LF otobüs, dahili retarderlı 
Allison T3270R xFETM tam otomatik şanzıman donanımı ile 
toplu taşımaya katkı sağlayacak. 

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan LF, 
tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile başta 
uluslararası kullanıcılardan olmak üzere büyük talep görüyor. 
Allison T3270R xFETM şanzımanların sunduğu sürücü ve yolcu 
konforu, düşük işletim maliyeti ve daha az bakım onarım gerek-
tiren avantajlarıyla ön plana çıkan Sultan LF otobüsler, Gürcis-
tan’da beş farklı şehirde hizmet verecek. 

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Berk Gönenç, tes-
limat ile ilgili yaptığı açıklamada; “Önden motorlu ve yüksek 
tabanlı otobüs modeli Otokar Sultan araçlarında Allison T2100 
xFETM model tam otomatik şanzımanımız kullanılırken, tam 
alçak tabanlı şehir içi küçük otobüs modeli yeni Sultan LF’de 
Allison T3270R xFETM şanzıman donanımı bulunuyor. Otokar 
Sultan LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yüksek standartlar sunu-
yor. Allison Transmission olarak bu standartlara değer katmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz” diye açıkladı.

Gürcistan’da kullanılacak olan 8.4 metre uzunluğundaki Sultan 
LF, 107 kW güç ve 632 Nm/Tork üretebilen Cummins Intercoo-
ler Turbo Diesel Euro 5 motora ve 6 ileri vitesli, dahili retarderlı 
Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman donanımına sahip. 

Bu araçlarda bulunan Allison 3000 serisi xFE şanzımanlar, Fuel-
Sense® 2.0 Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir 
araya getiriyor. Allison’ın 5. Nesil elektronik kontrolleri ile dona-
tılan FuelSense® 2.0 Max paketi, Duruş Esnasında Otomatik Boşa 
Atma ve Araç İvmelenme Kontrolü özelliklerine sahip. DynAc-
tive™ Vites Değişimi özelliği ise araç ve çevresel parametrelere 
göre en verimli vites geçiş noktasını seçmek için bir algoritma 
kullanıyor.

Sınıfının tek önden motorlu tam alçak tabanlı otobüsü olma 
özelliğini taşıyan Sultan LF, rampaları kolayca tırmanmasını 
sağlayan yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Sarsıntısız şekilde 
motor torkunu çoğaltan Allison’ın tork konvertörü ise tekerlek-
lere daha fazla güç aktararak araç performansına katkıda bulu-
nuyor. Allison’ın patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve 
sarsıntısız tam güç vites geçişleri ile üstün hızlanma ve ivmelen-
me sunuyor. 

Berk Gönenç konuyla ilgili olarak; “Allison tam otomatik şan-
zımanlar, manevra kabiliyetini ve ivmelenmeyi artırıyor. Şehir 
içinde dar yollara sahip, sık dur kalkın gerektiği güzergahların 
yanı sıra Gürcistan gibi dik yokuşların ve inişlerin bulunduğu 
coğrafi koşullarda da büyük avantaj sağlıyor” diyor. 

Allison xFE teknolojisi sayesinde vites geçişleri en verimli devir 
aralığında, sarsıntısız bir şekilde tamamlanarak yakıt verimliliği 
arttırılıyor. Araç durduğunda ise vitesi otomatik olarak boşa ala-
rak yakıt ekonomisini iyileştiriliyor. xFE şanzımanlar ve FuelSen-
se® Max paketi, gelişmiş vites geçişleri sayesinde ideal bir yakıt 
ekonomisi ve performans dengesini bir arada sunuyor. 

Otokar’dan Gürcistan’a 
117  adet Sultan LF 
otobüsü teslimatı

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Sultan LF, tasarımı, konforu, teknolojisi, 
düşük işletme giderleri ile başta uluslararası kullanıcılardan olmak üzere büyük talep görüyor. 
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Öte yandan dahili hidrolik retarder sistemi, aracın fren sistemin-
de daha az aşınma ile yavaşlamasına yardımcı oluyor. Retarder 
sistemi, tam ihtiyaç duyulduğu anda aracı güvenle yavaşlatarak 
verimli frenleme sağladığından fren balatası ile disk ömrü uzatı-
lırken, yolcu ve sürücülerin güvenliğini ve konforunu arttırıyor. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, kuru tip baskı-balata kavrama 
sistemi yerine kullanılan hidrolik tork konvertör sistemi sayesin-
de toplu taşımacılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan 
bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Üstün vites 
geçiş performansı sayesinde, sürücü kaynaklı olası erken yıpran-
ma, sarsıntılı vites geçişleri gibi durumların da önüne geçilmiş 
oluyor.  

Berk Gönenç, açıklamasında; “Allison tam otomatik şanzıman, 
tork konvertörü sayesinde baskı balata sistemi kullanılmadığı 
için bakım maliyetleri azalıyor. Debriyaj arızaları veya değişim 
gerekliliği ortadan kalktığı için daha az bakıma giren aracın 
aktif kullanım süresi artarak filonun daha verimli yönetilmesini 
sağlıyor. Öte yandan Allison şanzımanlarımızın uzun kullanım 
ömrü ve bakım kolaylığı sayesinde sadece periyodik yağ ve filtre 
değişimi yeterli oluyor. Tüm bunlar da aracın toplam sahip olma 
maliyetini iyileştirerek otobüs filolarına avantaj sağlıyor” şeklin-
de bilgi veriyor.

Öte yandan Allison T3270R xFE tam otomatik şanzımanların 
sarsıntısız vites geçişleri, sürücü ve yolcular için yüksek konfor 

sunuyor. Böylece özellikle belediye araçları için yoğun şehir içi 
trafiğinde sık dur-kalk gerektiren seyahatler yorucu olmaktan 
çıkıyor. İlçeler veya kasabalar arası uzun yolculuklarda ise dahili 
retarder sistemi sayesinde araç hakimiyeti artıyor, sürüş güven-
liği iyileştirilerek yolcuların güvenle istedikleri noktaya varması 
sağlanıyor. Otomatik geçişler sayesinde sürücüler, vites değiş-
tirmeye gerek kalmadan yola ve sürüşe konsantre oldukları için 
sürüş konforu ve güvenliği de artıyor. 

Berk Gönenç, açıklamasında; “Allison tam 
otomatik şanzıman, tork konvertörü sayesinde 
baskı balata sistemi kullanılmadığı için bakım 
maliyetleri azalıyor. Debriyaj arızaları veya değişim 

gerekliliği ortadan kalktığı için daha az bakıma 
giren aracın aktif kullanım süresi artarak filonun 
daha verimli yönetilmesini sağlıyor.” şeklinde bilgi 
veriyor.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “OCAK” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 
2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)

2021 yılı Ocak ayında toplam üretim 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3 azalırken, otomobil üretimi 
yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam üretim 106 bin 176 adet, 
otomobil üretimi ise 68 bin 777 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
61 artarak 45 bin 230 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 61 oranında arttı ve 35 
bin 358 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak 
ayında üretim yüzde 8,8 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 
107, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 
5 seviyesinde arttı. 2020 yılı Ocak ayına 
göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 52 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 77 arttı.

2021 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında 
azalırken, otomobil ihracatı yüzde 21 
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 77 bin 569 adet, otomobil 
ihracatı ise 48 bin 50 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında bir önceki 

yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 6 azalırken, 
Euro bazında ise yüzde 15 azaldı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,3 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 22 azalarak 802 Milyon $ 
seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 29 artarak 659 Milyon € 
seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında toplam üretim 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3 azalarak toplam 106 bin 176 
adet taşıt aracı üretildi.

2021 yılı Ocak ayında traktör üretimi 
ile birlikte toplam üretim 110 bin 590 
adet olarak gerçekleşti.

2021 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak 
ayında yüzde 9 seviyesinde artarken, 
ürün grubu bazında üretim:
 B. Kamyonda yüzde 259
 Midibüste yüzde 1,5
Kamyonette yüzde 9 oranlarında 

artarken,
  Otobüste yüzde 63
 Minibüste yüzde 16 oranlarında 

azaldı.

2021 yılı Ocak ayında otomobil 
üretimi, 2020 yılına göre yüzde 9 
oranında azalarak 68 bin 777 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında traktör üretimi 
yüzde 76 oranında artarak 4 bin 414 adet 
oldu.

2021 yılı Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
61 artarak 45 bin 230 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz.
2021 yılı Ocak ayında otomobil 

satışları, 2020 yılı aynı ayına göre yüzde 
61 oranında arttı ve 35 bin 358 adet 
olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında otomobil 
pazarında ithalatın payı yüzde 66 olarak 
gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre toplam otomobil satışları 
yüzde 61 , ithal otomobil satışları yüzde 
69 ve yerli otomobil satışları yüzde 47 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz. 
2021 yılı Ocak ayında hafif ticari 

araç (minibüs + kamyonet) pazarında 
ithalatın payı yüzde 46 olarak gerçekleşti.
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 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın 
aynı ayına göre toplam hafif ticari araç 
satışları yüzde 59 , ithal hafif ticari araç 
yüzde 53 ve yerli hafif ticari araç satışları 
yüzde 74 oranlarında arttı.

Grafik 1.3’te görebilirsiniz.
2021 yılı Ocak ayında; bir önceki yılın 

aynı ayına göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 77 artarak 1502 adet, kamyon 
pazarı yüzde 93 oranında artarak bin 316 
adet, otobüs pazarı yüzde 81 oranında 
artarak 116 adet ve ise midibüs pazarı 
ise yüzde 33 oranında azalarak 70 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 

yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 33, 
otomobil pazarı yüzde 51 artarken, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 5 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 14 oranlarında düşüş 
gösterdi.

Tablo 1.1’de görebilirsiniz.
2021 yılı Ocak ayında adedi 48 bin 

50 adet otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 73’ünü oluşturan 77 bin 
569 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak 
ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2020 yılı aynı ayına göre yüzde 14 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 
oranında azalırken, ticari araç ihracatı 

paralel seviye gerçekleşti. Traktör ihracatı 
ise 2020 yılına göre yüzde 16 azalarak 
bin 235 adet olarak gerçekleşti.

Tablo 1.2’de görebilirsiniz.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 

verilerine göre, 2021 yılı Ocak ayında 
toplam ihracat, 2020 yılına göre yüzde 6 
oranında azaldı ve 2,3 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise yüzde 15 azalarak 1,9 milyar 
€ olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 12 oranında 
azalırken, yan sanayi ihracatı yüzde 4 
oranında arttı

Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

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

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

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 2021 Yılı Toplam Pazar(x1000)
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

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

AUTOMECHANICS 4-6 HAZIRAN 2021 ULUSLAR ARASI  LETONYA- BT1
  OTOMOTIV YEDEK PARÇA,  RIGA
  AKSESUAR VE SERVIS 
  EKIPMANLARI FUARI

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

AUTOMECHANIKA  14-18 EYLÜL 2021 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRANKFURT  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI
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Yasal düzenlemelerdeki 
eksiklikler giderilmeli

Fillo Logistics Genel Müdürü Recep Demir:

Bu sayımızda lojistik sektörünün öncü 
kuruluşlarından olan Fillo Logistics 
Genel Müdürü Recep Demir’i sayfala-
rımıza konuk ettik. Genel Müdür De-
mir’le sektörün sorunları ve pandemi 
sürecinde yaşananları konuştuk:

Lojistik sektöründe yeni düzenleme-
lere ihtiyaç duyuluyor mu sizce?

Ülkemizde lojistik sektörü hızla büyür-
ken bir takım düzenlemelerin eksikliği 
ve gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Mev-
cut düzenlemeler kamu kurumlarının 
sorumluğunda hayata geçirilirken, 
özellikle plan ve programların hazır-
lanması aşamasında ulusal ve yerel 
kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör 
temsilcilerinin, mesleki dernek ve kuru-
luşların, ayrıca akademik kurumlarında 
bu süreçlere dahil edilmesinin gerekli 

olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
bölgesinde lojistik üssü olabilmesi, 
toplam ekonomi içerisinde lojistik 
faaliyetlerin payının arttırılması ile 
mümkün olabilir. Bunun için lojistik 
sektörünün ihtiyaçlarının belirlenerek 
ekonomik, sosyal ve teknolojik olarak 
hizmetlerin Türkiye genelinde sunul-
masına olanak verecek düzenlemelerin 
ivedilikle yapılması gerekmektedir. 

Geniş perspektiften bakıldığında ulu-
sal lojistik hizmetlerinin uluslararası 
niteliğe kavuşması için bir takım yasal 
düzenlemelerin eksikliğinin hissedil-
diği görülmektedir. Örneğin; gümrük 
işlemlerinin iyileştirilmesi ve hızlandı-
rılması için gerekli düzenlemeler daha 
önce yapılmış ve mevzuat hazırlanmış 
olmasına rağmen çeşitli nedenlerle 
henüz uygulamaya geçilememiştir. 
Ayrıca belgelendirme ve denetimlere 
ilişkin çeşitli sorunlarında da mevzu-
attaki eksiklikler nedeniyle görüldüğü 
söylenebilir.

Denetim eksikliği özellikle öz serma-
ye konusunda ön plana çıkmaktadır. 
Birçok firmanın öz sermaye eksikliğine 
rağmen, önemli oranda borçlanmaya 
gittikleri ve sektörde rekabet gücü elde 
etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bel-
gelendirme aşamasında finansal yapı 
ve denetime uygunluk gibi konulara 
dikkat edilmesi yine mevzuat ile belir-
lenmesi gereken konular arasındadır.

Teknolojik gelişmelere uyum sağla-
yabiliyor musunuz?

Günlük hayatımızda her geçen gün 
daha fazla yer elde eden teknoloji, lo-
jistik sektörünün gelişimi için de fazla-
sıyla önem taşıyor. Planlama, sevkiyat, 
tahsilat, rota planlaması, araç takibi 
vb birçok konuda özel yazılımlar kul-

lanılarak iş süreçleri kolaylaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Teknoloji ve otomasyon 
istemlerinin kullanımı ile operasyonel 
maliyetler düşürülürken, beraberinde 
müşteri memnuniyetinin arttığı da 
görülüyor. Teknolojik gelişmeleri ya-
kından takip eden firmaların pazarda 
rekabet güçleri artarken, zaman ve ciro 
kayıpları da önemli ölçüde azaltılabi-
liyor. 

Biz de tüm iş süreçlerimizde, aktarma 
merkezlerimizde ve tüm birimlerimiz-
de dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
entegre ederek ilerliyoruz. Örneğin iş 
süreçlerimizin iyileştirmek, çalışanı-
mızın işini kolaylaştırmak ve müşteri 
memnuniyetini artırmak amacıyla bir 
kaç yıl önce giyilebilir teknolojileri 
kullanmaya başladık. Parmak okuyu-
cu teknolojiyi Türkiye’ de ilk kullanan 
şirketlerden biriyiz, hatta bu ürünün 
Türkiye distribütörüyüz.

Türkiye lojistik üssü olma yolunda 
ne durumda?

Dünyada lojistik sektörü 1950’lerden 
itibaren hızlı bir gelişim gösterdi. Bu 
süreçte AB ülkeleri gerekli yatırımları 
ve sistem entegrasyonlarını sağlayarak 
dünyada lider konuma ulaştılar. Son 
yıllarda atılım yapan ülkemiz ise yatı-
rımlar ve yeni projeler ile uluslararası 
lojistik üssü olma hususunda önemli 
adımlar atıyor. Stratejik konumumuz 
nedeniyle nerdeyse tüm geçiş yollarını 
merkezindeyiz. Hatta

uzun yıllar öncesinde bile ticarete yön 
veren bir çok yolun geçiş güzergahı 
üzerinde olmamız sayesinde ticaretin 
içinde olduk. Bu sebeple güçlü bir ko-
numda olmamızın avantajlarını değer-
lendirmeye çalışmalıyız. Türkiye lojistik 
alanda, uluslararası şirketlerle iş birliği 

RÖPORTAJ
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yapan ve hizmet kalitesini sürekli artıran 
bir yapıya ulaştı. Devletimizin desteği, özel 
sektör-devlet ortak çalışmaları ve gerekli 
düzenlemelerin tamamlanması ile ulus-
lararası lojistik üssü olma yolunda ivme 
kazanacağımızı düşünüyorum.

Pandemi sektörü nasıl etkiledi?

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin tica-
ret üzerinde de büyük etkisi oldu. Önceli-
ğin salgını önleme ve bulaş riskini azaltma 
adına tedbirlerin alındığı bu süreçte tüm 
sektörler bir süre durmak zorunda kaldı. 
Ancak e-ticaret bu süre içerisinde olabile-
ceği en yoğun noktaya ulaştı. Bizler özel-
likle AVM lojistiğinde iddialı olduğumuz 
ve ağırlıklı müşterilerimiz bu merkezlerde 
olduğu için başlarda olumsuz etkilendik 
ancak kısa süre içerisinde normal seyrimi-
ze dönebildik.

“Bizler özellikle AVM lojistiğinde iddialı 
olduğumuz ve ağırlıklı müşterilerimiz bu 

merkezlerde olduğu için başlarda olumsuz 
etkilendik ancak kısa süre içerisinde 

normal seyrimize dönebildik.”
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Karayolları Genel Müdürlüğü 
(KGM), karla mücadele için 25 
adet  MAN TGS 33.430 6x6 aldı. 
MAN tarafından Türkiye’nin zorlu 
kış  şartları için özel ekipmanlarla 
donatılmış olan araçlar, yurt  
genelindeki 17 farklı Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
verecek. 

Karayollarında kar küreme 
ve tuzlama çalışmalarında 
görev alacak  olan araçlar, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu’nun  
katıldığı törenle karayolları 
yetkililerine teslim edildi. Bakan 
Karaismailoğlu, törende MAN’ın 
kar bıçaklı, tuz serpme aracına 
binerek, bir süre kullandı. 
Türkiye’nin zorlu kış şartlarına 
hazırlanan Karayolları Genel 
Müdürlüğü, filosunu yeni araç 
ve ekipmanlarla güçlendirdi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
bu kapsamda kış mevsiminde 
yol açma çalışmalarında görev 
almak üzere 25 adet MAN TGS 
33.430 6x6 aldı. Yeni araçlar, 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
Ankara'daki Akköprü Atölye 
Müdürlüğü’nde düzenlenen 
“Karla Mücadele ve Yol Bakım 
Hizmetleri İçin Alınan Yeni 
Araçların Hizmete Verilmesi 
Töreni” ile teslim edildi.
Bakan Karaismailoğlu, MAN 
aracını kullandı
Törene Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Karayolları Genel Müdürü 
Abdulkadir Uraloğlu, ilgili birim 
yöneticileri ve MAN Kamyon 
Otobüs A.Ş. adına Kamu Satış 
Müdürü Taylan Aslanoğlu katıldı. 
Törende sırasında yetkililerden 
araçlarla ilgili bilgi alan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, 
beraberindekilerle birlikte 
araçları inceledi. Bakan Adil 
Karaismailoğlu daha sonra 
teslimatı yapılan ve karla 
mücadele çalışmalarında görev 
alacak olan MAN TGS aracına 
binerek test sürüşü yaptı.
“Makine ve ekipmanlar, 
hayati bir vazife üstlenecek”
Teslimat töreninde konuşan 
Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri 
kullandı: "Bugün aldığımız 

makine ve ekipmanlar, özellikle 
kış şartlarının yoğun yaşandığı 
şehirlerimiz için hayati bir vazife 
üstlenecekler. Kars'ta, Ağrı'da, 
Trabzon'da, Erzurum'da, kısacası 
yurdumuzun dört bir yanında, 
kara kışın ortasında yollarımızı 
açık tutacaklar, can ve mal 
emniyetimizi sağlayacaklar. 
Okula giden çocukların, 
fabrikasına giden işçinin, 
ürününü pazara götüren çiftçinin 
yaşlıların, hastaların, umudu 
olacaklar. Ne mutlu bizlere ki 
bu araçları bugün ihtiyacı olan 
bölgelerimize göndererek, kış 
bastırmadan önce karayolları 
ekiplerimizin karla mücadele 
aracı ihtiyacını karşılamış 
oluyoruz."

“Türkiye’nin zorlu 
kış şartları için özel 
ekipmanlarla donatıldı”
Teslimatı yapılan MAN TGS 
33.430 6x6 araçlar hakkında bilgi 
veren MAN Kamyon Otobüs 
A.Ş. Kamu Satış Müdürü Taylan 
Aslanoğlu ise, şunları söyledi: 

“Araçlarımız, Türkiye’nin zorlu 
kış şartlarına görev yapabilecek 
pek çok özelliği bünyesinde 
barındırıyor. Bunların başında 
ise, özel kış ekipmanları geliyor. 
Araçlarımız, fabrikadan özel kış 
ekipmanları ve üstyapı için tüm 
hazırlıkları ile birlikte üretiliyor 
ve bu şekilde üretim bandından 
çıkıyorlar. MAN olarak, karla 
mücadelede önemli bir görev 
üstlenecek araçlarımızı, kaliteden 
ödün vermeden ve tam da bu 
alanda hizmet edecek şekilde 
ürettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
araçlarımız, insanımızın can ve 
mal güvenliğinde çalışacaklar. 
Bu yüzden araçlarımızın hayati 
görevlerinde sorunsuz bir şekilde 
çalışabilmeleri için en küçük 
ayrıntılara bile büyük önem 
veriyoruz. Araçlarımız, Türkiye’nin 
farklı noktalarında yer alan 17 
ayrı Karayolları Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet verecek. Biz 
de MAN olarak, ülkemizin 31 
farklı noktasında bulunan yetkili 
servislerimiz ile araçlarımıza 
en iyi hizmeti vermeye gayret 
edeceğiz. Araçlar, ülkemize ve 
insanımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Karayolları Genel 
Müdürlüğü, karla 
mücadele için 25 

adet MAN aldı

Bakan Adil Karaismailoğlu beraberindekilerle birlikte 
araçları inceledikten sonra teslimatı yapılan ve karla 

mücadele çalışmalarında görev alacak olan MAN TGS 
33.430 6x6 aracına binerek test sürüşü yaptı.
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Üniversite sanayi iş birliği 
kapsamında OKT Trailer ile Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi 
arasında iş birliği protokolü 
imzalandı.

ADÜ Koçarlı Meslek Yüksekokulu 
Üretimde Kalite Kontrol Programı 
öğrencilerinin hem eğitim hem 
de istihdamının gerçekleşmesini 
sağlayacak proje ile Aydın’da bir 
ilkin gerçekleşmesini sağlayan 
protokol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı 
MYO Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz ve OKT Trailer Genel 
Müdürü Hakan Maraş arasında 
imzalandı.

Protokol ile Koçarlı MYO 
Makine ve Metal Teknolojileri 
Bölümü Üretimde Kalite Kontrol 
Programı öğrencilerini iş 
hayatına hazırlamak ve mezun 
olduktan sonra OKT Trailer ’da 
istihdamlarını sağlamak amacıyla 
pratik eğitim, uygulama becerisi 
ve katma değer üretebilecekleri 
yetkinliklerin kazandırılması 
amaçlanıyor.

Sanayi ile ADÜ bölümleri 
arasındaki bu tür işbirliklerinin 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; öğrencilerin 
mesleğinde uzmanlaşmış bireyler 
olarak iş hayatına başlamaları 
açısından bu çalışmanın büyük 
bir avantaj olduğunu ifade 
etti. Rektör Prof. Dr. Aldemir; 
“Öğrencilerimizin çalışma süresi 
boyunca OKT Trailer şirketi 
içerisindeki tüm sosyal haklardan 

yararlanması ve ücret desteğinin 
yanı sıra, mezun olduktan sonra 
tam zamanlı olarak istihdam 
edilmesi, çok önemli bir fırsat. 
Öğrencilerimizin mezun olmadan 
tercih edilmeleri de bizler 
için gurur verici OKT Trailer’a 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ederim” dedi.

Üniversite sanayi iş birliğine şirket 
olarak çok önem verdiklerini 
belirten OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş ise “İlimizin değeri 
olan üniversitemize ve bölge 
sanayisine katkı sağlamaktan, 
sanayinin en büyük ihtiyacı 
olan mesleğinde uzman çalışan 
ihtiyacının karşılanması için 
destek vermekten mutluluk 
duyuyoruz. Teorik eğitim gören 
öğrencilerimizin pratik eğitim ile 
desteklenip iş tecrübesi edinerek 
mesleğinde uzmanlaşmış 
bireyler yetiştirmeyi, firmamıza 
ve ülkemize katkı sağlamayı 
kendimize amaç edindik. Bu 
projenin haricinde çok yakında 
makine ve metal sanayine örnek 
olacak yeni eğitim projelerinin 
olduğunu ve yakın zamanda 
hayata geçirileceğinin müjdesini 
vermek isterim” diye konuştu. 

OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş; Koçarlı MYO 
Makine ve Metal Teknolojileri 
Bölümü Üretimde Kalite Kontrol 
Programına yakın zamanda 
kurulması planlanan Mekanik Test 
Laboratuvarının projesi için OKT 
Trailer olarak her türlü desteği 
vereceklerini de sözlerine ekledi.

OKT Trailer ile 
ADÜ arasında 
İŞ BİRLİĞİ

1

CANLI HAYVAN TAŞIYICI SEMİ TREYLER
Konforu Yaşat
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Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’ya ihracatı 
pandemiye rağmen yüzde 3 artış gösterdi. 
2020’nin Ocak-Kasım döneminde 5,9 milyar 
dolara ulaştı. Türkiye ile Rusya ve Ukrayna 
arasında uluslararası taşımacılık yapan Mark 
Multimodal’in Genel Müdürü Onur Güvenler, 
“Türkiye bu iki ülkeye yıllık ihracatını çok 
rahat 3 katına yani 15 milyar dolar düzeyine 
çıkarabilir. Türkiye firmalarını ‘multimodal’ ta-
şımacılığın avantajlarıyla Rusya ve Ukrayna’ya 
ulaştırarak ihracatın artışına katkı sağlamaya 
çalışıyoruz.”  dedi.

Pandemi sürecinde ihracattaki kaybı telafi 
etmeye çalışan üretici firmalar, Karadeniz’deki 
komşu ülkelere yöneldi. TÜİK verilerine göre 
2020’nin Ocak-Kasım döneminde Rusya ve 
Ukrayna’ya ihracat bir önceki yılın aynı aylarına 
kıyasla yüzde 3 yükseldi. 

Rusya ve Ukrayna ile Türkiye arasında karşılıklı 
taşımalar gerçekleştiren Mark Multimodal 
Genel Müdürü Onur Güvenler, TÜİK verile-
rine göre toplam ihracatın yüzde 8 azaldığı 
2020’nin ilk 11 ayında Rusya’ya 4 milyar 28 
milyon dolar, Ukrayna’ya 1 milyar 870 milyon 
dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 300 milyar dolarlık ihracat 
pazarı
2019 yılında Rusya’nın 244 milyar, Ukrayna’nın 
51 milyar dolar ithalat yaptığını açıklayan Gü-
venler, Rusya ve Ukrayna’nın ithal ettiği ürün 
çeşitlerine bakıldığında Türkiye’nin bu iki ülke-
ye ihracatını çok rahat 3 katına yani 15 milyar 
dolar düzeyine çıkarabileceğini dile getirdi.

Güvenler, Ukrayna ile Türkiye arasında imza 
aşamasına kadar gelen Serbest Ticaret Anlaş-

ması’nın da bu hedefe ulaşmayı daha kolay 
hale getirebileceğini vurguladı.

Sınır kapılarında bekleme derdi 
yok
Multimodal taşımacılık altyapısıyla Türkiye ile 
Rusya, Ukrayna, Belarus ve Moldova arasında 
deniz yolu operatörlerine göre daha hızlı, 
kara yolu servis sağlayıcılarına göre daha 
ekonomik çözümler sunduklarını vurgulayan 
Güvenler, “Rusya, Ukrayna bölgesine ihracat 
yapan firmalarımızı multimodal taşımacılığın 
avantajlarından yararlandırıyoruz.” değerlen-
dirmelerinde bulundu.

Güvenler, grup şirketleriyle birlikte Türkiye’nin 
en geniş ekipman filosuna sahip olduklarının 
altını çizdi.

Rusya ve Ukrayna’ya 
ihracatta hedef        
15 milyar dolar
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Karba Otomotiv’den 
istihdam atılımı

Araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteren Karba 
Otomotiv A.Ş., Ankara Sanayi Odası 2. OSB Temelli’de yeni 
açılacak fabrikası için meslek liselerinin çeşitli bölümlerinden 
mezun eleman alacak.

Ankara’da 1994 yılında kamu ve özel sektör araç üstü ekipman 
tedariği sağlamak üzere kurulan firmanın yeni kurulacak fab-
rikasında kaynakçı, elektrikçi, makina montaj ve torna tesviye 
alanında eleman istihdam edilecek. Karba Otomotiv A.Ş. 
yetkilileri şirketin bu adımla pandemide sıkıntılı bir dönem 
geçiren Türkiye ekonomisine istihdam yoluyla ufak da olsa bir 
katkı sağlayacaklarını ifade ederek, ilerleyen süreçlerde daha 
fazla istihdama yönelmek istediklerinin altını çizdiler. Yetkili-
ler, iş başvurularının info@karba.com.tr üzerinde yapılabile-
ceğini belirterek kalifiye eleman grafiğini hızla yükseltmeye 
çalıştıklarını da vurguladılar.

Karba Otomotiv A.Ş. araç üstü ekipman dışında iftaiye araçla-
rı, kanal açma araçları, çöp toplama ve transfer araçları, kur-
tarma ve müdahale araçları ve katı atık toplama araçları gibi 
kamu ve özel sektörüne farklı alanlarda tedarik sağlıyor. Ar-ge 
yatırımlarına her yıl en az %3’lük bir yatırım ayıran işletme, 
üretiminin %30’unu ihraç ederek ekonomiye katkı sağlamış 
oluyor.
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Türkiye’nin en büyük kış ve doğa 
sporları merkezi olan Uludağ, Bursa ili 
sınırları içindedir. 2543 m. Yüksekliği 
ile Marmara Bölgesinin en yüksek 
dağı olan Uludağ’ın uzunluğu 40 
km.yi bulurken genişliği yaklaşık 20 
km. civarındadır. Bursa’ya hakim bir 
tepeden bakan dağın kuzey tarafında 
Sarıalan, Kirazlı, Kadı ve Sobra yaylaları 
bulunmaktadır. Kayak merkezi kışın 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekerken yaylalar yaz döneminde 
oldukça hareketlidir. 

Antikçağ tarihçilerinden Herodot 
(MÖ 490-420), yazdığı tarih kitabında 
Uludağ’dan “Olympos” olarak söz eder 
ve Olympos’ta Lidya Kralı Kroisos’un 
oğlunun yaşadığı trajediyi dile getirir. 
Amasyalı coğrafyacı Strabon da (MÖ 
64-MS 21) kitabında Uludağ’dan söz 
ederken bölgeyi “Mysia Olympos”u 
olarak tanımlar ve bu ismin aslının 
Lidyalılarda gürgen ağacı anlamına 
gelmekte olduğu belirtir. Uludağ, Roma 
döneminde keşişlere 
ve manastırlara ev 
sahipliği yaparken, 
Osmanlıların bölgeyi 
ele geçirdiği 14. 
Yüzyıldan sonra 
bölge Müslüman 
dervişlerin inziva 
yeri olarak dikkat 
çekmiştir. Bölge, 
Uludağ adını 1925 
yılında almıştır.

Uludağ, bugün 
Türkiye’nin en büyük 
ve en gözde kayak 
merkezidir. Bölgede 
kış mevsiminin 
genelde Ekim-Nisan 
döneminde uzunca 
bir süre sürmesinin 
getirdiği eşsiz 
güzellikleri yaşamak 

isteyen turistlerin ilgisini çeken 
Uludağ’da, bu dönemlerde otellerin 
doluluk oranlarının yüzde yüzlere 
vardığı görülmektedir. Türkiye’nin 
ilk teleferiği 1963 yılında burada 
hizmete açılmıştır. Uludağ’da yerli 
ve yabancı turistlere hizmet veren 
15 adet özel ve kamuya ait 12 
konaklama tesisi bulunmaktadır. 
Bu tesislerin kullandığı pek 
çok telesiyej ve teleski hattı 
ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

İstanbul, Kocaeli ve Ankara gibi 
merkezi yerlere yakın olması 
nedeniyle ulaşım kolaylıkla 
sağlanmaktadır. Uludağ’da kayak 
keyfini süren turistler Bursa’nın 
tarihi ve doğal güzelliklerini 
de keşfetme şansına sahip 
olabilmektedirler. Öte yandan 
bölgede zengin flora ve fauna 
özelliklerini görmek mümkündür.

ULUDAĞ
TÜRKİYE’NİN GÖZDE KAYAK MERKEZİGEZİ
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Osman
Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi : Can Yayınları

Ayfer Tunç’un romanı “Osman”, daha önce beğeniyle 
okuduğumuz “Kapak Kızı” ve “Yeşil Peri Gecesi” adlı 

kitaplarıyla bütünlenen üçlemenin son halkasını oluşturuyor. 
Romanda her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün 

gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketin bir adamı 
hikâyesi anlatılıyor. Aslında bu kitap bir kuşağı anlatıyor satır 
aralarında; pahalı markaları, lüks yaşamın gösterişine dalıp 
kendileri de dâhil bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu fark 

edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatı.
Hayalleri, idealleri boşa çıkmış bir gerçeklik ilmek ilmek 

örülüyor kitapta. Sistemin çürümüşlüğü, kapitalist sistemle 
benliğin yok oluşu, savrulan yaşamlar, insanlar ve ideallerin 

yok oluşu… Romanı okudukça bir kuşağı gözünüzde 
canlandırırken aynı zamanda kendinizi de romanın bir 

yerlerinde bulmanız olası. 

Veba
Yazar: Albert Camus

Yayınevi : Can Yayınları

Bir solukta okuyabileceğiniz Veba, Albert Camus’nun 1947 
yılında yazdığı bir roman. Pandemi dönemini yaşadığımız 

bu süreçte salgınların toplumlar üzerindeki etkisini anlatan 
bir roman okumak aslında geçmişte de konunun ne kadar 
gündem oluşturduğunu gösteriyor. Roman, hümanist ve 
nihilist bir doktorun cehalet ve veba salgını ile savaşması 

konusu üzerine kurgulanmış. Cezayir’in Oran kentinde 
veba salgını çıkınca rahip bu salgının insanların işledikleri 
günahların bedeli olarak görmekte ama ateist bir doktor 

olan Dr. Rieux bunun ilahi bir ceza değil tedavisi bulunması 
gereken bir salgın olarak görmektedir. Küçük ama satır 

aralarında oldukça önemli mesajlar veren romanda Albert 
Camus, Fransızların Cezayir’i işgaline tepkisini dile getiriyor 

aslında. Keyifli okumalar.

KİTAP
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 The DIG
Yönetmen: Simon Stone

Oyuncular: Denny Webb, Ralph Fiennes,           
Stephen Worrall
Ülke: İngiltere

Zengin bir dul olan Edith Pretty, İkinci Dünya 
savaşının yaklaştığı dönemde, arazinin içinde yer 

alan mezar höyüklerinde kazı yapılmasını ister. 
Pretty bunun için Basil Brown adında bir arkeologla 
anlaşır. Çok geçmeden kazı sırasında insanlık tarihini 
etkileyecek bir keşif yaparlar. Geçmişe dair yaptıkları 
bu keşifte elde ettikleri bulgular, geleceği muallakta 

olan Britanya’da büyük ses getirir.

PALMER
Yönetmen: Fisher Stevens

Oyuncular:  Justin Timberlake, Ryder Allen, 
Alisha Wainwright

Ülke: ABD

Üniversite döneminde gözde bir futbolcu olan 
Eddie Palmer, bir cinayetle suçlanarak 10 yıl hapis 

cezası alır. Dört duvar arasında geçirdiği yılların 
ardından özgürlüğüne kavuşan Eddie, hayatını 

yeniden kurmak için memleketine, büyükannesinin 
evine geri döner. Ancak onun eve geri dönmesi, 

ardında bıraktığı çatışmalara da dönmesine neden 
olur. Hayatına yön vermeye çalışan Eddie, bu 

sırada annesi tarafından terk edilen bir çocuğun 
sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.

FİLM
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Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Bir tür zeytin.
2. Dert, sıkıntı, üzüntü
3. Bir tür üzüm
4. Efelek
5. Cidar, çeper
6. Lahza
7. Bir Antik uygarlık
8. Kas
9. Bir hayvan türü
10. Mezra, ekilecek yer

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Zorla yaptırmak
2. Bir tür pamuk
3. Bir tür bezelye
4. Bir cins reçine kullanılarak cilalanmış mobilya
5. Ayağın yüksek olan üst bölümü
6. Hava ve deniz taşıtlarının, taşıta yön vermeye 

yarayan devingen parçası.
7. Tırsi balığı
8. Bir yerden bir yere taşıma
9. Evren
10. Gözün içinde bir bölüm
11. Bezginlik anlatan edat
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 450 gram tavuk göğüs, kuşbaşı
 1 Tutam Tuz
 1 Tutam Taze Çekilmiş Karabiber
 ½ Su Bardağı Mısır Nişastası
 2 Adet Yumurta, çırpılmış
 1-2 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı

Sosu İçin:
 1 çay bardağı esmer şeker
 ½ su bardağı elma sirkesi
 ½ çay bardağı ketçap
 1 yemek kaşığı soya sosu
 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Üzeri İçin:
 1-2 adet yeşil soğan, susam
 Zencefil
 Zerdeçal
 Karabiber

Fırını 150-160 
derecede 
önceden ısıtın. 
Dikdörtgen 
bir fırın kabını 
hafifçe yağlayın veya yağlı kâğıt ile 
kaplayın. Sosu hazırlamak için bir kasede 
toz şekerini, elma sirkesini, ketçabı, soya 
sosunu ve sarımsak tozunu çırparak 
karıştırın. Hazırladığınız karışımını bir 
kenarda bekletin.
Kuşbaşı doğranmış tavukları geniş bir 
kaseye aktarın. Üzerine bir tutam tuz ve 
karabiber serpiştirip iyice harmanlayın. 
Ardından mısır nişastasını ilave edin ve 
tavukların her tarafını kaplayacak şekilde 
karıştırın. Nişastaya bulanmış tavukları 
tek tek çırpılmış yumurtaya batırıp, 
çıkarın. Wog tavada ayçiçek yağını ısıtın. 

Yumurtaya bulanmış tavuk parçalarını 
yaklaşık 1-2 dakika yüksek ateşte 
kızartın. Ardından kâğıt havlu serilmiş 
bir tabağa alın ve fazla yağını emdirin. 
Kızaran tavukları önceden hazırladığınız 
fırın kabına dizin. Üzerine sos karışımını 
döküp, fırına verin. Sos koyulaşana 
kadar yaklaşık 40-45 dakika pişmeye 
bırakın. Her tarafının sosa bulanması için 
tavukları 15 dakikada bir çevirin. Üzerine 
susam taneleri ve yeşil soğan dilimleri 
serpiştirip, yanında sade pilav ile servis 
edin. Afiyet olsun.
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Fırında Tatlı Ekşi 
Soslu Tavuk

Malzemeler






