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eni sayımızın ulaştığı herkesi en
içten sevgilerimle selamlıyorum.içten sevgilerimle selamlıyorum
Türkiye’nin otomotiv bakım 
sektöründeki en güçlü Sivil 
Toplum Kuruluşu olan Türkiye 
Otomotiv Bakım Dernekleri 
Federasyonu her geçen gün

biraz daha büyüyor. Aramıza yeni katılan 
sektörel dernekler ve firmalar ile daha da 
güçleniyoruz. Pek çok kişi ve kurumun 
dile getirdiği gibi TOBFED’in gücü 
samimiyetinden geliyor. Bizler samimiyetle 
sadece işimize odaklanmış, işimizi iyi 
yapmaya, hizmet kalitemizi ve müşteri
memnuniyetini yükseltmeye; istihdama, 
ekonomiye ve doğaya katkı sağlamaya 
gayret eden sektör temsilcileriyiz. 

Bugüne kadar meslek olarak 
tanımlanmayan sektörel iş kollarımızın 
meslek olarak tanınmasını sağladığımız 
gibi, bu mesleklerin standartlarını ve
personel belgelendirme süreçlerini de bizler
hazırladık. TURKAK tarafından akredite 
kuruluş yetkisi verilen TOBFED, otomotiv 
bakım sektöründe standart ve yeterlilikleri 
belirleyen kuruluş olarak ilgili meslek 
dallarında Mesleki Yeterlilik Belgelerini de 
vermeye hazırlanıyor. 

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri 
Federasyonu olarak sektörümüzün
daha kaliteli hizmet vermesi ve 
kurumsallaşmanın daha ileri boyutlara 
taşınması için çalışmalarımızı var 
gücümüzle sürdürüyoruz. Türk Standartlar
Enstitüsü ile imzalamış olduğumuz
protokol sayesinde otomotiv satış sonrası

hizmetler sektöründeki pek çok alanda 
hem hizmet kalitesi artacak hem de müşteri hem hizmet kalitesi artacak hem de müşteri
memnuniyeti en üst düzeye taşınacak. 
Sektörümüze olan büyük katkıları için TSE
Başkanı Sayın Adem Şahin’e ve mesai 
arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek 
istiyorum.

TOBFED olarak sektörümüzdeki sosyal
sorumluluk çalışmalarına da ön ayak 
olmaya devam ediyoruz. Otomotiv bakım 
sektöründe kadın istihdamı ve su geri
dönüşümü çalışmalarımıza ek olarak 
istihdam sağlayıcı ve artırıcı faaliyetlerimizle
de bir STK olarak üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
ve İstanbul Üniversitesi ile imzalayacağımız
protokol ile oto bakım sektöründe su geri 
dönüşümü sağlayan altyapıyı Türkiye
genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

TOBFED üyesi olan firmalar hem
kurumsal gelişimlerini hem de pazar 
paylarını artırıyor. Pek çok kurum ve 
kuruluşun TOBFED üyelerine özel 
avantajlarının yanı sıra sektörün en 
büyük sorunu olan nitelikli personel 
bulma kolaylığı da TOBFED üyelerinin 
ayrıcalıklarından. 

TOBFED üyesi olan firmaların
yaşadığı ayrıcalıklardan faydalanmak 
ve sektörümüzün ekonomik hacim ve 
kalite bakımından daha da ileri gitmesine
yardımcı olmak adına sizleri de bu büyük 
çatı altına bekliyoruz. Bir sonraki sayımızda 
tekrar görüşmek üzere hepinize en içten 
selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) ile Tüm Otomotiv Bakım 

Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 

arasında, federasyona üye 

12 iş kolundaki işletmelerde 

Hizmet Yeri Belgelendirmesi 

(HYB) yapılmasına dair İş Birliği 

Protokolü imzalandı.

İmza töreni TSE Başkanı Prof. 

Dr. Adem Şahin, TOBFED Başkanı 

Serkan Bakırtaş ile TOBFED 

Yönetim Kurulu üyeleri, TSE Genel 

Sekreter Yardımcısı Hüseyin 

Alper Türedi ve Muayene Gözetim 

Merkezi Başkanı Cengiz Gören’in 

katılımı ile gerçekleştirildi.

TSE Başkanı Şahin yaptığı 

konuşmada TSE-HYB’nin 

önemine değindi: “Hizmet 

Yeri Belgelendirme; hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren 

bir işletmenin, TSE tarafından 

belirlenen standartlara uyduğunu 

belgelemesi anlamı taşımakta, 

hizmet kalitesini müşterilerine 

karşı garanti etmek isteyen 

işletmelerce tercih edilmektedir.  

TSE-HYB’si olan bir işletme; 

hizmet sunumu için gerekli 

ekipman, fiziki alan, yedek parça 

ve personel yetkinliğinin tam 

ve eksiksiz olduğunu, sunulan 

hizmet sonrasında oluşabilecek 

ürün ve hizmet şikayetlerini 

geriye dönük olarak izleyebildiğini 

ve müşterilerinin haklarını 

koruduğunu taahhüt altına 

almaktadır.”

Şahin TOBFED ile imzalanan 

protokolün kapsamını da anlattı: 

“TOBFED ile yapacağımız iş 

birliğiyle, federasyona bağlı; 

tamir ve bakım servisleri, yetkili 

servisler, özel servisler, araç 

park yerleri, oto temizlemenin 

de içinde olduğu 12 iş kolundaki 

işletmelerde; standartlara 

uygun, kaliteli hizmet garantisi 

taahhüt edilmiş olacak. 

Protokol kapsamında ayrıca 

bu işyerlerindeki tesisat ve 

ekipmanların periyodik kontrolleri 

de yapılarak hizmetin güvenli bir 

şekilde sunumu da sağlanmış 

olacaktır.”

TOBFED Başkanı Serkan 

Bakırtaş da konuşmasında 

federasyonun 300 binin 

üzerinde işletmeyi kapsadığını 

belirtti. Bakırtaş, üç yıllık bir 

çalışma sonucunda imzalanan 

protokolün sektörlerindeki 

hizmet kalitesini artıracağına 

işaret etti: TSE’ye çok önem 

veriyoruz. TSE olmazsa olmazımız. 

Tüketici için de olmazsa olmaz. 

Bu anlamda TOBFED olarak 

üyemiz olan derneklerin 

bünyesindeki işletmelerin, 

üyelerin bunları almasını sağlama, 

bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. 

Bu bağlamda bu standartların 

yayılması, bu standartların 

sağlanması adına TOBFED olarak 

Türkiye’de 81 ilde bu bütün iş 

kollarımıza, tüm derneklerimizle 

bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

Bu anlamda üstümüze düşen tüm 

sorumlulukları yerine getireceğiz.”

TSE ve TOBFED’den işbirliği:

Sektöre standart
ve kalite gelecek

Prof. Dr.
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Türkiye’de günde 700 bin 

araç ücretli olarak yıkanıyor. 

Özellikle yaz aylarında yıkama 

işlemleri daha fazla yapılıyor. Araç 

sahiplerinin yaşadığı sorunlardan 

bazıları, benzin kapağının 

kırılması, krom çıtalarının 

paslanması ya da aracın istenilen 

şekilde temizlenmemesi.  

Kullanılan temizlik maddeleri ya 

da fiziki hatalar nedeniyle bazen 

araçlarda hasar ve sorunlar 

oluşabiliyor.

TSE’den yeni düzenleme
Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE), bu ve benzeri sorunların 

azaltılması adına yeni bir 

düzenleme yaptı. Yeni standartla 

birlikte artık oto yıkamacıların 

işi daha zor. Kullandıkları 

kimyasaldan suyun miktarına 

kadar her şeye daha fazla dikkat 

etmek zorundalar.

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri 

Federasyonu (TOBFED) Başkanı 

Serkan Bakırtaş, birçok kural 

setinin olduğunu belirterek, 

“İşletmenin sigorta poliçesi, 

Mali Mesuliyet Sigortası olmak 

zorunda. Kullandığı tüm ürünler 

sağlığa ve araca zarar 

vermeyen kimyasallar 

olmak zorunda” dedi.

İşletmelerin 

oluşacak zararı da 

tazmin etmek zorunda 

olduğu vurgulandı. 

Bunun için tüketici 

hakem heyetine başvuru yapılması 

yeterli olacak.

Bilirkişi incelemesi sonrası TSE 

kurallarına aykırılık tespit edilirse 

zararı firma karşılayacak.

Çalışanlar belgelenecek
Düzenleme, sektörde kayıt 

dışı işçi çalıştırılmasının 

da önüne geçmeyi 

hedefliyor.

50 binin üzerinde 

iş yeri bulunan oto 

yıkama sektöründe, 

200 binin üzerinde 

çalışan bulunuyor.

TOBFED ve TSE işbirliği ilk 
meyvesini vermeye başladı

Türk Standartları Enstitüsü, oto yıkama iş yerleri için 
“TS 11526 İş Yerleri-Motorlu Kara Taşıtlarının Yıkama ve 

Temizleme İşlerini Yapan Yerler İçin Kurallar- Standardı”nı 
yayınladı. TOBFED ile işbirliği içerisinde yürütülen 

çalışmada tüketici lehine gelişmeler ön plana çıkıyor.
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Araba sevdası Araraba sevda sevevdvdasasıı
uyu bitiriyorsuuyuu bitiriyyu bitirriiyooryor

Gürkan 
AKGÜNEŞ

Biz sudanız. Yaşam suyun 

içinde filizlendi. Irmaklar toprağı

besleyen kandır ve bizi ağlatan 

gözyaşları sudan yapılmıştır... 

Latin Amerikalı yazar Eduardo 

Galeano’nun bu sözleriyle 

noktaladım suya dair sunumumu 

geçtiğimiz hafta sonu. TedxReset

2019’da suyu anlattım, suyun 

aslında yaşam olduğunu... Ancak 

sahneden indiğimde 18 dakikaya 

sığdıramadığım o kadar çok şey 

vardı ki, bu yazıyı yazmak farz oldu.

Suyla ilişkimiz maalesef çok 

hoyratça. Suya hayrat olarak 

bakan bir kültürden hoyratlığa

evrilmemiz ise dramatik. Hiç

eksilmeyecek hep var olacak 

bir meta olarak algılıyoruz bu

coğrafyada suyu. Ancak gerçek,

hiç de öyle değil. Mevcut tablo

değişmezse 2050 yılında ‘su fakiri’ 

olmamız yüksek olasılık. 2030 yılı 

itibarıyla “su stresi” yaşamaya 

başlayacağız. Buna rağmen var 

olan suyumuzun yüzde 79’unu

vahşi sulamayla tüketiyoruz. 

Şehirlerde özensizce su tüketip, 

dereleri, nehirleri atıklarla 

kirletiyoruz. Sonuç; Meke Gölü gibi 

kuruyan 30’u aşkın göl, yüzlerce 

obruk ve suya bağlı ekosistemlerin 

çöküşü. Aslında bugün Türkiye’nin 

birincil çevre sorunu su ve su

kirliliği. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın geçen yıl açıkladığı

rapora göre, 158 yüzey suyunun 

yüzde 21’i kirlenmiş, yüzde 

33’ü çok kirlenmiş su sınıfında. 

Bu yazı yazılırken bile ajanslar, 

Ergene’deki Kuru Deresi’nde 

kirlilik nedeniyle balıkların öldüğü 

haberini geçiyordu. Önlenemeyen

bir gidiş var. Suyla ilgili radikal 

kararlar alınmazsa, iş işten 

geçmiş olacak.

150 LİTREYLE 10 KEZ
Mesela oto yıkama istasyonları. 

Günlük 200 bin ton su, oto yıkamaya

harcanıyor. Bu 1 milyon 600 bin 

kişinin günlük su ihtiyacı demek. 

Yılda 300 milyon aracın yıkandığı 

Türkiye’de 5 yılda oto yıkamaya 1 

baraj su gidiyor. Bu hacimde su, 

motor yağı, çamur, deterjan ve 

kimyasal atıklarla kirletilerek yer 

altı kaynakları, kanalizasyon ve 

yağmur suyu giderlerine deşarj

ediliyor.

Bu durumu değiştirmek için

TOBFED bir proje başlattı. 

İstanbul Üniversitesi Çevre ve Yer

Bilimleri Uygulama Merkezi’yle iş 

birliği yapan dernek, oto yıkama 

suyunun 10 kez kullanılmasını 

hedefliyor. Projenin ilk uygulaması 

Bakırköy’deki bir oto yıkama 

istasyonunda hayata geçirilmiş.

Şimdi orada, 1 otomobil için 

kullanılan su, geri dönüşümden 

geçirilerek 9 kez daha kullanılıyor.

Kurulan sistemle ayrıştırılan 

katı kimyasallar da belediyenin

katı atık birimlerini veriliyor. 

Projeyi hayata geçiremezlerse

10 yıl sonra perişan olacaklarını 

belirten TOBFED Başkanı Serkan 
Bakırtaş, “Almanya’da tüm oto 

yıkama birimlerinde suyun yeniden 

kullanımı ve arıtma zorunlu. 

Almanya, 20 yıldır bunu uyguluyor

ama biz giden suya bakıyoruz. Suyla 

birlikte aslında bütün hayatımız

bitiyor. Su sorunu yaşandığında

sektörümüz de biter. Türkiye’de 

araba yıkanan 80 bin işletme var.

Araç başına ortalama 150 litre

su harcanıyor. Orada kullanılan

kimyasallar denize ve toprağa 

karışıyor. Bunu önleyecek cihazı

geliştirdik ve kullanımını yasal

zorunluluk haline getirmeye

çabalıyoruz. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’yla bunu görüşüyoruz. 

Satın alabilen sistemi satın alacak. 

Alamayan da kiralayıp kullanacak. 

Zaten su faturaları da yüzde 40-50 

oranında azalacak” diyor.
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TOBFED bir proje başlattı. İstanbul Üniversitesi Çevre ve YerTOBF
Bilimleri Uygulama Merkezi’yle iş birliği yapan dernek, oto 
yıkama suyunun 10 kez kullanılmasını hedefliyor...

Meke Gölü
eski hali

Meke Gölü
yeni hali



DoDoooğağğağağa, ttütükeeeetitititicici veeee ççaçalıl şaşaşaşanlnlnln aarar aaçıçıçıçıssındndddanananan 

sosoosos rurururrumlmlululullukukuku lalarırınnnını yyyererererinininineee gegegeetitititirrmrmmişiş iişlşllletmemmemelelelerr,, 

YeYeYeYeeşişil l BaB yryrakak aaaasmsmmmayayayyaaaa hahahaakk k k kakakazazanınırrlar. YeYYeYeşişişiill BaBayryrak 

çeçeçekikilmlmişşş bbbiriririr iiiişlşlşletetetetmememeededdede;;;

SuSuuSu GGGerererii DöDöDöDönünününüşüşüşüm m m sis stemii bububululununurr.

KuKuuulllllllananannılılılılanananan üüürürürünlnler TSEE SStaaandndarartltlaarınaa

uyuyuyuygugugugundnddndurururur..

ÇaÇaÇalılışşaşanlnlararın Meseslelekiki YYetetererlilillik BeBelglgesesi 

memeeevcvcvcvcututttuur.r.

İşİşİş SSağağlılığığğı vve GüGüvevenlnliğiği önnlelemlmleerii alalınmıştır.

Veririlelelen n hih zmzmetet een n üst düdüzezeydydededirir.

TüTürkrkiyiye OtOtoomototiiv Bakkımım DDererneneklk eri Federasyonu

vevee TTSESEE’nin yyyappa ttığı ddenenetetimimleler r sonrasında verilen 

“Y“Yeeşşşill BBBBaayyyrarrak” ttüküketeticicii açaçısısıından en önemli güveven n

ununsususus ruruu oolacacaktktırır. İşİşletmtmeler açısından ise “YeYeşil 

Baayryrak” önönememlili birr pprestij sağlayacaktırr..

DOĞAYA DOST
YeYeşil BaBayryraak çekilmiş işletmellerrde, TOBFED’in 

İsİstanbnbulul ÜÜniversitesi ile ortaak k ggeliştirdiği %80 Su 

Taasasarrrrufu Sağlayan Geri DöDönüüşüm Cihazı, bir araç 

yıyıkakanan su ile dokuz aararacınn dad ha yıkanmasına 

oolanak sağlamaktadadırı . AyAyrıcaa kimyasallarınn 

da kanalizasyonn vavasısıtatasıyla toprağa ve denize 

karışmasınınn öönün nen  geçilmektedir.

STANDARTLARA UYGUN
Yeşişil BaBayrak çekilmiş işletmelerde araç

baakıkımım nda kullanılan tüm ürünler TSE tarafından

bebelilirlenen standartlardadır. İnsanlara ve araçlara 

zzarar verebileecec k hiçbirr ürün, Yeşil Bayrak 

çekilmiş işletmelerde bulunmaz. Çalışanların 

da kimimyasasallllarr yyüzüzününded n meslekk hastalıklarına 

yaakakalalannmaa ihihtitimamalllleeri ortadan n kalkmaktadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
UlU uslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik 

BeB lgesi, bir çalışanın işinde uzman olduğunun

göstergesidir. MYK Belgesi olan bir çalışan 

tarafından yapılan uygulamalar en “üst kalitede 

işçilik” anlamına gelmektedir. TOBFED’in 

Sürekli ve Yenilenebilir Eğitim politikası ile Yeşil 

Bayrak çekilmiş işletmelerde çalışanlar bilgi ve 

becerilerini daima yenilemektedir. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Yeşil Bayrak, çalışanların da güvenliğini

garanti altına almaktadır. Koruyucu donan nımlar 

ve ekik pmp anlar olmadan hiçbir çalışana  araçlara

uygugulal ma yapamaz. İşletmelerde zzehe irli gazla 

içiçini  uygun havalandırma koşullara ı sasağlanmıştır.

İSG uzmanları tarafından yyapapılan denetimmlerde

belirlenen iş sağlığı ve güvü enliği önlemleeri ile Yeşil 

Bayrak çekili işletmelerde işçilerr ggüvüvencededir.

HİZMET KALİTESİ
Yeşil Bayrakak ile doğa vevee iinsn an sağlığı için 

uygulanann sttandartlar neticesinde müşterrii

memnununiyiyeti en üüstst düzeyde olacaktır.

Müştştere iler, kulllaanılan malzemenin ve uygulanan 

işşçiçiliğin kalitesisinden endişe etmeyecekler.

İşİ letmeler açısından Yeşil Bayrak, tüm reklam

yatırımlarından daha değerli bir müşteri çekme 

unsuruu olacaktır.
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Otomotiv satış sonrası

hizmetler sektöründe inovasyon 

hamlesi başlatan TOBFED, 

teknolojik yatırımlarını da 

devam ettiriyor. Türkiye’nin en

büyük yazılım firmalarından 

bir tanesi ile anlaşan TOBFED,

yeni web sitesini ve mobil 

uygulamasını tamamladı.

Tüm derneklerin aynı çatı

altında toplanacağı TOBFED web

sitesi aynı zamanda TOBFED

Kariyer, TOBFED İlan ve

TOBFED İktisadi İşletmesi MYK 

Sınav sitelerini de içeriğinde

bulunduruyor.

Sektörel iş ilanları, satış ve

devir ilanları, ürün tanıtımları, 

sınav ve eğitim duyuruları

gibi pek çok başlığın olduğu 

yeni web sitemizde tüketiciler

de araçlarına yaptıracakları 

uygulamalar ve işlemler 

konusunda TOBFED’e kolaylıkla 

ulaşabilecekler.

www.tobfed.org adresindeki 

yeni internet sitemizi ziyaret

etmeyi unutmayın.

TOBFED
web sitesi yenilendi

PERSONEL Mİ
ARIYORSUN?
TOBFED
KARİYER’E
İLAN BIRAK
ARADIĞIN
PERSONELİ
HEMEN BUL

İŞ Mİ 
ARIYORSUN?
TOBFED 
KARİYER’E 
ÖZGEÇMİŞİNİ 
YÜKLE
İŞİN HEMEN 
HAZIR
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Yılın rekoru otomotiv 
endüstrisinden geldi!

Otomotiv Endüstrisi, Dünya’nın 

3. Büyük Fuarı “Automechanika 

Istanbul” ile Hedefleri Aştı! 

Otomotiv endüstrisi sektöründe 

dünyanın en büyük 3. fuarı 

“Automechanika Istanbul” 

ülkemiz üreticilerine bir kez 

daha tüm gücünü dünyaya 

gösterme fırsatı sundu. 

Dev Alman fuar organizatör 

firmaları Deutsche Messe ile 

Messe Frankfurt’un her yıl 

İstanbul’da beraber düzenlediği 

fuar, 130 ülkeden 48,737 sektör 

profesyonelini 38 ülkeden 

1400 lokal ve uluslararası 

otomotiv endüstrisi firması ile 

Istanbul’da buluşturdu. Fuar bu 

yıl %6 artış gösteren ziyaretçi 

oranı ile kendine ait rekorları 

bir kez daha egale etti. Yerli 

otomobil üretmeye hazırlanan 

sektörün önde gelen firmalarını 

lokal ve yabancı satınalma 

heyetleri ile buluşturarak yeni 

işbirliklerine zemin oluşturdu. 

Türkiye otomotiv üreticilerinin 

2019 yılında 32 Milyar dolarlık 

ihracat hedeflediğini belirten 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 

Genel Müdürü Alexander Kühnel 

ve Messe Frankfurt Istanbul 

Genel Müdürü Tayfun Yardım 

yaptıkları ortak açıklamada; 

“İhracata daha fazla katkı 

sunma vizyonuyla iki Alman 

fuar firması olarak organize 

ettğimiz Automechanika 

Istanbul kapsamında Türkiye 

otomotiv endüstrisi üreticileri 

önemli anlaşmalara imza attı. 

Bu anlaşmaların sektörün 

ihracat hedeflerine çok olumlu 

yansımaları olacaktır. Özellikle 

yılın ikinci yarısından itibaren 

bunun Türkiye ekonomisine 

olumlu etkilerini daha net 

göreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Uluslararası “Automechanika 
Istanbul” 4 - 7 Nisan tarihleri 
arasında Türkiye otomotiv 
sanayicilerini hedef pazarlarıyla 
İstanbul’da bir araya getirdi...

14
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Otomotiv 
sektöründe 
kadın 
çalışanlar 
2019’da ilk 
defa ele alındı!

Her yıl sektöre renk katan 

uluslararası nitelikli içerik ve 

konferansları ile de dikkat çeken 

Automechanika Academy’de bu 

yıl ilk kez kadınların sektördeki 

rolü ele alındı. KAGİDER 

işbirliğinde düzenlenen Otomotiv 

Endüstrisinde Kadınlar; “Women 

Talk” Paneli’nde Türkiye otomotiv 

endüstrisinin önde gelen kadın 

yöneticileri konuşmacı olarak 

yer aldı. Moderatörlüğünü 

Sanem Oktar’ın yaptığı panele,  

Mercedes-Benz Türk.AŞ. 

Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi 

Yıldız Kefeli, TOBFED Kadın 

Komisyonu Genel Sekreteri 

Alina Şanlı, Faydası Çok Vakfı 

Başkanı Sn.Selcen Faydasıçok ve 

Türk Traktör Kurumsal İletişim 

Sorumlusu Ebru Arıcan katıldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı 

koordinatörlüğünde Otomotiv 

Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

(OİB) tarafından organize 

edilen “Alım Heyeti Programı” 

kapsamında Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika bölgesi başta olmak üzere 

8 ülkeden 37 satın alma heyeti 

fuarda ağırlandı.

Fuar bünyesinde düzenlediği 

seminer ve özel etkinlikleri ile 

de dikkat çeken “Automechanika 

Istanbul”un 14.‘sü  2 – 5 Nisan 

2020’de düzenlenecek.

Automechanika Istanbul T.C 

Ticaret Bakanlığı tarafından 

desteklenmektedir.
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Anadolu Sigorta, 

Honda araç sahiplerine

yönelik geliştirdiği 

Honda Kasko ile, Honda

markalı binek araç

sahiplerine özel teminat

ve hizmetler sunuyor.

Honda Kasko ürünü

kapsamında, Honda

marka binek araçlar

için kasko kapsamına

giren tüm risklere karşı 

güvence sağlanırken,

hasar meydana gelmesi

durumunda, Honda

yetkili servislerinde 

belli tutardaki hasara

kadar ekspertiz

olmaksızın onarım

yapılıyor. Anlaşmalı

servisler birçok hizmeti 

ücretsiz sunarken,

anlaşması olmayan

servislerde hasar

tazminatının belirlenen

orandaki kısmı sigortalı

tarafından ödeniyor. 

Anadolu Sigorta Genel 

Müdür Yardımcısı Metin 

Oğuz; “Yeni ürünümüz ile 

diğer kasko ürünlerinden 

farklı olarak, Honda araç 

sahibi müşterilerimiz, 

her türlü hasar hizmetini 

Honda yetkili servisleri 

çatısı altında, yalnızca

Honda orijinal parçaları 

kullanılarak, konusunda 

eğitimli ve uzman 

teknisyenler tarafından

tam ve eksiksiz 

olarak alabilecekler” 

açıklamalarında 

bulundu. 

“Kaybetmek yok”

ilkesiyle hareket eden

Anadolu Sigorta,

sigortalılarına, araçların

hasar durumunda 

meydana gelen  

değişimi en aza

indirmeyi ve

araçlarının orijinalliğini

korumalarını sağlıyor.

Anadolu Sigorta’dan’dann
Honda araç sahiplerineHonda araraç sahiplerinç sahiplerrinee
ÖZEL KASKOÖZEL KAKASASKOKOKO Anadolu Sigorta, özel 

teminatlar içeren  
“Honda Kasko” ürününü 
Honda sahiplerinin 
kullanımına sundu...



MOBİL UYGULAMAMIZ
ÇOK YAKINDA
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TOBFED, vale vava ele
rine eğitimlerinee hız hız
smeden m dedekekesmedenn

devamdevvaevavam
ediyorediyodiiyoyor



İSMEK, TOBFED 

(Tüm Otomotiv 

Bakım Dernekleri 

Federasyonu) işbirliği 

ile verilen Vale 

Görevlisi eğitimleri 

devam ediyor.

Programı başarı

ile tamamlayan 

İstanbullular verilecek 

İSMEK Sertifikası ile 

vale hizmeti veren 

yerlerde çalışma

imkânı bulacak.

İSMEK, 2018-

2019 eğitim

döneminde yapılan 

pek çok işbirliği ile 

ücretsiz eğitimler

vermeye devam

ediyor. Eğitimlere 

katılmak isteyenler,

başvurularını internet 

üzerinden veya

eğitim merkezlerine 

gelerek şahsen 

gerçekleştirebiliyor.

İSMEK, TOBFED 

(Tüm Otomotiv 

Bakım Dernekleri 

Federasyonu) işbirliği

ile ücretsiz eğitimler

için kayıtlar devam 

ediyor. İlk mezunlarını 

veren Vale Görevlisi

programı, 16 saat

teorik ve 16 saat 

uygulama olmak 

üzere toplam 32 

saatten oluşuyor. 

Eğitimler, İSMEK

Beşiktaş Dikilitaş 

eğitim merkezinde 

veriliyor.
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Kordsa ve Continental, AR-GE

güçlerini birleştirdi ve kauçuk esaslı 

bileşiklerle tekstil güçlendirme

malzemelerini yapıştırmak için

sektörde kullanılan yaklaşık 1 

asırlık formülün yerine geçebilecek

yeni bir yapıştırıcı standardı

geliştirdi.

Tekstil güçlendirme

malzemelerinin yapıştırılmasında 

kullanılan yeni teknoloji, lastiğin

güvenlik ve performansından 

ödün vermeden, 1 asra yakındır

sektör standardı olan formülde yer 

alan resorsinol ve formaldehite 

alternatif. Continental, 2019 yılı 

içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak

ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi 

hedefliyor.

Sahip oldukları açık inovasyon 

anlayışıyla, pazarın ekonomik, kolay 

ulaşılabilir, sürdürülebilir teknoloji 

ihtiyacına cevap verebilmekten

gurur duyduklarını belirten 

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan

şunları dile getirdi: “Sektöre

çevre dostu ve sürdürülebilir

alternatif bir çözüm sunmak 

için Kordsa olarak biz 9 yıldır 

çalışmalarımızı sürdürüyorduk. 

Ar-Ge ekiplerimiz bu teknolojiyi 

geliştirmek için 9 yılda, 11.240

test yaptılar ve gecelerini

gündüzlerine katarak 15.800 iş

saati harcadılar. Continental’in 

de aynı doğrultudaki vizyonu

sayesinde güçlerimizi birleştirdik.

Yeni teknolojimiz CoKoon üretimde

ek maliyet gerektirmiyor. Mevcut

ekipman kullanılarak tekstil ve

kauçuğu yapıştırmak mümkün.

Continental ile hiçbir lisans ücreti

talep etmeden lisans havuzuna

dahil olmak isteyen herkese

CoKoon teknolojisini kullanmasını

sağlıyoruz. Sadece bir ay içinde,

TireTech 2019 fuarında sektörde yer

alan firmalarla buluşturduğumuz

CoKoon teknolojisini kullanmak

için 20 firma numune talebi

ile başvuruda bulundu. Bunun 

sektörün yeni yapıştırma standardı

olmasını hedefliyoruz. Bunu 

desteklemek için de sadece üründe

değil, iş modelinde de bir yenilik 

sunuyoruz. Kurduğumuz ücretsiz

lisanslama modeli, herkesin bu

teknolojiye kolayca ulaşmasını ve

geliştirme yapmasını teşvik ediyor.

Bu sayede teknolojimizi daha ileri

taşıyacak, kendi sektörümüzde

standartlaşmanın yanı sıra farklı

sektörlerde, farklı alanlarda da 

kullanımını yaygınlaştırabileceğiz.”

CoKoon teknolojisinin yanı sıra 

inovasyonda yeni bir ticari model de 

oluşturan Kordsa ve Continental,

geliştirdikleri teknolojinin lisansını,

bağımsız bir hukuk firması

aracılığıyla oluşturdukları lisans 

havuzuna dahil olan kurum ve

kuruluşlarla ücretsiz paylaşıyor.

Kordsa’nın lastik yatırımları

devam ediyor. İzmit’te 100 milyon

TL yatırım ile kurulan yeni hat bu ay

sonunda devreye alınıyor.

Lastik endüstrisinde 
dönüşüm başlıyor
Kordsa, sektöre

çevre dostu ve 
sürdürülebilir 

alternatif bir
çözüm sunmak 

için 9 yıldır
devam eden

çalışmalarında
sona geldi...

Kordsa
CEO’su



32
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TOBFED Başkanı Serkan 

Bakırtaş, yaptığı yazılı 

açıklamada, havaların ısındığı 

dönemde kar lastikleri ile 

araç kullanmanın tehlike 

oluşturduğuna dikkati çekti.

Yakıt açısından da mevsimine 

uygun lastik kullanmanın 

önemine işaret eden Bakırtaş, 

havaların ısındığı bu dönemlerde 

kış lastiği kullanmaya devam 

etmenin, aşırı ısınma sebebiyle 

lastiklerin yıpranmasına da 

sebep olduğunu belirtti.

Yaz lastiklerinin ıslak 

ve kuru zeminlerde daha 

kısa mesafede durabilmeyi 

sağladığını kaydeden Bakırtaş, 

“Kış lastikleri ise karlı 

havalarda, buzlu ve yağmurlu 

kaygan zeminlerde standart 

lastiğe oranla çok daha iyi fren 

mesafesi sağlanmasından dolayı 

etkili olmaktadır. Kış ayları bitip 

havalar ısınmaya başladığında 

mutlaka kış lastiklerinin 

çıkartılarak yaz lastiklerinin 

takılması gerekir. Bu değişikliğin 

yapılması güvenli sürüş 

sağlanması açısından oldukça 

önemlidir. Yapılan testlerde, 

yazın 100 km hızda yaz lastiği 

ile fren mesafesi 38 metre iken, 

kış lastiği ile 41 metre olduğu 

görülmüştür. Bu nedenlerle 

güvenliğiniz için hava sıcaklığı 

7 derecenin üzerindeyken 

yaz lastiği kullanmayı ihmal 

etmeyin” dedi.

TOBFED’den
yaz lastiği uyarısı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu 
(TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, hava 
sıcaklığı 7 derecenin üzerindeyken yaz lastiği 
kullanılması gerektiği konusunda uyardı...
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Savrulma ve takla riski var
Açıklamada, mevsime uygun 

olmayan lastiklerin, aracın 

performansını etkileyerek 

gürültü seviyesini arttırdığı, fren 

mesafesini uzattığı belirtilerek, 

şöyle denildi:

“Kuru zeminlerde kullanılan kış 

lastiklerinde virajlarda savrulma 

hatta takla atma riski artıyor. ABS 

ile fren yaparken yaz lastikleri, 

kış lastiklerine göre sıcak 

havalarda yüzde 40’lara varan 

oranlarda daha kısa mesafede 

durabilmektedir. Su tahliyesine 

yardımcı olan ve kaymayı önleyen 

özel sırt desenleri sayesinde, yaz 

lastikleri ıslak sürüş şartlarında 

daha iyi performans sağlar. Can 

ve mal güvenliği araç kullanırken 

her daim ön planda tutulması 

gerektiği için mevsimine uygun 

olmayan, yıpranarak eskimiş 

lastikleri kullanmaktan uzak 

durmak gerekir. Yaz aylarının 

gelmesi ve havaların ısınmaya 

başlaması ile birlikte araçlarda 

yaz lastiklerine geçilmesi 

güvenlik açısından önemli bir 

faktördür.”

Yaz lastiğine geçiş sırasında 

dikkate alınacak hususlar ise 

şöyle sıralandı:

“Dikkat edilmesi noktalardan 

ilki, lastiğin dış derinliğinin 

boyutudur. Lastiğin dış 

derinliğinin boyutunun 1.6 

mm’den daha düşük olmaması 

gerekmektedir. Aksi durumda 

hem yol tutuşu ve fren mesafesi 

hem de yakıt tüketimi ile ilgili 

olumsuz durumlar ortaya 

çıkabilir. Lastik değişimi 

zamanlarında balans ayarına da 

önem verilmeli ve balans ayarı 

mutlaka yapılmalıdır. Monte 

işlemi dikkatli yapılmalı, lastikler 

araca takılırken karşılıklı gelen 

bijonlar iyice sıkılmalı ve lastikler 

tam olarak yerine oturmalıdır. 

Zamanından önce lastikleri 

değiştirmek zorunda kalmamak 

için hava basıncı kontrolü 

aksatılmamalı, lastiklerin 

havaları mümkün olduğunca sık 

ve lastikler soğuk iken ölçülmeli 

eğer bir azalma görülüyorsa 

tamamlatılmalıdır. Doğru hava 

basıncı ile lastik çok daha 

verimli çalışacaktır.” 
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Torna atölyesinden Avrupa’ya 

ürün satan Mekik Motors’a gelen 

süreci, firmanın kuruluşundan bu 

yana tarihçesini anlatır 

mısınız?

Mekik Motors 

markası 2013 yılında 

faaliyetlerine başladı. 

Kuruluşulumuzun 

ilk yılları İstanbul 

Bayrampaşa Topçular 

iş merkezinde 9 metre 

karelik bir ofisti.

Hali hazırda 

üniversite eğitimine 

devam eden fakat 15 

yaşından beri Mekik 

Motors’u kurmak için 

hayalleri olan Eyüp 

Ateş tarafından 21 

yaşında kuruldu. 

İlk zamanlar küçük 

bir ofis iken sosyal 

medyada Mekik 

Motors USA gibi 

bağlantı kanallarını 

oluşturmaya 

başlamıştı. Ürettiğimiz 

ilk ürünler sıfır imkan 

ile üretilen internetten 

satılan tornada 

üretilen parçalardı. 

Gelen sipariş gününde 

üretilir kargo yapılması 

gereken yere kargo 

yapılırdı. Biraz daha 

işlerini büyütmek isteyen Eyüp 

Ateş kompozit sanayi takviyeli 

ürünler üretmek istedi, bunun 

için iller arası sürekli 

yolculuk yaptım bu 

yolculuğun nedeni 

yetişmiş personelin belli 

bölgelelerde olması idi. 

9 Metre Kare ofisten 

sonra 400 metre karelik 

İzmirde kompozit atölyesi 

kuruldu.

Henüz genç girişimci 

olarak bilmediğim 

bölgede olduğundan 

dolayı ilk ticari hatamı 

İzmir’de yaptım. Üretilen 

ürünler artık ihracata hazır 

konuma gelmişti. Ekibin büyümesi 

gerekiyordu. Tasarım, imalat, 

mühendislik, planlama, pazarlama 

ve bir çok birim kurulmaya 

başladı. İzmir sonrası Kocaeli, 

Adana üretim atölyeleri ortaklı 

olarak devam etti. 2018 Yılında ise 

Mekik Motors şuanki ana merkezi 

İstanbul Ataşehir’de üretimlerini 

yapıyor. Bununla birlikte bir çok 

partner üretim şirketi 

ile üretimlerimizi 

gerçekleştiriyoruz. 

Türkiye’de yaşanan 

dolar krizi gibi sorunlar 

sonrasın ihracatı 

keşfeden bir marka 

olduk, bu konuda 

da heyecanımız bizi 

ileri safhalara taşıdı. 

Amerika’ya kendi 

markası ile ihracat 

yapan nadir TÜRK 

şirketlerinde biriyiz. 

Mekik Motors’un 

faaliyet alanları 

nelerdir, ürün 

çeşitliliğine dair bilgi 

verir misiniz?

Mekik Motor’s kurucusu Eyüp ATEŞ:

15 yaşında 
hayal kurdum

21 yaşında 
gerçekleştirdim

Hali hazırda 
90 ülkede 

markamızı 
tanıtıyoruz 
40 küsür 
ülkeye de 

ihracat 
yapan bir 

marka 
olduk. 
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ekipmanları, karavan üretimi 

ve taşıt özelleştirme işlemleri 

yapmaktadır. Ürünlerimizde araç 

üstü çadır, mini karavan ve birçok 

ekipmanın üretimi gerçekleştiyor.

Daha çok müşteri kitlemiz kamp 

hayatını seven insanlar. İnsanlar 

şehir yaşamından sıkılmış bir 

durumda buda bizim ürünlerimize 

olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. 

Ekibinizden, çalışma 

alanınızdan ayrıca katıldığınız 

uluslararası yarışmalardan 

bahsedecek olursanız bize neler 

anlatırsınız?

Bireysel olarak  2016 yılında 

Amerika’da tasarım derecesi 

almış en genç Türküm, 2018 

Yılında Genç Türkiye zirvesinde 

Yılın Genç Girişimcisi seçildim. 

2019 yılında aramıza 

Baran Koç ve Mahmut 

Şahin Katıldı. 

Yönetim 

kadromuzdan Baran 

Koç Avrupa Birliği 

dernekler başkanı 

yine Mahmut Şahin’de 

Türkiye’nin önemli 

şirketlerinden 

birinin kurucusu 

idi. 2019 yılında 

aramıza katıldı. 

Ekibin başarısı 

markanın daha da 

kuvvetli olmasını 

sağlıyor. 

 İhracat yapan 

da bir şirketsiniz. 

Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 

Yurt dışı açılımıyla ilgili neler 

söylemek istersiniz?

Her hafta pazarlama biriminden 

ekibimiz hedefler koyarak 

ilerliyor 8 günde 8 ülkeye ihracat 

yapacağız gibi, kimi zaman bunu 

başarıyoruz kimi zamanda 

başarmak zor oluyor. Ürünlerimiz 

daha çok sahada gezdikçe müşteri 

gelmesini sağlıyor. Hali hazırda 

90 ülkede markamızı tanıtıyoruz 

40 küsür ülkeye de ihracat 

yapan bir marka olduk. Mekik 

Motors Genç CEO’su olarak tüm 

ekibime sınırlar ötesine ürün 

göndermemiz gerektiğini aşıladım 

veya buna hakim olan insanlar 

vardı. %95 ihracat yapan bir marka 

olduk. Son kullanıcı ürünleri 

ürettiğimizden dolayı ülkelerin 

ihtiyaçlarına göre ürünler 

üretiyoruz, her ülkenin yaşan 

şartları değişkenlik gösteriyor 

bizde ürünlerimizi bu konulara 

dikkat ederek geliştiriyoruz. Yurt 

dışı ihracatı ülkemiz için çok 

önemli ilk okullarda, liselerde, 

üniversitelerde ihracat başlığında 

eğitimler verilmesi ders konusu 

olmasını isterdim.

Çünkü dünya’da 7 milyar 

nüfuslu bir ülkede bizim 

ülkemiz 80 milyon, pazarın 

hacmi çok büyük.

Üreten ülkeler özellikle 

ihracat yapan ülkeler 

şirketleri ile marka 

olurlar. Ülkemizin marka 

olması için şirketlerimizin 

marka olması gerektiğini 

düşünüyorum.

Genç yaşta böyle bir şirket 

kurmak çok cesurca bir karar. 

Genç girişimcilere ne gibi 

önerileriniz olur?

Sosyal medyada bir çok yazılı 

ve video röportajım bulunuyor. 

Babam Torna ustası idi bende 

7 yaşımda başladım Torna 

çırağı olmaya. Lisede Makine 

Üniversitede Otomotiv okuyunca 

15 yıllık mesleki bir yaşantı oldu. 

21 yaşında kendi imkanları ile 

girişimci olan çok gencimiz yok ne 

yazıkki. Buda tam olarak yaşam 

alanında yönlendiren insanların 

olmaması veya sizin doğru işinizi 

bulamamanızdan kaynaklanıyor. 

İşinizi yaşam tarzınıza 

dönüştürmeden başarılı olmanız 

imkansız bana göre.

Genç girişimcilere tavsiyem 

1. öncelikleri doğru insanlarla 

bir araya gelmeleri veya doğru 

insanları tercih etmeleri gerekiyor. 

Olumsuz durumlar çok oluyor 

ama vazgeçmeden ilerlemeyi bir 

görev bilmeliler.

 Bundan sonraki sürece dair 

kurumsal marka hedefleriniz  

nelerdir?

Mekik Motors bir taşıt markası 

olmak için yola çıktı. Bünyemizde 

bir çok alt kollar alt 

birimler oluşturmaya 

başladık bu hedef 

doğruldusunda bir çok 

birim kurulduktan sonra 

ülkemizin en önemli taşıt 

projelerinde yer alan 

milli otomotiv markası 

olmak istiyoruz.

Babam 

Torna 

ustası idi 

bende 7 

yaşımda 

başladım 

Torna çırağı 

olmaya. 
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Özellikle gelişmekle olan 

ülkeler kenleşme sürecini 

yaşarken pek çok sorunla 

karşılaşmıştır. Nüfusun 

artışı, altyapı yetersizlikleri, 

plansız büyüme gibi sebepler 

insan hayatını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu 

olumsuz etkileri minimum 

seviyeye indirebilmek kent 

yöneticilerinin ciddi bir çalışma 

süreci oluşturmasını zorunlu 

habe getirmiştir. TOBFED & 

TODER, günün teknolojisinin 

nimetlerinden maksimum 

düzeyde faydalanabilmek için 

organizasyonlu çalışmalarla 

tedbirler düşünüp uygulamaya 

geçirmeyi planlayan bir anlayış 

benimsemiştir. 

ÇALIŞMA VE DİNLENME
İnsanların günlük yaşantısını 

kolaylıştırmak için faaliyetleri 

TODER, 3 başlıkta ele almıştır. 

Bunlar çalışma, dinlenme ve 

bu mekanlar arasında geçen 

yer değiştirme yani ulaşım 

zamanıdır. Bunlardan çalışma 

ve dinlenme kapalı ya da sabit 

yerlerde oluşan olaylar ike 

yer değiştirme ise araçlı veya 

araçsız bu mekanlar arasındaki 

hareketlerdir. 

ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIŞ
Motorlu taşıt sayısında son 

12 yıldaki %75 artış, trafiğin 

artmasına sebep olmuş özellikle 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 

büyük şehirlerde yoğunlaşmış, 

bunun sonucunda ise otopark 

sorunları ortaya çıkmıştır. Dünya 

ülkeleriyle birlikte ülkemizde de 

ulaşım sistem ve metotlarındaki  

gelişmelere parale olarak 

otopark sektöründe önemli 

gelişmeler görülmüştür. 

Türkiye’de
otopark sorunu

Dünya nüfusunun 
hızla artışı, 
teknolojinin 
gelişimini  
zorunlu kılmakla 
birlikte pek 
çok sorunu da 
beraberinde 
getirmiştir...
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Park yeri arayıp bulamayan 
taşıtların caddelerde gereksiz 
yere dolaşması trafik yoğunluğunu 
artırarak yaya ulaşımını da olumsuz 
etkilemiş ve kentteki motorlu 
taşıt yoğunluğunu üst seviyelere 
çıkarmıştır. Genellikle yayalar, trafik 
akışı ve otopark sorununun bir araya 
gelmesi ile tam bir trafik karmaşası 
oluşturmaktadır. Söz konusu trafik 
karmaşası bu prablemlerin birlikte 
ele alınarak çözümlenmesiyle 

önlenebileceğini bilen TODER, bir 
takım tedbirler almaktadır. 

Bu tedbirlerin başında, kentteki 
motorlu taşıt sayısı ile orantılı 
olarak toplam otopark ihtiyacının 
saptanması gerekmekte olduğu 
prensibiyle yola çıkmış olan TODER, 
bunu belirleyebilmek için titiz bir park 
etüdü yapmaya başlamıştır. 

TODER’in araştırmaları sonucunda 
İstanbul’da taşıt ve insan sayısı her 
geçen yıla göre belirli olanlarda 
%4 ila %7 oranında artmaktadır. 
Bu artış ulaşımla ilgili problemleri 
de beraberinde getirmektedir. 
Bu problemlerden bir tanesi de 
TODER’in elde ettiği verilere göre 
otopark sorunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kent merkezinde 
yoğunlaşan ulaşımın paralelinde 
ortaya çıkan otopark ihtiyacı daha 
çok yüksek katlı garajlar; var 
olan otoparkların tek çatı altında 
toplanarak güç kazanması ve en iyi 
hizmeti verebilmesi açısından revize 
edilerek geliştirilmesi verimliliklerini 
en üst düzeye çıkamak için gerekli 
adımları devlet desteğiyle başlamış, 
“TODER AKADEMİ PREJESİ”yle 
eğitimli insan gücü, bakımlı ve süratlı 
otoparklar, otopark ihtiyacı olan 

mekanik ve donanımsal ürünleri 
ile birleştirip, TODER’e bağlı AR-GE 
kısmının da teknolojik çözümleri ve 
aplikasyonları, Türkiye’ye sunmaya 
başlamıştır. 

Günümüzde kent yaşantısında 
insanların araç kullanımı nasıl 
olmazsa olmazı ise otopark da 
araçların olmazsa olmasıdır. Bu 
sebeple otoparkları, kentin fonksiyon 
alanlarından ayrı bir şekilde ele 
almamız gerekmektedir. TODER 
bu konuda eğitimli iş gücü, temiz, 
anlaşılabilen, rahat kullanılabilen 
otoparklar ve en iyi hizmet 
kapasitesini ele almıştır. 

TODER, ayrıca Türkiye’de bulunan 
tüm otopark, vale, yıkama gibi 
hizmetleri de tek çatı altında toplayıp 
hem müşterilerimizin hem de bizimle 
aynı çatına toplanan işletmecilerin 
de; eğitimli ve sertifikalı çalışanlarıyla 
tüm soru ve sorunlarını çözmeyi 
hedef almıştır. 

TOBFED, çatısı altında topladığı 
derneklerle 81 ilde faaliyet 
göstermek için var gücüyle,  
uzman ekip ve kadrosuyla TODER 
olarak çalışmaya devam etmekteyiz. 

Saygılarımla Vedat TOSUN GÖKDEN 
BOLVER TODER GENEL BAŞKANI

TODER, tedbir almakta
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Deneyimli Skoda

mühendislerinden ve Teknik

Geliştirme, Tasarım ve Üretim 

departmanları çalışanlarından

destek alacak 6’sı kız, 35 

öğrencinin hedefi, dinamik bir

görünüme sahip iki kapılı bir 

pickup Kodiaq yapmak olacak. 

Bu sıra dışı araç, ilk kez Haziran 

ayında sergilenecek. 

90 yıldan daha uzun süreli bir

geçmişe sahip olan Skoda Meslek 

Yüksekokulu’nda, 2014’ten bu 

yana her yıl uygulamalı öğrenci

projeleri profesyonel standartlar 

gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Yeni Kodiaq pickup projesiyle 

markanın Skoda için önemine

vurgu yapılacak ve aracın

çekici tasarımı farklı bir

versiyona taşınacak. Öğrenciler

bu özel projeyle birlikte, 

otomobil gelişimi konusunda 

yaratıcılıklarını artıracaklar.

2014’ten bu yana farklı projeler

imza atan Skoda öğrencileri, 

geçtiğimiz yıl ise Karoq modelini

baştan adeta yaratarak üstü

açılabilen Sunroq SUV modelini

ortaya koymuşlardı.

1927’de kurulan okulda 

birçok teknik kariyer için üç 

ve dört yıllık eğitim kursları da 

veriliyor. Öğrenciler de, aynen 

profesyonel çalışanlar gibi 

yüksek standartlardan ve modern 

ekipmanlardan yararlanarak 

kendilerini geliştiriyorlar.

Skoda Kodiaq a gençlerin’a genç elerin
gözünden farklı bir bakışgözünde arklı bir bakışn fafarkllı bir bakış

Skoda‘nın geleneksel hale getirdiği 
ve tamamen öğrenciler tarafından 
tasarlanan konsepte, bir yenisi daha 
ekleniyor. Skoda Öğrencilerinin 6. 
Konsept aracı, Kodiaq’ın etkileyici 
bir pickup versiyonu olacak...
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Shell madeni yağ piyasasında

yine bir ilki gerçekleştirerek, 

her marka araçta ve tüm motor

tiplerinde kullanılabilecek

tamamlayıcı Shell Helix

Universal Top Up madeni yağını

üretti.

GTL teknolojisi kullanılarak

doğal gazdan üretilen Shell 

Helix Universal Top Up, diğer 

madeni yağ üreticilerinin

ürettikleri madeni yağlar ile 

uyumlu çalışmasıyla ön plana

çıkıyor. Shell, uzun süren Ar-

Ge çalışmaları sonucu ürettiği

Shell Helix Universal Top Up

tamamlayıcı madeni yağını

Almanya, İngiltere, Hollanda 

ve Polonya ile birlikte

aynı anda Türkiye’de 

müşterilerine sundu.

Nisan ayı itibariyle

sadece Shell&Turcas

istasyonlarında 1 litrelik

ambalajlarda satışa

sunulan Shell Helix Universal

Top Up sayesinde sürücüler; 

çok kolay bir şekilde araçlarının

eksilen yağını tamamlayabilecek.  

Shell Helix Universal Top 

Up’un doğal gazdan üretilmesi

ve bu sebeple çevre dostu bir

madeni yağ olmasının, Shell’in

2050 yılına kadar karbon

salınımını yüzde 50 oranında

azaltma hedefine ulaşmasına da  

yardımcı olması bekleniyor. 

TÜM MOTORLARA UYGUN
Shell & Turcas Madeni 

Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 

Uzunçakmak, Shell’in inovasyon

gücü ile sektörde yine bir ilki 

gerçekleştirdiğini belirterek

şunları söyledi: “Shell

olarak, inovasyon

gücümüzü bir kez daha

ortaya koyarak tüm 

motorda eksilen yağı

tamamlayıcı özelliği 

olan yeni bir yağ ürettik.

Yüzde 99,5 saflık derecesi içeren

doğal gaz içerikli baz yağdan 

GTL teknolojisi kullanılarak

üretilen Shell Helix Universal 

Top Up tamamen motordaki 

eksik yağı tamamlamak amacıyla 

tasarlanmıştır. Bu yenilikçi 

ürün, dizel, benzinli ve hatta

turbo şarjlı motorlarda eksilen

yağın tamamlanmasını kolay bir 

şekilde sağlıyor. Ayrıca araçta

daha önce kullanılan motor

yağının hangisi olduğunun hiçbir

önemi yok. Tüm motor yağları 

ile birlikte çalışma özelliği

sayesinde, tüketicilerin yanlış 

bir ürün seçmesi gibi bir kafa

karışıklığını ortadan kaldıracak. 

12 yıldır hem dünyada hem

Türkiye’de madeni yağ pazarında

lider şirket olarak önümüzdeki 

dönemde de yeni teknolojilere

yatırım yaparak müşterilerimize 

yenilikçi ürünler sunmaya devam 

edeceğiz.”
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DÜZ PARK ETME 

PARALEL PARK ETME 

GERİ GERİ PARK ETME
Aynalardan 

faydalanıp geri vitesle

aracı arkaya doğru 

hareket ettirerek iki 

araç arasına park 

edebilirsiniz. Geri 

geri park ederken

çevrenizi kontrol

etmeniz önemlidir.

Kör nokta denilen 

ve bagaj hizasının

altında kalan kısımda 

zarar görebilecek bir

canlı olmadığından 

emin olarak ciddi bir 

kazanın önüne geçmek 

mümkün. 

Araç park
etme
teknikleri
Araba kullanmayı öğrenenler için en zor 
kısım, araba park etme konusudur. Peki, 
kolayca park etmek için neler yapmak
gerekir, park etme teknikleri nelerdir?

Genellikle park yeri sorunun olmadığı 
geniş alanlarda kullanılan en kolay 

park tekniğidir. Arabayı ön kısmında 
hedeflediğiniz noktaya sokar ve park 

etmeyi tamamlarsınız. Bu teknikle 
park ederken diğer araçların çıkıp 

çıkmayacağına dikkat edin.Bu yöntem için öndeki aracın aynaları ile kendi 
arabanızın aynalarını paralel olacak şekilde hizalayın. 

Ardından 30-40 derecelik bir açı ile geri ilerleyerek 
boşluğa doğru girin. Arabanın ön tarafını kurtardıktan 

sonra direksiyonu tam tersi yöne çevirerek arabayı düz 
konuma getirin. Arabanız iki araç arasına girdikten sonra 

da ileri-geri hareket ederek diğer araçların da kolayca 
çıkabileceği mesafeyi bırakarak park etmeyi tamamlayın. 1

2

3

4

1 2 3 4

1

3

5

7

2

4

6
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Aydın Erkoç, “nöbetçi noterlik” 

uygulamasının otomotiv sektörüne 

sağlayacağı katkıları anlattı. Adalet

Bakanlığı ile Türkiye Noterler

Birliğinin nöbetçi noterliğe 

ilişkin çalışmaları tamamladığını

hatırlatan Erkoç, uygulamanın bu

hafta sonu başlayacağını söyledi.

Erkoç, 2’nci el araç alım 

satımlarında resmi devir

işlemlerinin yapılabildiği tek

kurumun noterler olduğuna 

işaret ederek, buraların otomotiv

piyasasında iş hacminin en yoğun

olduğu cumartesi ve pazar da

hizmet vermesini memnuniyetle 

karşıladıklarını bildirdi. İnsanların 

hafta içinde genelde yoğun

olduklarına dikkati çeken Erkoç, 

şöyle devam etti: “Birçok insan 

hafta sonu alışveriş yapabiliyor.

Otomobil almak için uzun bir

zamana ihtiyaç olabiliyor. Bu 

anlamda insanlar hafta içi vakit 

bulamadıklarından hafta sonu 

araç bakıyorlar. Nöbetçi noterlik 

uygulaması otomotiv sektöründe 

önemli bir rol oynayacak ve 

ekonominin canlanmasına katkı 

sağlayacak.”

PAZARTESİ BEKLENMEYECEK
Uygulamanın 2’nci el araç 

ticareti yapanlar tarafından 

olumlu karşılandığını vurgulayan 

Erkoç, “Tacirler, hafta sonu gelen 

müşterilerin alacakları araca

karar verdikten sonra resmi

işlemler için pazartesiyi beklemek 

zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

Bu durum ister istemez ikinci 

el araç ticaretini azaltıyordu.

Artık pazartesiyi beklemek

gerekmeyecek.” diye konuştu.

Ankara’da, Esenboğa

Havalimanı’na çok yakın yerde 

bulunan ve ulaşımın da kolay

olduğu OTONOMİ’de hafta 

sonu 2’nci el araç alım satım

işlemlerinin yapılabileceğine işaret 

eden Erkoç, “Türkiye’nin her

yerine 1 saat mesafedeyiz. Hafta 

sonu herhangi bir ilden gelen 

vatandaşımız, nöbetçi noter açık

olursa aracını aldığı gün resmi 

devrini yaptırıp, memleketine 

dönebilecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yılda 7 milyon aracın 

el değiştirdiğini aktaran Erkoç,

nöbetçi noterlik uygulamasının 

işçi ve memurlar için de önemli bir 

kazanım olacağını dile getirdi.

Otomobil satışlarına
“nöbetçi noter” dopingi

Motorlu Araç
Satıcıları 
Federasyonu
(MASFED)
Başkanı Aydın
Erkoç, “Nöbetçi
noterlik
uygulaması
otomotiv sektöründe
önemli rol
oynayacak ve
ekonominin 
canlanmasına
katkı sağlayacak”
dedi...
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Türkiye, son dönemde tüm 

dünyada sayısı hızla artan 

elektrikli araçlara geçiş için

adımlarını hızlandırdı. Bu

kapsamda açıklamalarda bulunan

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 

Başkanı Haydar Yenigün, bu geçişi

sadece ana sanayiinin değil, tüm 

değer zincirinin bir bütün olarak 

gerçekleştirmesi gerektiğini

vurguladı!

Haydar Yenigün, 

“Rekabetçiliğimizin korunması

için yapısal konular çözülmeli ve 

tüm paydaşlar değişim sürecinde 

ortak hareket etmeli” dedi. 

Yenigün, söz konusu dönüşüm için 

atılması gereken adımları da şöyle 

sıraladı: “Üretim rekabetçiliğinin

artışı için yüksek katma değerli

ve teknolojili ürünlerin üretiminin 

geliştirilmesi, veri ekonomisi

mevzuatının oluşturulması, 

test altyapısının oluşturulması, 

yeni yatırımların ülkemize

çekilmesi için yatırım teşvik

mevzularında iyileştirme

yapılması ve yatırımlara ilişkin 

vergi indirimlerinin daha makul

süreler içinde kullanılabilmesi, 

şarj şebekesi ve elektrik 

fiyatlandırması konusunda ulusal

yaklaşım oluşturulması.”

ÜRETİMİN YÜZDE 85’İ İHRAÇ
Üretiminin yüzde 85’ini ihraç 

eden ve gerçekleştirdiği Ar-Ge

faaliyetleri ile de ürün ihracatının 

ötesinde dünyaya mühendislik 

ihracatı yapar konuma ulaşan 

Türkiye Otomotiv Sanayii’nin

üretim yetkinliği açısından birçok 

ülkeden çok daha başarılı seviyede 

olduğuna dikkat çeken Yenigün, 

otomotiv eko-sisteminin hali

hazırda önemli bir dönüşüm 

sürecinde olduğuna dikkat

çekti. Yenigün, şöyle devam

ederek: “Elektrikli araçlar da 

bu dönüşüm sürecinde önemli 

adımlardan biri. Elektrikli

araçlar dediğimizde, batarya ve

batarya yönetim sistemleri ön 

plana çıkıyor. Batarya üretiminde 

yapılacak yatırımlar konusunda 

ülkemizin kendisini geliştirme hızı, 

sanayimizin yerlilik oranlarında ve 

rekabetçiliğinde belirleyici olacak” 

dedi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNE DİKKAT
Elektrikli araçlara geçişte en 

önemli etkenlerden biri olan çevre 

konusuna da değinen Yenigün, bir 

aracın ömrü boyunca gerçekleşen 

emisyon salınımının daha doğru bir

şekilde ölçülebilmesi için elektriğin 

üretim sürecindeki emisyon

salınımlarını da dikkate alacak 

şekilde yakıt çıkarma, üretme

ve nakliyesini de göz önünde 

bulunduran “Kuyudan Tekerleğe” 

yaklaşımına bakılmasının daha 

doğru olduğunu vurguladı. Sadece 

aracın kullanım sürecindeki

çevreye etkisine bakıldığında; 

elektrikli araçların daha az 

kirletici etkiye sahip olduğunu

belirten Yenigün, açıklamalarını 

şöyle sürdürdü: “Ancak elektrik 

üretiminin fosil yakıtlarla 

gerçekleştirilmesi durumunda 

araç kullanımında yaratılan pozitif

katkı azalıyor. Öte yandan, ömrünü 

tamamlayan bataryaların atık

yönetimi de elektrikli araçların 

çevre üzerinde yaratacağı ekstra 

bir yük. Elektrikli otomobillerin 

çevreye etkisini beklenildiği şekilde 

olumlu seviyede tutabilmek için, 

elektrik üretiminin ve batarya

atık yönetiminin çevre bilinci 

çerçevesinde sürdürülmesi kritik

öneme sahip.”

OSD’den elektrikli 
araçlara geçişi 
hızlandıracak önlemler!
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Otomotiiv sektktörü
eleman ihtiyacını

bu liseden karşılıyor
Türkiye’nin otomotiv 

sektöründe kalifiye eleman

sorununa çözüm olması amacıyla 

Bursa’da 9 yıl önce açılan 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 

Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesinde teknolojik 

sistemler kullanılarak verilen

eğitimle firmaların nitelikli ara ve

ana eleman ihtiyacı karşılanıyor.

Okul Müdürü Yunus Bulut,

yaptığı açıklamada, Uludağ 

İhracatçı Birlikleri (UİB) 

bünyesindeki OİB tarafından

otomotiv sektöründe kalifiye

eleman yetiştirilmesine yönelik 

çalışmalar kapsamında 2007 

yılında yönetim kurulunun 

bu lisenin kurulmasına 

karar verdiğini hatırlattı. İnşa 

sürecinin ardından 2010-

2011 eğitim öğretim yılında

faaliyete geçen okulda şu 

anda 80 öğretmenle 700 öğrenciye

hizmet verildiğini belirten Bulut, 

“Bilişim Teknolojileri”, “Elektrik-

Elektronik Teknolojileri”, 

“Endüstriyel Otomasyon”, 

“Makine Teknolojisi”, “Motor 

Teknolojisi” ve “Metal Teknolojisi”

alanlarında nitelikli öğrenciler

yetiştirildiğini söyledi.

Bulut, sektörel iş birlikleri 

sayesinde öğrencilerin deneyim 

kazandığına değinerek, “Otomotiv

sektörüyle yakın ilişkilerde

bulunarak öğrencilere sektörün 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

kalitede eğitim sunuyoruz. 

Okulumuz, teknolojik yenilikleri 

yakından takip eden, öğrencilerin

sosyal ve kişisel gelişimini 

ön planda tutan bir vizyonla

öğrencilerine parlak bir

gelecek sunma hedefindedir.” 

dedi. Bursa’nın sanayi ve 

otomotiv şehri olduğuna 

dikkati çeken Bulut, lisenin

çok nitelikli bir okul olduğunu

anlattı.

Otomotiv sektöründe kalifiye eleman sorununa 
çözüm olması için eğitime başlayan OİB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, sektöre 
nitelikli ara ve ana eleman yetiştiriliyor... 
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‘Eğitim temelini 2008 yılında attık’
“Otomotiv kenti olmasından dolayı nitelikli insan 

gücünün yetişmesi için UİB’in girişimiyle 2008 

yılında temeli atılıp 2010 yılında eğitim öğretime

kazandırılmış mükemmel bir model ve kurum. 

2010 yılında okul bütün donanımıyla Milli Eğitim 

Bakanlığına devredildi. Okulumuz inşa edilirken

sanayici birliklerinin yapmış olduğu güzel bir

analiz çalışmasından sonra özellikle otomotiv 

sektörüne hitap eden alanlardan müteşekkil bir 

yapı oluşturulmuş. Okulumuzdaki 6 alanın hepsi 

de otomotiv sektörüne hitap ediyor. Bunlardan

müteşekkil bir okul kuruldu.”

Bulut, mezunların pek çoğunun otomotiv ana ve 

yan sanayinde iş imkanı bulabildiğini aktardı.

İstihdama yönelik olarak okulda pek çok 

proje yürüttüklerini, protokoller imzaladıklarını 

dile getiren Bulut, “Gerek yurt içi gerekse yurt

dışından sanayi temsilcileriyle iş birliği yaparak 

öğrencilerimizin geleceğe hazır olabilmelerini

sağlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yunus Bulut, okulun kurulmasının en temel 

ilkelerinden birinin, sanayicinin ara ve ana eleman

ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

Okulun kuruluş aşamasına değinen Bulut, 

şunları kaydetti:

“OİB, okulu inşa ederken sadece Bursa’dan değil, 

Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden öğrencilerin

buraya gelip okuyabilecekleri konseptte dizayn etti.

Kız ve erkek pansiyonumuz var. Şu anda yaklaşık 25 

ilden gelip bu okulda eğitim gören öğrenciler var. 

Biz bu öğrencileri burada eğitip mezun ediyoruz ve 

memleketlerine gönderiyoruz. O illerde de ihtiyaç 

duyulan ana ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya 

çalışıyoruz.”

Bulut, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek,

sözlerini şöyle tamamladı:

“Mesleki eğitim gerçekten çok önemli. ‘Geleceğe

sağlam bir temel, büyük bir adım’ sloganıyla 

kurulan okulumuzda bütün teknik donanım 

başta OİB tarafından donatılmış ve hala da 

güncellemeleri devam ediyor. Bu yılın sonunda da

var olan eksik donanımların tümü karşılanarak 

yeni eğitim öğretim döneminde daha da kaliteli

ve nitelikli bireyler yetişmesi için çalışacağız. 

Gönül rahatlığıyla geleceğin otomotivcileri ve

mühendisleri burada yetişiyor diyebiliriz. Tüm 

atölye ve birimlerimizde son teknolojiye sahip 

makine ve ekipmanlarla eğitim gerçekleştiriyoruz. 

Yüksek teknolojiye sahip makinelerimiz var.”
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ABD merkezli elektrikli

araba üreticisi Tesla, araçlarda

kullanılan bataryaları kendi 

bünyesinde üretmek için

çalışmalara başladı.

CNBC´nin haberine göre

Tesla, şirketin Kaliforniya´daki

fabrikası yakınlarında “gizli bir

laboratuvarda”, batarya üretimi

üzerinde çalışmalara başladı. 

Elektrikli araç üretimi tedarik 

zincirinin en önemli parçalarından

biri olan bataryalarını

Panasonic´ten alan Tesla,

otomobil koltuklarını ve otonom 

araçlarında kullanılan çiplerin

üretimini de şirket içinde yapıyor.

Tesla CEO´su Elon Musk´ın söz

konusu gelişmeyle, Apple´ın Steve

Jobs yönetimindeyken ürünlerinin

bütün ana parçalarını şirket içinde

üretmeye yönelik stratejisini ilham 

aldığı belirtildi.

Elon Musk

Söz konusu araştırmalar 

devam ederken, Tesla´nın yakın

bir zamanda Panasonic´le 

işbirliğini bırakmayı düşünmediği 

ve Şangay´daki fabrikada

Model 3 araçlarının üretiminin 

başlamasıyla LG´yle de tedarik 

işbirliği yapabileceği öne sürüldü.

Tesla araç bataryalarını TeTeeslala araraç bataryryayalarınlalarınıı
üretmek için üreretmek içinin
çalışmalara başladıçalışmalalarara başladaşlaladıı
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2022’de araçlarımız 
caddelerde olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa Varank, Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği (TOBB) ile

Türkiye’nin Otomobili Girişim

Grubu tarafından Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan 

sunuma ilişkin açıklama yaptı.

Yeni süreçte her şeyin planlandığı

gibi gittiğinin altını çizen Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Varank, “2019 

yılı sonunda bir prototip ortaya 

çıkacak, 2022 yılında inşallah 

araçlarımızı caddelerimizde

göreceğiz” dedi.

Bakan Varank, Türkiye’nin

Otomobili Girişim Grubu’na 

atanan CEO ile ekibinin son

derece tecrübeli ve profesyonel

olduğunu belirterek, “Çok özverili 

çalışıyorlar. Arkadaşımızın 

gelmesiyle aslında asıl proje de

başlamış oldu. İş akışları ortaya 

çıkarıldı. İş akışları planlandığı 

gibi devam ediyor. İnşallah

2019 yılı sonunda bir prototip

ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin

otomobilinin prototipini görmüş

olacağız. Şu anda iki boyutlu 

çizimler tamamlandı, oldukça

güzel bir araç ortaya çıktı. Sayın 

Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu 

çizimlerini arz ettik.” diye konuştu.

SÜREKLİ MESAJ ALIYORUZ

Yeni süreçte projede her şeyin 

planlandığı gibi gittiğini kaydeden 

Varank, “Girişim gurubu çağı

yakalamış, bu fırsat penceresini 

değerlendirmiş olarak bir modeli

ortaya çıkaracak. Bu modelin 

tutulacağına inanıyorum. Ortaya

koyacakları araç sınıfının en iyisi

bir elektrikli otomobil olacağı

için pazar sıkıntısı yaşanacağını 

düşünmüyorum. Bunun için 

elektrikli araçların altyapısı ile 

ilgili işlemleri en kısa zamanda 

Türkiye’de gerçekleştireceğiz. 

Çağın gereklerine uygun bir 

otomobil ortaya çıkaracağından

ihracatı da yakalayacağımıza 

inanıyorum. Vatandaşlarımızdan,

kamu kurumlarından, kamu 

görevi yapan Sivil Toplum

Kuruluşlarından ‘Şu araç çıksa 

da kendi aracımıza binsek’ diye 

sürekli mesajlar alıyoruz.” dedi.

300 KİŞİYE ULAŞACAK

Varank, “Şu anda projenin Ar-

Ge boyutu ile ilgili faaliyetlerde 40 

kişilik mühendis ağırlıklı bir ekip

sadece şirket içerisinde çalışıyor. Yıl 

sonuna kadar 300 kişiye ulaşması 

bekleniyor.” diye konuştu.

Dünya pazarında elektrikli

araçlara yönelen bir eğilim 

olduğunu ifade eden Varank,

“Elektrikli otomobillerin piyasaya 

çıkmasıyla sürüş teknikleri, akıllı 

şehircilik uygulamaları, otomobil

yazılımları gibi alanlarda teknoloji

hızla gelişiyor. Elektrikli otomobile 

dönülmesiyle bütün sanayi de

değişmeye başladı. Dolayısıyla biz 

Türkiye’nin otomobili projesini 

sadece bir otomobil projesi olarak 

değil tüm sektörü dönüştürecek,

Türkiye’deki otomotiv endüstrisini

dönüştürecek bir proje olarak

görüyoruz” dedi.



Türk otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin en büyük

pazarları olan ve bu yıl 5 milyar doları aşan bir ihracat 

hedefledikleri Almanya’nın, aynı zamanda en önemli 

partnerlerinden birisi konumunda olduğuna dikkat çeken 

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, bu toplantılarında Türkiye’nin 

AB ile Gümrük

Birliği içinde

olması ve coğrafi 

konumunun hem 

Doğu hem Batı 

hem de Afrika

pazarlarına

açılmada 

önemli avantaj 

sunmasının ülkeyi 

yatırımcılar için 

önemli bir cazibe

merkezi haline 

getirdiğine dikkat 

çektiklerini 

belirtti. 

Türkiye’de 400’ü aşkın üyesi ile Türk otomotiv 

tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları 

Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv 

Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) desteği ve

katılımıyla otomotiv sektöründe Türk-Alman 

iş birliğinin boyutlarını daha ileri bir noktaya 

taşımak amacıyla Almanya’da iki ayrı yuvarlak 

masa toplantısı düzenledi. Alman Ticaret 

Odası’nın da katkılarıyla biri Hannover Fuarı’nda, 

diğeri ise Stuttgart’ta düzenlenen toplantılarda, 

sektörün üst düzey temsilcileri bir araya geldi. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca

gerçekleştirilen toplantılarla ilgili olarak; “Bu

buluşmalar Türk ve Alman şirketlerinin birbirini 

daha iyi tanımaları ve tecrübelerini birbirleri ile 

paylaşmaları açısından çok önemli idi. Ayrıca iki

ülke arasındaki otomotiv sektöründeki mevcut

ekonomik ilişkilerden yola çıkarak, bu tür 

toplantıların iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı

bir şekilde derinleşmesine katkı yapacağına da

inanıyoruz” açıklamasında bulundu. TAYSAD

Başkanı Alper Kanca ayrıca yaptıkları bu 

toplantılar sonrasında Alman kamuoyunda Türk

otomotiv sanayisinin geneli hakkında farkındalık 

yaratan bir lobi faaliyeti yaptıklarını da belirterek 

sivil toplum kuruluşlarının da üstlerine düşen 

görevi yaparak ülkemizi yurt dışında anlatmanın 

ve tanıtmanın önemine dikkat çekti. 

Toplantılara her iki ülkeden sektör temsilcileri, 

otomotiv sanayii üreticileri ve tedarikçilerinin

yanı sıra, medya mensupları da katılarak

otomotivde Türk-Alman ilişkilerine yönelik görüş

alışverişinde bulundu. Türk otomotiv sektörü ile iş

tecrübesi olan Alman firma temsilcileri, toplantı

aracılığıyla sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Türkiye ile iş tecrübesi olmayan Alman otomotiv

firmaları da tecrübe sahibi olan Alman firmaların

tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu. 

dan Almanya’dan Almaannyaaya
çıkarmasıçç armıkaarmasası
Türk otomotiv 
tedarikçileri Almanya 
ile iş birliğini 
güçlendirmek istiyor

Çok önemli bir Alman tedarik firmasının en üst düzey 

yetkilisi ise bu toplantılardan birinde Türkiye’de birlikte 

çalıştıkları otomotiv firmalarının olumlu yönlerine

vurgu yaparak; “Türkiye’deki ekonomik ortamdan gayet 

memnunuz. Sektörde çalışanların yüksek motivasyonu, 

güvenirliği, yenilikçiliği ve ülkede genel olarak üretim 

maliyetlerinin düşüklüğü bizim için önemli etkenler” 

açıklamasında bulundu. 

“Yüksek motivasyon, düşük maliyet”

İhracat hedefi en az 5 milyar dolar

TAYSAD
Başkanı
Alper
Kanca
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Lastiklerin ömrünü 
uzatmanın yolları

Hem büyük 

şehirlerde hem de

küçük kasabalarda yol

güvenliğinin ilk öğesi 

araç lastikleridir. Aracın 

sürüş konforu ve yüksek 

performans göstermesi

araç lastikleriyle yakından 

ilgilidir. Pek çok sürücü, 

mevsimsel ve kaliteli

lastik kullanmanın yeterli 

olduğunu düşünse de

lastiklerin kullanımı, 

en az doğru lastik

seçimi kadar önemlidir. 

Bilinçsiz ve dikkatsiz 

kullanım nedeniyle 

yıpranan lastikler,

aracın performansını 

olumsuz etkiler ve 

sürüş güvenliğini 

tehdit eder. Lastiklerin 

bilinçli kullanımı, hem

maddi hasarların önüne 

geçilmesini hem de araç 

konforunun sorunsuz

devamını sağlar. Ne

yazık ki pek çok sürücü

aracından yüksek 

performans beklemesine 

rağmen, lastikleri 

için gereken özeni 

göstermiyor.

Hem iyi bir performans elde etmeniz hem 
lastiklerinizin ömrünü uzatmanız için dikkat 
etmeniz gereken püf noktalarını sıraladık...
DOĞRU HAVA BASINCI

ROT AYARINA DİKKAT FREN AYARI YAPTIRIN ARACA GÖRE LASTİK

YÜK SINIRINI AŞMAYIN

1

2 3 4

5

Lastiklerinizin hava 

basıncını düzenli

şekilde kontrol etmeli,11üreticinin önerdiği lastik 11tiplerini kullanmaya 11özen göstermelisiniz. 11
Lastik basıncının 
11

önemini hiçe saymak, 

araç lastiklerini 

garantiden çıkartabilir.

Lastiklerin yerle

temasını ve 

tekerleklerinin 22birburiyle oranlı22hareket etmesini22sağlayan rot ayarının 22
bozuk olması, lastik 
2

ömrünün kısaltmasının

yanın sıra yakıt 

tasarrufunu arttırır.

Ani fren hareketleri,

lastikler arasındaki 

kuvvet dağılımında33farklılık yaratır. Fren33sistemlerinizi, aracınızı33üreten firmanın tavsiye33
ettiği aralıklarla 
3

kontrol ettirmeniz 

lastiklerinizin ömrünü

uzatacaktır.

Mevsime uygun lastik

seçimi olduğu gibi

aracın tipine uygun da 44lastik seçimi yapılır.44Aracın kullanım 44amacına göre binek44
veya ticari lastik
4

seçimi, lastiklerin uzun

süre kullanılmasına 

olanak sağlar. 

Her aracın taşıyabileceği 

bir kapasite vardır.55Bu sınırın aşılması55durumunda, lastiklerde 55ısınma meydana 55
gelecek ve bu ısınma 
55

aşınmalara sebep

olacaktır.
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Ecoplas yatırımlarına ss yayatırrımlalarrına
devam ediyordevevavam ediiyooryor

Türk tedarik sanayi şirketi

Ecoplas, ikinci fabrikasını

Sakarya’da hizmete almaya

hazırlanıyor. İlk etapta 300 kişiye

istihdam sağlaması beklenen

fabrikada dünyanın önde gelen 

otomotiv markaları için üretim 

yapacak. Ecoplas, aynı zamanda 

Kocaeli’nde bulunan Ar-Ge 

merkezinde geliştirdiği elektronik 

parçaları da yeni fabrikasında 

imal edecek. 50 milyon TL’lik 

yatırımla, 16 bin metrekare bir alan

üzerine kurulan üretim tesisinin 

açılış töreni ise 19 Mayıs tarihinde 

gerçekleşecek.

SAKARYA’DA FABRİKA AÇACAK!
Otomotiv üreticilerine yönelik 

iç ve dış giydirme parçaları, hava 

üfleçleri, orta konsol ve boyalı

parçalar üretiliyor. Kocaeli’nden

sonra ikinci fabrikasını Sakarya’da

devreye almaya hazırlanıyor. Yeni 

fabrikasında dünyanın önde gelen 

otomotiv markaları için parça

üreterek. Türkiye’nin ihracatına 

katkıda bulunmayı sürdürecek 

olan Ecoplas, ilk etapta 300 kişiye 

istihdam sağlayacak. Yaklaşık 

50 milyon TL yatırımla, 16 bin 

metrekarelik bir alan üzerine 

üretim tesisi kurulacak. Üretim 

tesisinin açılış töreni ise 19 Mayıs 

tarihinde gerçekleşecek.

Ecoplas Yönetim Kurulu

Başkanı Kemal Yazıcı, “Türkiye 

otomotiv sanayisinin gelişimine 

ve hiç ara vermeden ülkemiz için 

üretmeye devam ediyoruz. 13 bin 

metrekaresi üretim alanı toplam 

16 bin metrekare alan üzerinde 

kurduk. Sakarya fabrikamızda,

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde

bulunan Ar-Ge merkezinde 

geliştirmeye devam ettiğimiz 

elektronik parçaları da 1-2 yıl 

içerisinde imal etmek istiyoruz.

Yeni fabrikamız tam kapasiteye 

geçtiğinde yüzde 50’si ihracat

olacak şekilde üretim faaliyetlerini 

sürdürecek” dedi.

Dünyanın önde gelen otomotiv

üreticileri için parça tedariki sağlayan 

Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas,

Toyota Motor Avrupa tarafından 

iki büyük ödüle layık görüldü.

Brüksel’de düzenlenen Toyota Motor 

Avrupa tedarikçiler toplantısında,

‘Maliyet’ ve ‘Proje Yönetimi’ alanında

üstün başarı ödülü almaya hak

kazanan Ecoplas, birçok Avrupalı

tedarikçiyi geride bırakarak Türkiye 

adına önemli bir başarıya imza attı.

Toyota Avrupa’dan 
Türk şirketi 

Ecoplas’a 2 ödül
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LPG’li araçların kapalı LPG’li araraçlaların kapkakapaallıı
otopark çilesi bitiyorotopark çilesi bileesi bitiyitiiyooryor

LPG’li araçların kapalı otoparklara

kabul edilmesi için çalışmalara 

başlandı.

Kapalı otoparkların gerekli

altyapıya sahip olmaması sebebiyle

LPG’li araçların girişi 1996 yılında

yasaklanmıştı. 20 yılı aşkın süredir

devam eden yasak nihayet son buluyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

çalışmalarıyla kapalı otoparklar, AB

standartlarında havalandırma ve 

emniyet sensörleriyle donatılarak LPG’li

araçlara uygun hale getirilecek.

LPG’li araç sahiplerinin “haksızlık”

olarak nitelendirdiği yasak, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in

LPG’li araçların kapalı otoparklara kabul

edilmesi gerektiğine dair düşüncesini

açıklaması ile değişim sürecine girdi.

LPG’li araç sahipleri ve LPG sektöründe

faaliyet gösteren firmalar şu anda Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, üç 

bakanlığın ortak yürüttüğünü duyurduğu

çalışmanın tamamlanmasına

odaklanmış durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK), 2019 yılı Ocak 
ayı motorlu kara taşıtları 

istatistiklerine göre trafiğe 
kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 
adet otomobilin yüzde 37,8’ini 
oluşturan 4 milyon 703 bin 163 

araç LPG kullanıyor.
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Sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı

2019 yılının ilk 4 ayında yüzde 48 azalarak 

119.440 adet olarak gerçekleşti. Nisan 

ayında 24.416 otomobil, 6.555 adet hafif

ticari olmak üzere toplam 30.971 adet

sıfır araç satışı gerçekleşti. 

2019 yılı Ocak-Mart döneminde TÜİK

raporlarına göre 2. el pazarında ise 0 

araç pazarına göre daralma daha düşük 

oranlarda gerçekleşti. Ocak-Mart 2019 

döneminde 1.510.259 adet 2.el araç el

değiştirirken, 2018 yılının aynı dönemine

göre pazar yüzde 11 daraldığı gözlendi.

Otoshops Genel Müdürü Murat

Aydın, “Gerek sıfır otomobil gerekse

de 2.el pazarı, beklemeye geçti.  ÖTV

indiriminin 30 Haziran tarihine kadar

uzatılması sıfır pazarında beklenen etkiyi

gerçekleştiremezken, 2. El pazarında 

da yavaşlamaya neden oldu. Ancak

2. el pazarında fiyatlar araç sahibi

olmak isteyenler için çok uygun. 2. el

araç almanın tam zamanı diyebiliriz”

açıklamasını yaptı.

Otoshops olarak 2019 yılında 7 bin 

adetlik satış hedeflediklerini belirten

Aydın “Ancak bu hedefe çok daha

önce ulaşacağız. Otoshops olarak tüm 

araçlarımızı, 111 nokta ekspertiz, 14 

günde değişim, 2 yıla varan garanti, 2

yıla varan yolda yardım ve 12 yaşa kadar 

48 aya varan taksit seçeneği gibi birçok 

avantajlarla müşterilerine ulaştırmaya

devam ediyoruz” dedi. 

Otomotiv sektörünün en büyük 

veri ve analiz şirketi Cardata,

Türkiye’deki 650 otomobil

bayisinde gerçekleşen, yaklaşık

3 milyon adetlik ikinci el araç 

satışının incelenmesiyle ortaya

çıkardığı “Türkiye’nin İkinci El 

Haritası”nı açıkladı. İkinci el 

otomotiv pazarında satışa

sunulan tüm modeller 

hakkındaki verilere en

kolay ve en çabuk şekilde 

ulaşılmasını sağlayan 

Cardata’nın araştırmasına göre,

2018’de tüketicilerin ikinci eldeki 

tercihi; dizel motor, manuel 

şanzıman ve sedan karoserli 

otomobil kombininden oluştu. 

Araştırma ile Türkiye ikinci 

el pazarının adeta röntgenini 

çektiklerini dile getiren Cardata 

Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin 

Yalçın, “Geleneksel olarak 

yaptığımız bu stratejik veri

paylaşımıyla otomotiv sektörünün 

geneline ışık tutarken, ikinci 

eldeki eğilimleri de ortaya

koyarak, tüketicilerin satın 

alma planlamalarına

katkı sağlamayı

hedefliyoruz” dedi.  

ç2. el araraç almanın zamanı

Cardata, Türkiye’nin 2. el haritasını açıCCardrdatatata, TTürrkikiyiyeye’n 2. el haritasını açıkladı!in 2. el harritataasını açıklklaladdı!

DİZEL+MANUEL+SEDAN
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KAGİDER Başkanı Sanem 

Oktar moderatörlüğünde İstanbul 

Automechanika Fuarı kapsamında 

gerçekleştirilen “Otomotiv

Endüstrisinde Kadınlar” panelinde

TOBFED Kadın Komisyonu Genel 

Sekreteri Alina Şanlı da konuşmacı

olarak katıldı.

Her yıl sektöre renk katan

uluslararası nitelikli içerik ve 

konferansları ile de dikkat çeken

Automechanika Academy’de bu

yıl ilk kez kadınların sektördeki 

rolü ele alındı. KAGİDER

işbirliğinde düzenlenen Otomotiv

Endüstrisinde Kadınlar; “Women

Talk” Paneli’nde Türkiye otomotiv 

endüstrisinin önde gelen kadın

yöneticileri konuşmacı olarak yer

aldı. Moderatörlüğünü Sanem

Oktar’ın yaptığı panele, Mercedes-

Benz Türk.AŞ. Kurumsal İletişim

Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli,

TOBFED Kadın Komisyonu Genel

Sekreteri Alina Şanlı, Faydası Çok 

Vakfı Başkanı Selcen Faydasıçok

ve Türk Traktör Kurumsal İletişim 

Sorumlusu Ebru Arıcan katıldı.

Otomotiv bakım sektöründe 

kadın istihdamın artması 

için çalışmalarını sürdüren 

TOBFED, yüzlerce kadını sektöre 

kazandırmanın mutluluğunu

yaşıyor.

2023 yılına kadar da 10.000

kadını sektöre kazandırmayı

amaçlayan TOBFED, ilk etapta 

meslek sahibi olmayan kadınları

sektöre kazandırmak istiyor.

Erkek egemen olarak bilinen

iş kollarından otomotiv bakım

sektöründe kadınların daha fazla

yaygınlaşmasının sağlanmasıyla

hem sektörel personel açığı

azalacak hem de hedef kitledeki

kadınların kendi ayakları üzerinde 

durmaları sağlanacak.

Oto kuaför, cam filmi 

uygulama, oto göçük düzeltme 

ve vale alanlarında verilecek 

mesleki eğitimlerle geliri

yüksek bir meslek edindirmenin 

yanı sıra kadınların ince ve 

titiz işçilik gerektiren bu iş

kollarındaki becerileri ile

sektörel hizmetlerin kalitesinin

de artması planlanıyor.

TOBFED’in organizasyonu 
fuarda büyük ilgi gördü

Otomotiv sektöründe kadınlar

TOBFED’in de destekleyicileri

arasında bulunduğu

Automechanika İstanbul, Şanghay

ve Frankfurt’tan sonra otomotiv 

endüstrisi alanındaki fuarlar

arasında dünyada 3. sırada yer

alıyor. Özel seminer ve oturumları

ile de dikkat çeken Automechanika

Istanbul fuarı, yerli otomobil 

üretmeye hazırlanan Türkiye

Otomotiv Endüstrisi için büyük

önem taşıyor. Nisan 2019’da 

toplam 1,397 katılımcının dünyanın

dört bir köşesinden gelen 

48,737 ziyaretçi ile buluştuğu

Automechanika Istanbul rekor

sayılarla sonuçlandı. Türk ve 

Avrupa endüstrilerini bir araya 

getiren bu fuar, Türkiye için olduğu 

kadar çevre ülkeler için de önemli

bir buluşma platformu haline geldi.

14. Salonda TOBFED tarafından

organize edilen “Oto Bakım ve Oto 

Yıkama” atölyeleri bu yıl da fuar 

süresince büyük ilgi gördü.
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“Ekonom“EkonoEkokonommmiyeye
ve yerliveve yerliyeyerli
otoyaotooyaya

lanodaklaodaklannnalım”
MASFED, BOD ve OTONOMİ 

Başkanı Aydın Erkoç, seçimlerin

geride kalması ile artık ekonominin

ülkenin bir numaralı gündem olması 

gerektiğini bildirdi.

Erkoç: “İkinci el otomotiv sektörü 

olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 

özel önem verdiği yerli otomobil

projesini büyük bir heyecanla

destekliyoruz. Bu milli davada biz de 

elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Türkiye’de ikinci el otomotiv

sektörünün çatı kuruluşu Motorlu

Araç Satıcıları Federasyonu 

(MASFED) Başkanı Aydın Erkoç,

yerel seçimlerin ardından artık

ülkece ekonomiye odaklanma 

zamanı geldiğini belirterek, “yerli 

otomobil” projesi kapsamındaki

çalışmaların büyük önem taşıdığını

ve milli ekonomiye yeni bir ivme ve

canlılık getireceğini bildirdi. 

MASFED’in yanı sıra Başkent

Otomobilciler Derneği (BOD) 

ve Ankara’da kurulu Avrupa ve

Ortadoğu’nun en büyük otomotiv 

ticaret ve yaşam merkezi

OTONOMİ’nin de Yönetim Kurulu 

Başkanı olan Aydın Erkoç, yaptığı 

açıklamada; “Ülke olarak aylardır 

kilitlendiğimiz 31 Mart yerel 

seçimleri, bir iki üzücü münferit 

olay dışında demokrasilerde

olması gerektiği gibi geçmiş, 

millet olarak demokratik 

olgunluğumuzu teyit etmiştir” 

değerlendirmesinde bulundu. Erkoç, 

“Seçimleri gerçekleştirdik, yerel 

yöneticilerimizi seçtik. Öncelikle 

yeni seçilen yöneticilerimizi tebrik 

ediyor, başarılar diliyorum. Şimdi

milletçe ekonomiye odaklanma

ve çalışma zamanı. İnanıyorum ki

her vatandaş, her kurum, kuruluş

şimdi elini taşın altına koyacak,

ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için 

canla başla çalışacaktır” dedi.

“YERLİ OTOMOBİL MİLLİ DAVA”
Aydın Erkoç, dış saldırılar ve 

eksi büyüme sürecinde hükümet 

tarafından milli ekonomiyi

canlandırmaya yönelik etkili

önlemler alınmakta olduğunu

belirtirken, “yerli otomobil” için

yapılan çalışmaların da bu açıdan 

büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Bunun bir “milli dava” olduğunu

belirten Erkoç, projenin, domino 

etkisiyle birçok sektörde ve genel

olarak ekonomide ciddi canlanma,

kalkınma ivmesi ve büyüme 

dinamizmi sağlayacağını, ciddi bir

itici güç olacağını ifade etti.

“GÖREVE HAZIRIZ”
Yerli otomobil konusunun “milli 

dava” olduğunu ifade eden Erkoç,

şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 

direktifleriyle Türkiye kendi 

otomobilini tasarlamak ve üretmek 

için yola çıkmış bulunuyor. İkinci

el otomotiv sektörü olarak Sayın 

Cumhurbaşkanımızın özel önem 

verdiği yerli otomobil projesini 

büyük bir heyecanla destekliyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımız

geçtiğimiz günlerde yerli otomobil 

konusundaki çalışmaların

hızından yakınarak, bir aksama 

varsa sözleşmeleri gözden 

geçireceklerini, gerekirse bunun 

için yabancılarla görüşebileceklerini 

söyledi. Yerli otomobil konusundaki 

çalışmaların bize göre de 

hızlandırılması gerekiyor. Ülke 

genelinde motorlu araç alım 

satımı ile iştigal eden yaklaşık 70 

bin kişilik bir kitleyi temsil eden 

MASFED olarak biz de elimizi taşın 

altına koymaya hazırız. Bu yerli ve 

milli bir meseledir. Bu milli davada 

MASFED, BOD ve OTONOMİ olarak 

verilecek her türlü göreve talibiz. 

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız 

başta ilgililere seslenmek ve bu 

işin üstesinden gelecek istek, inanç 

ve gereken diğer imkanlara sahip 

olduğumuzu da iletmek isterim. Biz 

bu işi de başaracak güce ve imkana 

sahibiz.” 

Erkoç: Yerli otomobil projesi 
kapsamındaki çalışmaların büyük 
önem taşıdığını ve milli ekonomiye 
yeni bir ivme ve canlılık getirecek
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Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu 

Kariyer.net’in her yıl Türkiye’nin en prestijli ve köklü 

insan kaynaklarını ödüllendirdiği 18. İnsana Saygı Ödül

Töreni’nde Yeşilay, 2. kez ‘İnsana Saygı’ ödülüne layık 

görüldü.

İstanbul’da Volkswagen Arena’da düzenlenen

zirvede, Kariyer. net kullanıcısı olan 20.00’den fazla

işveren arasından, iş başvurularını en hızlı sürede ve 

en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en

çok istihdam sağlayan firmalar ödül aldı.

Yeşilay, ‘İnsana Saygı’ ödülüne layık görülen iki sivil 

toplum kuruluşundan biri oldu

Çalışanlarını bir kaynak değil; kıymet olarak

adlandıran Yeşilay İnsan Kıymetleri, 20.000’den

fazla markanın arasından ‘İnsan Saygı’ ödülüne layık

görülen iki sivil toplum kuruluşundan biri oldu.

Yeşilay, üniversitelerde,

enstitülerde ve araştırma

merkezlerinde tütün-sigara, alkol, 

uyuşturucu madde, teknoloji, kumar 

ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili

tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın 

bağımlılık çalışma alanlarına katkıda 

bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora

öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

2019/7 burs dönemi için burs 

desteği başvurusu Temmuz 2019’da

başlayacaktır ve ilgili program

kapsamında aşağıdaki konularda 

yapılacak tez çalışmalarına öncelik

verilecektir:

ALKOL
a.

Gençlerde 

alkol 

tüketimini

önleme 

girişimlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi.

b. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal

yasal düzenlemelerin uygulama 

başarısının değerlendirilmesi.

TÜTÜN
a. Elektronik sigara kullanım sıklık 

ve dağılımının ölçülmesi.

b. Elektronik sigara kullanımı 

ile ilgili bilgi, tutum ve davranış 

değerlendirilmesi.

c. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, 

tutum ve davranış değerlendirmesi.

d. Tütün kullanımını önleme 

girişimlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi.

e. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili 

yasal düzenlemelerin uygulama 

başarısının değerlendirilmesi.

UYUŞTURUCU
a. Farklı uyuşturucu maddelerin 

kullanımını etkileyen faktörlerin

araştırılması.

b. Üniversite gençliğinde esrar

kullanımının araştırılması.

c. Gençlerde uyuşturucu 

kullanımını önleme girişimlerinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi.

d. Uyuşturucu kullanımının ahlaki 

ve felsefi boyutu.

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK
Davranışsal bağımlılıklar

a. Kumar, şans ve bahis oyunları 

oynama sıklık ve dağılımının 

araştırılması. (online ve/veya masa - 

kart oyunları gibi),

b. Kumar bağımlılığını önlemede 

etkin girişimleri tanımlama amacıyla

literatür derlemesi.

c. Kumar, şans ve bahis oyunları 

konularında ulusal/uluslararası

politikalar ve yasal düzenlemelerin 

kumar bağımlılığı açısından

değerlendirilmesi.

d. Online bahis siteleri 

reklamlarına maruz kalma durumu

ve bu yolla kumar oynama.

YEŞİLAY’aYEŞİLAY’aİLLAYAY’’a
‘İnsana
saygı’ ödülüödülü

YEŞİLAY’dan burs fırsatı’dan burss fırsars fırsrsattıı
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Daha geniş, daha hızlı, daha 
akıllı: Otomobil dünyasının 
dokunmatik
ekranları

Mercedes-Benz A Serisi

Dokunmatik paneller, daha fazla araca 

entegre edilirken geçen yıllar içinde de daha 

hızlı, daha akıllı ve duyarlı hale geldiler. Hem 

teknik yapıları hem tasarımları ile rekabetin 

olduğu pazarda en büyük amaç daha yüksek 

bir kullanıcı deneyimi sağlayabilmek.

Pazarda ise rezistif ekran modellerinden 

kapasitif ekran modellerine hızlı bir geçiş 

var. Maliyeti fazla olsa da yüksek dokunma 

algılama hassasiyeti, daha uzun bir ömür, 

çoklu dokunuş özelliği gibi fonksiyonel 

ürün özellikleri ile kullanıcıya daha iyi bir 

deneyim sunması kapasitif ekranların pazarı 

domine etmesinin sadece bir kaç nedeni. 

Araştırmalar ise sürücü deneyiminde bu 

ekranların araç içindeki konumunun oldukça 

önemli olduğunu gösteriyor. Zira otomobil 

kullanmak gibi  dikkat isteyen bir eylemde, 

geniş ekranlar kullanıcının görsel dikkatini 

kendi üstüne çekebiliyor. Bu noktada 

ise akıllı asistanların devreye girdiğini 

söyleyebiliriz. Her geçen gün daha hızlı, 

daha akıllı ve interaktif olan bu asistanlar, 

yapay zeka teknolojileri ile desteklenerek 

insan-makine etkileşiminin başarılı 

örnekleri olarak karşımıza çıkıyor.

Dokunmatik ekranlarda ise son eğilim 

geçen gün daha büyük ebatlarda araç içinde 

konumlandırılmaları. Şimdilik daha çok 

premium araç segmentinde karşımıza çıkan 

bu büyük ebattaki panellerin bazılarını bir 

araya getirdik.

A Serisinde yer alan araç 

içi dokunmatik ekranları 

“uygun dokunuşla gerçekleşen 

kumanda” olarak tanımlayan 

Alman otomobil üreticisi, 

kullanıcısına dokunmatik 

panel ile neredeyse her şeyi 

ayarlayabileceğini vadediyor.  

7 inç büyüklüğündeki Style 

ve 10,25 inç büyüklüğündeki 

Progressive ve AMG tasarım 

konseplerinde olan panelleri 

direksiyon simidindeki 

dokunmatik kontrol düğmesi 

destekliyor. Bu arada panelin 

Mercedes-Benz Kullanıcı 

Deneyimi multimedya sistemi ile 

de desteklendiğini hatırlatalım. 

Mercedes-Benz, “MBUX” 

olarak kısaltılan asistanın her 

zamankinden daha işlevsel 

olduğunu vurguluyor. Araç 

üreticisi, kullanıcısını MBUX 

ile “Hey, Mercedes!” diyerek 

“araçla iletişime geçmeyi” 

mümkün kılıyor. 
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Aston Martin’in ilk 
elektrikli modeli

‘RAPIDE E’ üretime hazır
155 kişi sahip olabilecek. 

Tamamen elektrikli iki 

motor ile piyasaya girecek 

olan model, 602 beygir güç 

üretme kapasitesine sahip 

olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat 

kapasiteli motor, 250 km/s’lik 

maksimum hız değerine 

ulaşabilecek. 0-100 kilometreye 

4 saniyede çıkabilen Rapide 

E, tam şarj ile 322 kilometre 

yol kat edebiliyor. 950 Nm tork 

üretebilen çift elektrikli motor, 

elektrikli bataryasının azalması 

durumunda bile tam kapasite 

gibi performans sağlayabiliyor. 

500 KM MENZİLİ BULUNUYOR
Elektrikli otomobil sektörüne 

iddialı bir giriş yapan İngiliz 

efsanesi Aston Martin’in Rapide 

E modeli Galler’deki St. Athan 

fabrikasında üretilecek. Bu 

fabrika, Aston Martin’in dünya 

çapındaki en büyük ikinci tesisi 

olma özelliği taşıyor. Rapide E, 

400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 

1 saat içerisinde bataryalarını 

tamamen doldurabiliyor. Eğer 

şarj işlemi 800V ve 100 kW-

saat’lik bir istasyon ile yapılırsa 

da araç 500 km’lik menzil 

değerine 1 saat içerisinde 

kavuşuyor. Merakla beklenen 

Rapide E’nin 2019 sonlarına 

doğru satışa çıkması planlanıyor. 

Rapide E’de motor ve aktarma 

organlarında yapılan üst düzey 

revizenin dışında gövde kısmında 

da bir takım değişiklikler yapıldı. 

Aeoredinamik jant ve lastikler 

sürüş dinamizmini arttırırken, 

otomobilde kullanılan hafif 

alaşımlar ve karbon kompozit 

malzemeler güvenli ve konforlu 

bir sürüş imkanı tanıyor. 
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Hayaldi 
gerçek 
oldu:

Trafikten bunalanlara müjde. İki büyük teknoloji ve 
otomotiv şirketi uçan otomobil üretti. Görücüye çıkan araç 

hidrojenle çalışıyor ve 4 saat kesintisiz uçabiliyor...
Amerikalı şirket Alaka’i Technologies 

tarafından üretilen ve üstün özelliklere 
sahip olan uçan taksi Skai’nin prototipi 
tamamlandı. 4 yıllık çalışmanın ürünü 
olan Skai, FAA sertifikasının alınmasıyla 
birlikte seri üretime geçecek.

Uçan taksiler konusunda teknoloji 
şirketleri çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyorlar. Amerika merkezli 
Alaka’i Technologies şirketi de bu konuda 
yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. 4 
yıldır üzerinde çalıştıkları uçan taksiyi 
tamamlayan şirket, uçan taksilerinin 
tanıtımı yaptı. Şirketin ‘Skai’ olarak 
adlandırdığı uçan taksi, FAA (Federal 
Havacılık Kurulu) sertifikasını aldıktan 
sonra seri üretime geçecek. 

Dikkat çeken bir tasarıma sahip olan 
Skai, teknik özellikleriyle de ön plana 
çıkıyor. Her şeyden önce bu uçan taksi 
5 yolcu (1 tanesi pilot) taşıyabiliyor ve 
menzili yaklaşık olarak 650 kilometre. 
Hidrojenle desteklenen lityum pillerden 
güç alan uçan taksi, bu özelliği sayesinde 
hem geleceğe adapte olmuş durumda 
hem de günümüz teknolojisinin ötesinde. 
Hidrojenin yakıt olarak kullanımının zor 
olması ancak verimi düşünüldüğü zaman 
şirketin ne kadar doğru bir karar almış 
olduğu görülebiliyor. Bununla birlikte 
Skai, 4 saat boyunca kesintisiz havada 
kalabiliyor.
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Drone mantığıyla çalışacak olan Skai’nin tasarımı, 
BMW için tasarımlar yapan Dreamworks tarafından 
hazırlandı. Karbon fiber malzemenin kullanıldığı 
Skai’nin olası başarısızlık durumları halinde üst kısmına 
yerleştirilmiş gizli bir paraşütü var. Böyle bir aracın 
içerisinde yolcularla birlikte düştüğü sırada, paraşütün 
işlevsel bir hal alması için belirli bir yükseklikte 
olunması gerekiyor. Paraşütün ne kadar başarılı olacağı 
konusunda açıklama yapılmadı.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 
şirket, Skai’nin ilerleyen 
dönemlerde nasıl 
geliştirileceğinin planlamasını 
da yapmış durumda. Buna 
göre şirket, Skai’nin pilot 
bölümünü kaldırarak uçan 
taksinin otomatik olarak 
hareket etmesini istiyor. 
Bununla birlikte şirket, uçan 
taksinin pervanelerini hareketli 
hale getirerek Skai’nin çok daha 
verimli bir şekilde kullanılmasını 
öngörüyor.

Skai ile ilgili açıklamalarda bulunan Alaka’i 
Technologies CEO’su Steve Hanvey, Skai’nin 
tek bir yatırımcının fonuyla üretildiğinin 
altını çizerek uçan taksilerinin 
tamamlandığı için gurur 
duyduklarını açıkladı. Federal 
Havacılık Kurulu’nun bu tarz 
ürünlere kolay kolay sertifika 
vermediğini belirten Hanvey, 
Skai’nin sertifika alabilecek 
kabiliyete sahip olduğunu ve 
sertifikanın alındığı takdirde uçan 
taksinin seri üretimlerine 2020 
yılından önce başlayacaklarını söyledi. 

Hidrojen
yakıtlı

‘uçan araba’
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TÜRKİYE’DE GELİŞEN
EKONOMİNİN ve TARIMIN
YENİ BAŞKENTİ ESKİŞEHİR’DE  
BÜYÜK YATIRIM FIRSATI: Yatırım 

Türk Genel Müdürü Gürkan

Mangır açıkladı: Yeni Ekonominin

konuşulduğu bu dönemde şimdi

doğru planlanmış tarım arazileri

yeni yatırım aracı olarak ön 

plana çıkıyor. Tek Tapu/Hemen 

Teslim Tarım Arazileri şimdi ister

nakit, ister ev/araç takası, hatta 

isterseniz Bitcoin ödemesi ile

alabiliyorsunuz.

1 dönümü/1.000 m2’yi,

seçeceğiniz yere ve konusuna 

göre 5.000 TL/7.000 TL ya da 

10.000 TL’den başlayan fiyatlarla 

alabiliyorsunuz. Yatırım Türk

Genel Müdürü Gürkan Mangır 

ekledi: “Biz Yatırım Türk grubu

olarak, alım yapacak 

yatırımcıya

kılavuz olmak

üzere çalışıyoruz.”

Eskişehir, Tarım

Bakanlığı tarafındanBakanlığı tarafından

geleceğin endüstriyel 

tarım ve hayvancılık merkezi, 

Sanayi Bakanlığı tarafından da 

geleceğin sanayi merkezi olarak 

planlanmıştır. Devletin tüm bu 

kalkınma planlarının merkezinde 

Eskişehir’in Mahmudiye, Çifteler

ve Sivrihisar ilçelerinin verimli 

toprakları yani tarihi Frig ovası 

bulunuyor.

Arazi yatırımlarında ise 

büyük kazançlar, gelişme 

gösteren bölgelerde doğru 

 Yatırım Türk Genel Müdürü Gürkan Mangır:

yyyyyyyyyyyyyyy

BBBBBBBBBB

ARTIK TARIM 
ARAZİLERİNE 

YATIRIM 
YAPAN ÇOK

KAZANACAK
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zamanda yapılan yatırımlarla elde

edilebiliyor. Çünkü Devletin teşvik 

programı çerçevesinde, tarım ve 

hayvanlık yatırımlarında %90’lara 

varan teşvikler verilmektedir. 

Günümüzde ülkemizde ortaya

çıkan tarımsal ürün ve hayvansal 

a açığını karşılamaya yönelik 

let destekli ve planlı tarım ve

vancılık yatırımları için doğru

man. Doğru bölge ise Eskişehir

g ovası olarak ön plana çıkıyor.

SANAYİ

Çifteler ilçesinde 2264 

dönüm arazi sanayi 

marına açılmak

re resmi olarak 

mler başlamış

25.000’lik planlar 

ırlanmış, 5.000’lik

planlar Büyükşehir 

elediyesi’nde 

aylanmak üzeredir.

Madencilik, seramik,

vunma sanayi, havacılık, gıda 

endüstrilerinin yanında yeni

sanayi yatırımlarına da imkân

sağlayacaktır. Çin İpek Yolu / 

Ticaret Yolu’nun Kars, Ankara,

Eskişehir üzerinden İstanbul ve 

rupa’ya ulaştıracak tren hattı 

kişehir’de sanayi, depolama ve 

istik sahaları ile büyük gelişme

sterecektir. Bugün bu bölgede 

aziler 20-30 TL/m2 fiyatları ile 

civarında büyük fırsat sunmaktadır.

OTOYOL

Eskişehir’de planlanan sanayi, 

tarım, hayvancılık yatırımları 

ile gerçekleştirilecek ürünler,

Ankara-Eskişehir-İstanbul,

Eskişehir-Konya ve yeni planlanan 

Ankara-İzmir otoyolu ile yurt içi ve

yurt dışı pazarlara ulaştırılacak

2020’de başlayacak ve 2023’te

amamlanacak Ankara-İzmir 

toyolu Eskişehir/Sivrihisar

ölgesinden geçmekte ve arazi 

atırımları için büyük fırsatlar 

sunmaktadır. Bölgede yer alan

araziler 5-10 TL/m2 fiyatları ile

büyük fırsat sunmaktadır.

YATIRIM TÜRK

Öncelikle Avrupa’daki 

Türk’lere konut ve gayrimenkul

geliştirmek üzere kurulan

Yatırım Türk, yeni ekonominin 

tüm argümanlarını kullanarak

elindeki gayrimenkullerin satış ve

pazarlamasını yönetiyor. Yatırım

Türk Genel Müdürü Gürkan

Mangır’dan aldığımız bilgiye

göre: Sadece 5.000 TL/1 dönüm 

ile başlayabileceğiniz yatırım 

planlamanızda 5.000 dönüm ve

katlarında da yerler yatırımcılar

için çalışılabiliyor. Üstelik arazinizi 

isterseniz nakit, isterseniz ev/araba 

takası ile hatta isterseniz bitcoin 

ile bile ödeyebilirsiniz. Yatırım Türk

yeni ekonominin tüm yatırım

araçlarını tarıma yatırım 

yapmak isteyenlere 

sağlıyor. Hemen tapu

devri ile  hiçbir risk 

taşımadan Türkiye’nin

geleceğine yatırım 

yapma imkanı sağlıyor.

Yatırım Türk; 22 yıldır 

faaliyet gösteren Crezone

İletişim ve Danışmanlık’ın

bünyesinde kurulmuş. İşin başında 

olan profesyoneller, 10 yıldır 

öncelikle İstanbul ve Bursa’da

geliştirdiği gayrimenkullerin satış

yönetimine, son 3 yıldır Eskişehir’in

gelecek vizyonu fırsatlarını da 

eklemiş durumda.

“Türkiye’nin geleceğine doğru

yatırım” sloganı ile yola çıktıklarını

belirten Yatırım Türk grubu

genel Müdürü Gürkan Mangır,  

önümüzdeki dönemin en doğru 

ve karlı yatırımının sadece tarıma 

olması gerektiğine inanıyoruz. Bu

çerçevede tüm iş planlarımızda

en yoğun çalışmayı da Eskişehir 

Frig Ovası üzerine yoğunlaştırmış

durumdayız dedi.

2

ta

o

b

ya

s

T

Geniş ovalarda büyük

ve küçük baş hayvancılık 

tesisleri açılmaya başlanmıştır.

Devlet 450.000.000 TL teşvik

sağlamıştır. Hayvan gübresinden

kendi elektriğini üreten tesisler

Eskişehir’in ekonomisine 

büyük destek 

sağlamaktadır.

HAYVANCILIK

Be

on

M

sa

e

E

Av

Es

loj

gö

ara

Büyük gıda

şirketleri tarafından

endüstriyel elma, kiraz, 

armut, ceviz, badem yatırımları 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Tamamen endüstriyel olarak damla

sulama sistemleri ile verimli

üretim gerçekleştirilen araziler 

ülkemizin gıda ihtiyacını 

karşılayacaktır.

MEYVECiLiK

i ve 

tır. 

e 

durumdayız dedi.

Topraksız tarıma uy-

gun, planlı ve profesyonel 

serakentler kurulmaya başlan-

mıştır.  Tarım ilacı kullanmadan sera 

ortamında dönümünde yılda 80 ton do-

mates yetiştirilen sera yatırımları  dünyaya

yapacağımız tarım ürünleri ihracatına

büyük destek verecektir. 75 °C ‘de

çıkan Jeotermal yer altı suları 

seracılık için çok büyük fır-

sat sunmaktadır.

SERACILIK

çıka

gıda

devl

hayv

zam

Frig

d

im

üzer

işle

ve 2

hazı

plan

Devlet tarım

arazilerinin sulama 

sistemlerini kurdu; yer altından

sulama hatları, elektrikli pompalar 

ve elektrik hatları hepsi tamamlandı.

Kuru tarımdan sulu tarıma geçen arazi 

alanı %70, verimlilik ise %600 

artmıştır. Türkiye’nin en büyük düz 

arazilerinde, Türkiye’nin en

büyük endüstriyel  tarımı

yapılmaya başlanmıştır.

TARIM ARAZİLERİ



Polikim Kimya… 2003 
yılından bu yana sektöründe
hizmet veriyor ve kısa sürede
önemli mesafe katederek 
sektörün devleri arasında yer-
ini aldı. Biz firmanın kurucu 
ortaklarından İbrahim Çelikortaklarından İbrahim Çelik
ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
İşte o röportaj:

 Polikim Kimya olarak 16 
yıllık bir deneyime sahipsiniz.
Bu süreçte sektörünüzde 
lider firma konumuna yük-
seldiniz dersek yanlış olmaz.
Bu başarı öykünüzü anlatır 
mısınız?

Şirketimiz Polikim Kimya’yı, 
2003 yılında değerli ortağım

Sn Emre Karaman ile 
birlikte İstanbul / 

Kurtköy de,  400 
m² lik küçük bir 
imalathanede,
otomotiv boya 
sektörünün 
önemli bir kolu
olan, oto tamir
boyaları seg-
mentinde hiz-

met vermek amacı ile kurmuş
bulunmakyatız.

 Oto tamir boyaları grubu,
aracınızın oto boya ve kaporta
tamirinde kullanılan macun, 
astar, vernik, boya ve yar-
dımcı ürünleri içermektedir.dımcı ürü

z öncelikle sektörün Firmamı
olan Polyester Macun ihtiyacı o
ünleri üretmeye başgrubu ür -

amanla sektörün ürün lamış, za
indeki ihtiyacı olan yelpazes

rünleri de geliştirerek,bütün ür
80 in üzerinde ürünbugün 28
ine ulaşmıştır.çeşitliliği
gruplarımızda POLİ Ürün g -
GAMİX ve POLYCARTEK, ME
ana markamız buadında 3 -

adır. 16 yıllık sürelunmakta
man zaman rekabetiçinde za
nda zorlansak da yenikoşulları

e, AR-GE’ye tecrübeli ürünlere
le ve teknolojiye yatıpersonel -
rak her yıl ciddi büyürım yapa -
larını realize etmekte me oranl
p yıllık ve uzun vadeli ;yakalayı
imizi aksatmadanhedefleri
ış bulunmaktayızdır.yakalam
50 personelimizBugün 

Sektörün önemli 
aktörlerinden Polikim Kimya 

kurucu ortaklarından İbrahim 
Çelik “Güven unsuru özveri 

ve sabır gerektirir. Biz bu 
süreci 6-7 yıl önce aştık, 

raflarda ve kalplerde yerimizi 
sağlamlaştırdık” dedi
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ile 4000 m² lik  fabrikamızda
üretime devam etmekteyiz.
Fabrikamız piyasadaki her türlü
olumsuz ekonomik söylemlere 
rağmen tam kapasite ile çalış-
makta ayrıca ve 2020 yılı için 
yeni fabrika yatırımı ve kapasite
arttırımı planları yapmaktadır.
Fabrikamız halihazırdaki üretimi
ile Türkiye ve Ortadoğu bölge-
sinde bilhassa Polyester Macun 
üretimi konusunda ilk sıralarda 
yer almaktadır.

Şirketimizin ,AR-GE yatırımlarıı
, sektöre uyumlu yeni ürün geliş--
tirme becerisi  ve esnekliği  Ürünn 
geliştirme, toplam kalite ve hızlı 
netice alma konularındaki başa-
rısı, sektörde faaliyet gösteren
uluslararası firmaların da ilgisini
çekmiştir ve bu firmalarla da
3-4 yıldır süregelen ortak çalış-
maların yürütülmesinin önünü 
açmıştır.

2020 yılında şirketimiz ,öncelik-
le fabrika alanını 8000 – 9000 m²22 
ye çıkarmayı ve üretim hatlarına
yatırım yaparak mevcut üretim 
kapasitesini %70 oranında art-
tırmayı hedeflemektedir. Bunun
yanında görüşmelerini sürdürdü-
ğümüz, sektörün bilinen ve önde 
gelen Avrupa menşeili kimya 
devlerinin ürünlerinin Türkiye ve 
bazı ihracat pazarlarında dağıtılıp
temsil edilmesinin anlaşmalarını
tamamlamak üzeredir. 

Bu yatırım planlarımızla 
memleketimize hem is--
tihdam hem de ekonommik 
anlamda katkıda bulun--
maktan ayrıca gurur duuy-
maktayız.            

 Geniş bir bayi ağınaa 
sahip olduğunuz biliniyoor.
Ayrıca uluslararası pi-
yasada da iddialısınız. BBu
konularla ilgili bilgi veriir 
misiniz?

Türkiye genelinde 4
bölge müdürlüğümüz

bulunmaktadırvardır. Ayrıca bu 
bölgeleri destekleyen fabrika-
mızda konumlu teknik servis-pa-
zarlama teşkilatımız ile satış 
öncesi ve satış sonrası müşteri 
memnuniyeti çerçevesinde çalış-
malarımızı sürdürmekteyiz. Bu y
Bölge Müdürlüklerimizin bölge 
lerimizin yönlendirmesi ve takibi
ile distribütör ve toptancı
bayilerimiz vasıtasıyla
1200 – 1300 satış nok-
tasına ulaşmaktayız. 
Oto tamir boyaları
sektöründe mar-
kalaşmak uzun
ve zahmetli 
bir süreçtir. 
Profesyonel 
tüketicinin 
güvenini 
kazanmak her açıdan özveri ve 
sabır gerektirir.  Biz bu süreci  10 
yıl önce aştık ,ve bayilerimizin
raflarında ve kalplerinde yerimizi 
sağlamlaştırdık.

16 yıllık maratonda firmamız
ihracata da ciddi ağırlık vermiştir. 
Bugün üretimimizin %70’ ı  Ame-
rika’dan Tayvan’a, Fransa’dan
Tanzanya’ya kadar 38 ülkeye ih-
raç edilmektedir. Yeni yatırımları
mızla bu oranımızı % 80 - %85 mız

eviyelerine çekmeyi ve dahase
çok ülkede markalaşmayı 
hedeflemekteyiz.

Bayi değil iş
ortağımız!

 Bayiler ile
diyaloğun güçlen-
mesi, sosyalleşme
anlamında birçok 
organizasyona o
imza atıyorsunuz.i
FarklılıklarınızlaF
lgili başka neler i

söylersiniz?
Biz bayilerimizi müşteriden

ziyade iş ortağımız olarak görü-
yoruz. Onlar, pazarda, bizleri ve
ürünlerimizi temsil ediyor.  On-
ların kazanması, mutluluğu, gü-
veni, çalışma şevki ve büyümesi, ç ş ş y

lıyorbizleri de ziyadesiyle kamçı
rçeveve cesaretlendiriyor. Bu çer -
lardan de yatırım yaparken onl
erjiyealdığımız enerji ve sine
uyduher zaman ihtiyaç du -
eyiz.ğumuzun bilincinde
ve Yurtiçindeki 

ki yurtdışındak
e birbayilerimizle -
rimizilikte ürünler
raftanıtmak ve -
daha larda yerini d
ştırda sağlamla -

knik mak için Tek
Müdürlüğümüz bölgelerde her yılMüdürlüğümüz bölgelerde 
çeşitli seminerler düzenlemek-
tedir. 

Firmamızın sahip olduğu ISO
Kalite Belgeleri çerçevesinde
müşteri memnuniyeti anketleri 
periyodik olarak düzenlenmekte,
bayilerimizin bizden beklentileri  
an itibarı ile takip edilmekte ve
her türlü talep veya şşikayete en
kısa sürede cevap verilmektedir. 

Ayrıca sosyal
iletişimimizi iler-
letmek için bayi-
lerimizlele birlikte 
yurtdışı gezileri
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ve Ramazan aylarında ise iftar
yemekleride lar organize edil-
mektedir.   

Hizmette kalite ve hız 
önemli

 Müşteri memnuniyeti
konusunda nasıl geri dönüşler 
alıyorsunuz?

Firmamızın en önemli özelliği, 
ürünlerde-hizmetlerde veya uy-
gulamalarda yaşanabilecek her 
türlü teknik veya operasyonel 
sorunların çözümünde çok hızlı 
aksiyona geçmesi ve profesyonel 
son kullanıcımızdan distribütör 
zincirinee kadar olan her kade-
medeki kullanıcı veya satıcıya en 
kısa sürede ulaşmasıdır. 

Ayrıca iş or-
taklarımızın her 
zaman şirket 
yetkililerine kolay-
lıkla ulaşabilmesi,
yoğun rekabet ko-
şullarında şirketimizin hızlı ve
esnek reaksiyonları ve bilhassa
ürünlerimizdeki kalite ve fiyat 
istikrarının korunması, bayiler
ile iletişimimizin iş ortağı seviye-
sinde olması karşılıklı memnu-
niyetimizi perçinlemektedir. 

 Gerek sektörünüz gerekse 
firmanızla ilgili eklemek iste-
diğiniz bir konu var mı?

Memleketimiz daha çok sanayi
yatırımına ve daha çok ihracat
girdisine 
ihtiyaç duy-
maktadır.
Sanayicilik 
gerçekten
zor bir meslek. Devletimizin 
sanayiciye ve ihracatçıya verdiği 
destekler ve özveri gerçekten 
takdire şayan. Türk yatırımcısı 
memleketimizde olduğu gibi, 
dünyanın neresinde olursa olsun 

çok cesur
bir girişimci 
ruha sahip.
Bu ruhu
kaybet-
mememiz

gerekir. Tek eksiğimiz yeterli 
sermaye. Birçok şeyi yapabilecek
kapasiteye sahibiz fakat ulus-
lararası markalaşma ve katma

değeri yüksek ürünler üretme 
konusunda almamız gereken

bazı yol-
lar var. Bu 
çerçevede, 
ülkemizin 
daha hızlı

büyümesi ve zenginleşmesi ben-
ce öncelikle sanayileşmeden ve
ihracattan geçer. Avrupa ve uzak
doğu daki bazı gelişmiş ülkeleri
buna örnek olarak gösterebiliriz.

Devletimizden öncelikli ta-
lebimiz sanayiciyi daha fazla
desteklemesi ve bilhassa ih-
racatı daha çok teşvik edecek
destekleri birkaç kademe daha 
arttırmasıdır.  

Bu röportaj vasıtası ile şirke-
timizi tanıtma imkanı verdiğiniz 
için çok teşekkür ederim.

Saygılarımla
İbrahim Çelik
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yer alan Toyota AI Ventures (TAIV)

girişimi, teknolojik gelişmeleri 

hızlandırmak adına 100 milyon 

dolarlık yeni bir fon açıkladı. 

Buna göre bu yeni fon, otonom 

mobilite ve robotik teknolojiler 

üzerine çalışan yeni girişimlere 

kaynak sağlayacak.

Toyota Araştırma Enstitüsü’ne

bağlı olarak 2017’de kurulan

yapay zeka odaklı Toyota AI 

Ventures, iki yıldan daha kısa

bir süre içerisinde 19 farklı yeni 

girişime yatırım yaptı. Açıklanan

2. Fon ile birlikte, firmanın

toplam yatırımının 200 milyon 

doların üzerine çıkması ve dünya

çapındaki girişimlerin artarak

desteklemesi planlanıyor.

Toyota AI Ventures Genel

Müdürü Jim Adler, bu yapının 

öneminin altını çizerek, “Otomobil 

üreticileri girişim ekosisteminde 

yer alarak endüstrinin hızlı 

gelişimine katkı sağlamalı. 

Girişimlere yatırım yapmak, 

Toyota’nın en son inovasyonları

araştırmasına ön ayak olacak 

uzun dönem ilişkileri kurmasına 

yardımcı oluyor” dedi.

Toyota AI Ventures şirketinin

yatırım yaptığı alanlar arasında

yapay zeka, veri, bulut

teknolojileri, günlük işleri 

yapabilen robotik platformlar,

yapay zeka kullanan sosyal 

robotik arkadaş teknolojisi, 

hizmet araçları için Seviye 4

otonom sistemler, denizcilik için 

otonom kontrol ve navigasyon

sistemi gibi teknolojiler yer

alıyor. Toyota, yeni fonlarıyla 

birlikte yetenekli girişimcileri 

destekleyerek markanın mobilite 

alanında yeni teknolojiler bulma 

hedefine de katkı sağlayacak.

Toyota’dan yapay 
zeka girişimleri için

yeni kaynak 
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Prestijli Gillardeau İstiridye 

Çiftliğinin Eş Başkanı Véronique 

Gillardeau, müşterilerine Île de

Ré’deki piknikte kullanmak üzere

elektrikle çalışan üç tekerlekli

bir bisiklet sunuyor. “Marcelle” 

gıda kamyonetlerin başarısının

ardından Peugeot Design Lab

bu sefer de “bistro bisikleti” 

tasarlamak üzere harekete 

geçti. Peugeot’nun tasarımcıları,

müşterilerin istiridyelerin tadını 

çıkarması amacıyla üç tekerlekli

yiyecek bisikletini bir katlanır

masa ve ayrıca istiridyeleri serin 

tutmak için entegre bir buzdolabı 

ile donattı. “Le Petit Gégé” olarak

adlandırılan üç tekerlekli bisiklet

şu anda Saint-Martin-de-Ré’de

faaliyet gösteriyor.

Birkaç aydır Saint-Martin-de-

Ré’de bulunan istiridye çiftliği,

çiftlik dışını da düşünerek 

arkadaşlarıyla ve aileleriyle

deniz kenarında piknik yapmak

isteyenlere üç tekerlekli bir yiyecek

bisikleti sunuyor. Üç tekerlekli

bisiklet 12 misafir için yiyecek

ve içecek taşıyabilecek kadar 

büyük ve elektrikle destekleniyor, 

yani kullanıcının eforuna gerek 

duymadan ilerleyebiliyor.

160 kilometreye kadar 

menzil sağlayan bataryanın

ömrü tüm Île de Ré boyunca

hareket etmek için yetiyor. 

Peugeot Design Lab 

tasarımcıları, üç tekerlekli

bisikletin depolama

alanlarını, tarzını ve harekete 

geçme şekline hayat verdi. Üç

tekerlekli bisiklet, Gillardeau

markasının tasarım dilini 

yansıtan “Marcelle” mobil gıda

kamyonetinin tasarım yaklaşımını

devam ettiriyor. Bir masa, 

hareket halindeyken çalışma

yüzeyini ve açıktaki depolama 

alanlarını koruyor. Çalışma

yüzeyinde üç saklama bölmesi

yer alıyor. Buzdolabı, içecekleri

ve istiridyeleri serin tutarken

diğer bir bölme ise çatal-bıçak 

takımına ve hazırlık aksesuarlarına

ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 

piknik bittiğinde boş kabukları

depolamak için bir de çöp kutusu 

bulunuyor. Üç tekerlekli bisikletin

arkası geleneksel otomobillerde

olduğu gibi deri menteşelerle

sabitleniyor. Ahşap ve paslanmaz 

çelik uygulamalar istiridye tarımı 

geleneklerinden ilham alınırken, 

siyah lake kaplama ve logo, Maison 

Gillardeau’nun prestijini yansıtıyor. 

Maison Gillardeau için özel 

olarak geliştirilen “Le Petit Gégé”

çalışmasının sadece tasarımı üç

ay sürdü ve ardından Le Mans 

merkezli Gruau tarafından 

hayata geçirildi. 

Peugeot Design Lab, 
Gillardeau için bir bistro 

bisikleti tasarladı
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Yakıt tasarrufunun yanısıra hava 

kirliliğini düşüreceği ve karbon 

emisyonunu azaltacağı düşünülen ve

otomotiv endüstrisinde son yıllarda 

populerliği artan elektrikli arabalar 

19. yüzyılın sonlarında ve 20.yy’ın 

başlarında oldukça revaçtaydı, fakat 

içten yanmalı motor teknolojisindeki

ilerlemeler ve petrol kullanan 

araçların ucuz olarak toplu üretimi 

elektrikli araçların sonunu getirdi.

1970 ve 1980’lerdeki enerji krizleri 

elektrikli otomobillere kısa süreli bir

ilgi oluşturduysa da günümüzdeki 

gibi büyük kitlesel bir pazara 

ulaşılamadı.

1800’LÜ YILLAR
Elektrikli arabalar için buluşu

yapan bir ülke ya da mucit saptamak 

çok güç. Bunun yerine elektrik

motorlarını çalıştıracak bataryaların 

yapılışından itibaren bir dizi devrim

1800’lü yıllarda elektrikli arabaların 

yollarda görülmeye başlamıştır

diyebiliriz. Yüzyılın başlarında, 

Macaristan, Hollanda ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (Vermont’lu

bir demirci de dahil olmak üzere)

birtakım yenilikçiler   pilli araç 

kavramı ile oynamaya başladı 

ve ilk küçük ölçekli elektrikli 

otomobillerin bazılarını yarattılar.

1828 yılında, Macar, Anyós Jedlik

bir elektrik motoru ile çalışan 

küçük ölçekli modeli araba icat etti. 

1832 ve 1839 yılları arasında (tam 

yıl belirsiz), İskoçya’dan Robert

Anderson ham elektrikli arabayı 

icat etti. 1835 yılında, başka bir 

küçük ölçekli elektrikli otomobil 

Groningen, Hollanda’dan  Profesör 

Stratingh tarafından tasarlandı,

ve asistanı Christopher Becker 

tarafından inşa edildi. 1835

yılında,  Brandon, Vermont’lu bir 

demirci,olan Thomas Davenport  

küçük ölçekli bir elektrikli araba

inşa etti. Davenport aynı zamanda 

ilk Amerikan yapımı DC elektrik 

motorunun mucidi oldu.

Tarihte ilk elektrikli 
aracın doğuşu
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1896 yılına kadar süre gelen şarj etme altyapısındaki

eksikliği aşmak için getirilen çözümlerden biri

değiştirilebilir batarya hizmeti Hartfor Electric Light 

Company tarafından elektrikli kamyonlar için ilk defa

uygulamaya konuldu. Araç sahibi aracını bataryasız

olarak General Electric Şirketinden satın alıyordu 

ve elektriği de Hartfor Electric’ten değiştirilebilir 

bataryalar vasıtasıyla satın alıyordu. Araç sahibi 

değişken bir mil başına şarj ücreti ve kamyon depolama 

ve bakımını kapsayan aylık bir hizmet ücreti ödüyordu. 

Hizmet, 1910 ile 1924 yılları arasında 6 milyon milden 

fazla bir ulaşımı kullanıcılara sunmuştu. 1917’nin

başlarında benzer bir hizmeti Chicago’da Milburn Light

Electric otomobilleri sahipleri için bataryasız araç satın

alma seçenekleri mevcuttu.

1897’de ABD’deki ilk ticari uygulama olarak elektrikli

araçlar New York şehri taksi filosu olarak Filedelfiya 

Elektrikli taşıma ve vagon şirketi tarafından yapılmıştır.

ABD’de elektrikli otomobiller 20.yy başlarında

Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Fritchie,

Studebaker, Riker, Milburn ve diğerleri tarafından 

üretilmiştir.

1900’LÜ YILLAR
İçten yanmalı motorlarla karşılaştırıldığında daha

yavaş olmasına rağmen, 1900’lerin başlarında bazı 

avantajlarından dolayı tercih edilmekteydi. Petrollü

otomobillerde bulunan sarsıntı, koku ve gürültü 

gibi olumsuz yönler elektrikli otomobillerde yoktu. 

Elektrikli otomobillerin petrollü otomobillerde sürme 

esnasında en büyük problem olan vites değiştirme gibi

bir problemi yoktu. Elektrikli otomobiller zenginlerin 

şehir içi ulaşımda uzun menzilin gerekmeyeceği 

şekilde bir kullanımda tercih edilmişti. Petrollü

otomobillerin bir diğer dezavantajı ise motoru 

çalıştırmak için elle kurulan bir kola gereksinim 

duymasıydı, kolun kurulması için fiziksel olarak bir 

çaba harcamak gerekiyordu. Elektrikli otomobiller 

bu sebeplerden bayanlar için de kullanım kolaylığı 

sağlamaktaydı.

1911’de New York Times, elektrikli otomobilleri 

petrol yakıtlı otomobillerden daha temiz olması, daha

sessiz olması ve daha ekonomik olması sebebiyle ideal 

olarak kabul etmekteydi.

İçten yanmalı motorların üstünlüğü ele

geçirmesinden önce, elektrikli otomobiller birçok hız

ve mesafe rekoruna sahiptiler. Bu rekorlar arasında en 

dikkat çekici olan Camille Jenatzy tarafından 29 Nisan 

1899’da kendisine ait olan roket tipli aracı Jamais

Contente ile 100 km/saat rekorunun 106 km/saat’lik

bir hızla kırılmasıdır. 1920’lerden önce, elektrikli

otomobiller, petrol yakıtlı otomobiller ile şehir içinde 

kullanım kalitesi olarak rekabet etmekteydi.

Türkiye’de durum:

Türkiye’de ilk elektrikli 

otomobil II. Abdülhamit 

tarafından İngiltere’de

Messrs Immisch & Co 

şirketine 1888 yılında 

sipariş edildi. Şirketin 

mühendisleri Magnus

Volk ve Moritz Immisch’in

özel olarak hazırladıkları

bu otomobil ön kısmında 

tek bir büyük teker yerine 

birbirine yakın iki küçük 

tekere sahipti, Immisch 

tarafından patenti alınan 20

Amper 48 Volt 1 beygirlik 

motoru vardı. Abdülhamit 

Han bu otomobilden 

çok memnun kalmıştı 

ve bu iki mühendisi 

ödüllendirmişti, bu sayede 

mühendisler uluslararası 

bir üne kavuşmuşlardı. 

Sultan için hazırlanan 

bu otomobil o zamanın 

teknik dergilerinde de 

görülebilmektedir.
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Türkiye, Avrupa’nın 
karavan üretim

üssü olabilir
Bursa merkezli karavan üreticisi olan ve yurt 

dışına da karavan üretip satan Viya Karavan 

Genel Müdürü Hüseyin Taşkın yat sektörüne 

yapılan ÖTV indirimiyle dünyanın en önemli 

üretim merkezi haline gelen Türkiye’nin 

karavancılık sektörüne yapılacak ÖTV 

indirimiyle de Avrupa’nın karavan üretim üssü 

haline gelebileceğini belirtti.

Sıfır karavan yapılabilmesi için yüksek 

miktarda ÖTV ödenmesi gerektiğini ifade eden 

Taşkın, sıfır alınan bir panelvanın kamyonet 

(N1) sınıfında yer aldığını belirtti. Sıfır 

kilometre, 2000 motor üstü bir aracın karavana 

dönüştürüldüğünde yüzde 160 ÖTV ödendiğini 

aktaran Taşkın, 5 yaş ve üstü araçların 

karavana dönüştürüldüğünde düşük ÖTV 

ödendiğini ancak 5 yaşın üstünde temiz bir araç 

bulmanın da oldukça zor olduğunu vurguladı.

Taşkın, Türkiye’de karavan sınıfı olmadığı için 

karavanların otomobil sınıfı (M1) kategorisine 

dahil edildiğine dikkati çekerek, “Karavan, 

ambulans gibi araçları birbirinden ayıracak yeni 

sınıflar için çalışma yapılmalı.” diye konuştu.

Türkiye’de son 15 yılda 5 yaş üstü araç 

alınarak 5 bine yakın karavan üretildiğini 

ve devlete ödenen verginin de 1 milyon lira 

civarında olduğunu aktaran Taşkın, şöyle 

devam etti: “Bu araçlar sıfır araç olsaydı ve 

daha düşük ÖTV alınsaydı devletin bu işten 

geliri 70-80 milyon liranın üzerinde olacaktı. 

Ayrıca ülkemizde karavancılık da gelişmiş 

olacaktı. Karavancılık sadece üretimle ülkeye 

katkı sağlayan bir yaşam değil aynı zamanda 

turist ve kamp yerleri açısından da önemli 

geliri olan bir yaşam. ÖTV’nin düşürülmesiyle 

Türkiye Avrupa’nın karavan üretim üssü olabilir. 

Türkiye, Avrupa’nın ticari araç üretim üssüyken 

biraz destekle bu rahatlıkla gerçekleşebilir. 

Sonuçta yurt dışından gelen karavanlarda 

ÖTV aynı kalabilir. Bu şekilde yerli üretici de 

desteklenebilir.” dedi.
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Range Rover
Sport PHEV 

Borusan Otomotiv, yüksek performans 

ve ekonomiyi bir araya getiren Range 

Rover Sport Plug-In Hybrid (PHEV)’i 

meraklılarıyla buluşturuyor. Güçlü ve çevik 

yapısıyla 45 derece eğimli arazileri dahi 

rahatlıkla tırmanabilen Range Rover Sport 

PHEV, 2.0 lt PHEV 404 BG hibrit ve 2.0 lt 

300 BG benzinli motor seçenekleri ile 

satışa sunuluyor.

Land Rover’ın en yeni elektrikli motor 

teknolojisi ile donattığı Range Rover Sport 

PHEV, sahip olduğu alt yapısı sayesinde 

genlerindeki off-road yeteneğini korurken, 

hem ekonomi hem de performansı bir 

arada sunmayı başarıyor. Dört silindirli, 

2.0 litre hacmindeki 297 BG’lik benzinli 

motorla birlikte çalışan 107 BG gücündeki 

elektrikli motor, Range Rover Sport 

PHEV’e toplamda 404 BG’lik bir güç ve 640 

Nm tork sağlayarak üst düzey performans 

ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 

Range Rover Sport PHEV, EV modu 

sayesinde 50 km boyunca %100 elektrikli 

olarak kullanılabiliyor. Range Rover 

Sport PHEV, 0-100 km/s hızlanmasını 

6.7 saniyede tamamlarken, 100 km’de 

ortalama 2.8 litrelik yakıt tüketim değeri 

sunuyor. 

Yüksek beygir 

gücünü, üstün yol 

tutuşu ve ekonomik 

tüketim değerleriyle 

birleştiren Range 

Rover Sport PHEV, 

Çin’deki efsanevi 

Cennet Kapısı’nın 

(Heaven’s Gate)  

999 basamaklı 

merdivenini tırmanan 

ilk otomobil olma 

özelliğine de sahip.
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Çocuğunuz
ekran

bağımlısı mı?Prof. Dr. 
Orhan KURAL 

Ne yazık ki günümüzün 

çocukları, gençleri bir çeşit 

kobaylık yapıyor. 

İletişim çağının araçlarına…

Artık çocuklarımızın ayda 

beş bin SMS’lik on bin SMS’lik 

mesaj paketleri kullanmasını 

doğal karşılar olduk. Bilgisayar 

başından kalkmasını istediğimizde 

gösterdikleri agresif tepkileri, 

sokakta arkadaşlarıyla oynamak 

yerine facebook başında 

sohbet etmelerini de maalesef 

doğal karşılamaya başladık. 

Araştırmalara göre her 10 

çocuktan 9’u sosyal zamanının 

büyük bölümünü bilgisayar veya 

cep telefonu başında geçiriyor. 

Teknoloji ve ekran bağımlılığının 

uç örneklerini de görmeye 

başladık artık. Bilgisayarın 

başından zorunlu ihtiyaçları 

dışında  hiç yerinden kalkmayan, 

ailesine karşı şiddet kullanma 

eğilimi gösteren gençlere 

çevremizde sık sık rastlar olduk. 

Bu korkunç gidişatı durdurmak  

için hastanelerimizde özel 

klinikler bile  açmaya başladık.

Iphone’lar, ipad’ler, netbook’lar, 

notebook’lar ve daha birçokları... 

Bu araçlar hayatımızın bir parçası 

olmakla beraber çocuklarımız ve 

bizim için bilemediğimiz tehlikeleri 

acaba beraberinde getiriyor mu ?

Kitap okumayan, mektup 

yazamayan, sohbet etmeyen 

gençler elbette güzel Türkçemizi 

de doğru konuşamıyor. Benim 

üniversitemde (İTÜ) örneğin, en 

başarılı öğrencilerin 

devam ettiği bilgisayar 

mühendisliğinde 

okuyan bir öğrenci, 

karşıma geçip bir 

türlü kendini ifade 

edemiyor, derdini 

anlatamıyor, ve ancak  

“yaaa”, “şey”  diyebiliyor. 

Ben de “şu anda”  kaybol ve 

karşıma Atatürk’ümüzün 

güzel bir Türkçesi ile 

tekrar gel diyorum. 

Japonya’da çocukların 

ayakkabılarının altına konan özel 

bir cihazla o gün yürüdükleri yol 

ölçülmekte, yaşına göre 1, 2 veya 

3 kilometre yürümeden çocuğun 

bilgisayarı açılmıyor. 

İspanya’da yapılan bir çalışma 

genç yetişkin nüfusun %40’ının 

günde dört saatten fazla cep 

telefonu kullandığını açıkça  

gösteriyor. İletişim çağı teknolojik 

araçlarının gelişim hızını göz 

önüne alırsak bu oranın bir on - 

onbeş yıl sonra 

nerelere varacağını 

hesap etmek hiç de 

zor değil. 

Cep 

telefonlarının 

ilk kullanılmaya 

başlandığı 

İskandinav 

Ülkelerinde 10 

yılın üzerindeki 

cep telefonu 

kullanımlarında 

beyin kanseri 

görülme sıklığının en az 

iki kat arttığını 

biliyoruz.  

Ancak her gün 

saatlerce cep 

telefonu kullananlar için 

bu oranın ne olacağını 

henüz bilimsel yönden 

bilinemiyor.  

Cep telefonu ve 

ağ sinyallerinin DNA 

yapısına zarar verdiği için 

sadece beyin kanseri değil diğer 

kanser türlerini de tetiklediği 

artık bilim dünyasında gayet 

iyi biliniyor. Ancak cep telefonu 

sektörünün reklam piyasasındaki 

önemli payları nedeni ile bazı 

bilimsel gerçekler basın kanalı 

ile kamu oyuna etkin olarak 

maalesef aktarılamıyor. Sektör, 

sponsorluklarını üstlendikleri 

bazı bilim adamlarının lehlerine 

hazırladığı raporları basında 

duyurmayı yeğlemekte.  
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Çocukları
nasıl

etkiliyor!

Türkiye’de ortalama her 

iki  evden birinde bilgisayar 

ve internet var. Video 

oyunlarında öldürülen 

insan sayısı ve kanlı 

sahneler arttıkça 

çocukların düşmanca 

tavırları da yüksek bir 

ivme ile   artıyor. Hatırlayın, 

özellikle Kuzey Amerika’da sık 

sık öğrenciler okullarında katliam 

gerçekleştiriyor. Oysa çocuklar, 

çamurla oynamalı, yemek 

yapmalı, koşmalı, düşmeli,  kızlar 

bu arada örgü de  örmeli. Bir eser 

yaratmanın zevkini yaşamalılar.  

Beynimizin çalışması onu 

oluşturan sinir hücrelerinin 

birbirine gönderdiği sinyallerle 

gerçekleşir. Özellikle çocukluk 

ve yetişme döneminde beyin 

hücreleri arasında ne kadar 

çok bağlantı kurulursa zeka ile  

beceriler o kadar hızla  gelişir. 

Oysa sürekli televizyon, bilgisayar 

veya cep telefonu ekranına 

bağlı çocuklar kendilerini 

geliştirecek diğer etkinliklere 

vakit ayıramadıkları, toprakla 

buluşmadıkları  için diğer 

alanlardaki beceri ve 

yeteneklerinin gelişimi sınırlı 

kalıyor.

İnternet bağımlılığı her yaşta 

ve cinsiyette görülen ciddi bir 

rahatsızlık. Çok hızlı gelişen bir 

teknoloji, ev, okul ve işyerlerinde 

yaygın kullanımı var. En 

önemli sorunlardan 

biri ise sosyal ve 

psikolojik olanları. 

Yapılan çalışmalar daha 

çok internet 

kullanan 

çocukların 

aileleriyle ve 

arkadaşlarıyla çok daha az 

zaman geçirdiğini, daha 

sinirli olduklarını ve şiddet 

eğilimlerinin daha fazla 

olduğunu gösteriyor. 

Yine bu çocuklar 

bedensel etkinliklerden 

hoşlanmayan, güven 

eksikliği yaşayan çocuklar 

olarak karşımıza çıkıyor. 

Dikkatleri çabuk dağılıyor. Her 

şeyden çabuk sıkılıyorlar. Mutsuz 

ve dağınık bir yaşama doğru hızla  

sürükleniyorlar. 

Bir bakıyorsunuz bir sırada 

yan yana beş kişi oturuyor. 

Birbirlerine bakmıyorlar bile, her 

biri cep telefonları ile meşgul. 

Bir an önce ulusal bazda 

çok daha ciddi uyarılar olmalı,  

okullarda eğitimin içinde 

sık sık bu konular 

yer almalı çocuklar 

bilgilendirmeli 

ve çok daha 

geç kalmadan 

gerekli tedbirleri 

almanın çabası içinde 

olmalıyız!
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Antika Otomobil Federasyonu 

(AOF) tarafından düzenlenen“2.

Klasik Araç Festivali’nin’’ 

açılışında konuşan AOF Genel 

Sekreteri İlker Tayalı, ziyaretçilerin 

Avrupa ve Amerika’da yapılan 

klasik otomobil festivallerinin 

bir benzerini, belki de birebir 

minyatürünü yani klasik araçlarla 

ilgili her şeyi bulabilecekleri 

belirterek şunları söyledi;

“30 yaşını aşmış otomobil, 

kamyon, kamyonet, motosiklet ve 

bilumum motorlu araçlar Antika 

veya Klasik olarak kabul ediliyor. 

Federasyonumuzun amacı, tarihi 

değeri haiz antika eşya veya klasik, 

motorlu kara taşıtlarının ülkemize 

kazandırılması, sevdirilmesi 

ve daha da önemlisi otomotiv 

sanayinin gelişim sürecinin 

detaylarının gelecek nesillere 

aktarılabilmesine imkan vermek. 

Ve daha da önemlisi bu tarihi taşıt 

mirasımızın korunması. Sesimizi 

duyurabilmek adına yaptığımız 

etkinliklerden biri de geçen sene 

başlattığımız Uluslararası Klasik 

Araç Festivali. Geçmişte bu 

otomobilleri kullananlara nostalji 

yaşatmaya, aynı zamanda yeni 

nesle klasik otomobili sevdirmeye 

bunun ne kadar özel bir hobi, 

kültür ve güzel bir paylaşım 

olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 

Klasik araçlarının sergilenmesinin 

yanında workshoplar yapacağız. 

Kırmızılı Çocuklar Derneği 

ile sosyal sorumluluk projesi 

çalışması, Çocuklar için oyun- 

eğlence ve workshop alanları, 

Çocuklarla Volkswagen ve trabant 

otomobilleri boyama etkinliği, 

klasik otomobillerle ilgili video 

gösterimleri, söyleşiler, mini 

konserler, dans Showlar, yedek 

parça, çıkma parça, aksesuar, 

vintage objelerin satılacağı 

standlarımız da festivalimizin 

bir parçası olacak. Ayrıca 

yaklaşık 30 otomobilin katılımıyla 

gerçekleşecek olan Klasik 

Otomobil Müzayedesi de festivalin 

heyecanı yüksek ilgi çekecek 

bölümlerinden biri olacak” dedi.

Klasik araçlar 
görücüye çıktı

TÜrkiye’de ikinci kez düzenlenen Klasik Araç Festivali 28 
Haziran’da kapılarını otomobil severlere açtı. TÜYAP Fuar 

Merkezi’nde düzenlenen festivalde 600’den fazla klasik 
otomobil, ticari araç ve motosiklet sergilendi. Fuarda, en hızlı, 
en yaşlı, en pahalı, en nadir bulunun araçlar büyük ilgi topladı
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Hollywood ünlülerinin 
klasikleri de festivalde

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde 

Rock’n Roll’un efsanesi Elvis Presley’in 

1954 model Cadillac marka otomobili 

ve sinemacı kimliği ile olduğu kadar 

hızlı yaşam tarzıyla da adından hala 

söz ettiren Marilyn Monroe’nun 

hayattayken kullandığı 1956 Model 

Ford Thunderbird’ü en nadide parçalar 

arasında yer aldı. Bunların yanında 

ayrıca; Steve McQueen’in 1960 Porsche 

356’sı, Harry Potter’ın 1959 Ford 

Anglia’sı, Fenomen dizi Kara Şimşek’te 

kullanılan 1982 Pontiac Transam’ı, 

seksenlerin unutulmaz televizyon 

dizisi Dallas’ta kullanılan 70’li yıllara 

ait Chevrolet pick-up, bir nesile ilham 

veren VW Herbie, efsane Aston Martin 

model otomobiller de festivalde yer 

alarak anıları yeniden canlandırdı.
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Festivalde genç yaşlı herkese 

nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam 

ünlülerinin kullandıkları 

otomobiller de ayrı bir bölümde 

yer aldı. Bunlar arasında; Türk 

sinemasında babacan tavırları, 

tatlı sert karakteri ile unutulmaz 

oyuncuları arasında kendine özel 

bir yer edinen Hulusi Kentmen’in 

yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline 

Convertible, “Şoför Nebahat” 

filminde usta oyuncu Fatma 

Girik’in, babası öldükten sonra 

şoförlük yapmak zorunda kalarak 

kullandığı 1952 model Plymouth 

Sedan marka araç da ziyaretçilerin 

beğenisine sunuldu. Zeki Alasya’nın 

1960 model Chevrolet Impala’sı, 

Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk 

satın aldığı ve uzun yıllar severek 

kullandığı 1970 Anadol’u, Ayhan 

Işık’ın 1966 model Mercedes’i 

ve Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet 

Belair’i de ziyaretçileri Türk 

sinemasında bir yolculuğa çıkararak 

anıları canlandırdı. Festivale 

gelen ziyaretçiler bir de sürpriz 

yaşadılar. İlk Türk otomobili 

Devrim’in replikası sinema alanında 

sergilenirken, filmi de sürekli 

gösterimde oldu.

Yeşilçam da unutulmadı
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Festivaldeki “En pahalı
en yaşlı, en hızlı klasikler”

İkinci kez düzenlenen 

“Klasik Araç Festivali’’; 

zamanının en hızlı, en pahalı, 

en eski, en yeni ve en çok 

tercih edilen klasiklerini 

de otomobil severler ile 

buluşturdu. Festivalde 1934 

model Rolls Royce 1 milyon 

dolarlık fiyatıyla en pahalı 

otomobil olarak dikkat 

çekerken, festivalin en hızlısı 

300 km sürate ulaşabilen 

1997 Ferrari F355 Spider 

oldu. En yaşlı otomobil 

olarak 1926 Ford Model 

T sergilenirken, çok nadir 

bulunan posta aracı 1929 

Ford Model A40 Mail Truck 

da otomobil tutkunlarının 

göreceği ender araçlardan 

biri olarak ilgi topladı.
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Geçtiğimiz Mayıs ayında 58 

bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı 

yapılırken, Ocak-Mayıs döneminde 

trafiğe kaydı yapılan otomobillerin

yüzde 53,2’sinin beyaz renkte

olduğu görüldü.

Siz değerli okurlarımız için 

motorlu kara taşıtlarına ait 

Mayıs verilerini inceledik.

Türkiye İstatistik Kurumu

(TÜİK) verilerinden ve medya

yansımalarından derlediğimiz 

bilgilere göre, geçtiğimiz Mayıs 

ayında 58 bin 708 adet taşıtın 

trafiğe kaydı yapıldığı görüldü.

Böylelikle trafiğe kayıtlı toplam

araç sayısı Mayıs sonu itibarıyla 

22 milyon 972 bin 552 olarak 

saptandı. Trafiğe kayıtlı araçlar 

içinde beyaz renkli otomobiller 

ise her zaman ön planda olurken

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe 

kayıt yaptıran 95 bin 583 aracında

yüzde 53,2’sinin beyaz olduğu 

kaydedildi. Geri kalan yüzde

23,7’lik kısım ise gri renk olurken, 

yüzde 7,4’ü siyah, 5,7’si de kırmızı 

oldu.

Yaptığımız medya incelemesinde, 

konuyla ilgili yazılı basına yansıyan

haber adetleri de belli oldu. 2019 

yılında otomobillerle alakalı 

basında 45 bin 160 adet haber

çıkışı tespit edildi. Otomobillerle 

alakalı basına yansıyan haber

başlıklarında ise trafikte yaşanan 

sıkıntıların ön planda olduğu

gözlendi.

Beyaz renk araçlar
yine ön planda
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Türkiye’nin en büyük sanayi

kuruluşlarından Tofaş’ın sosyal 

ve ekonomik gelişimin en önemli 

etkenleri arasında yer alan 

insan kaynağına verdiği önem 

doğrultusunda hayata geçirdiği 

Tofaş Akademi’nin yeni kampüsü

ile yeni Tofaş Sosyal Tesisleri’nin 

açılış töreni gerçekleştirildi. 

Bursa’da düzenlenen törene 

Koç Holding ve Tofaş Yönetim

Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 

Koç Holding CEO’su Levent 

Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv 

Grubu Başkanı Cenk Çimen, 

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu,

Tofaş üst yönetimi, Tofaş 

Akademi eğitmenleri ile Tofaş 

çalışanları katıldı.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim

Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

“Sektörde bir “okul” olarak 

nitelendirilen Tofaş için eğitim,

her zaman öncelikli yer tuttu. 

Tofaş’ın sahip olduğu birikimin

kalıcı olması ve geleceğe 

taşınması için 2010 yılında 

kurulan Tofaş Akademi, bu yönde 

atılmış önemli bir adımdır. Yeni 

kampüsünde çok daha güçlü 

bir altyapıyla hizmet verecek 

olan Akademi’nin, Tofaş’ın 

gelecekteki başarılarını daha 

da büyüteceğine yürekten 

inanıyorum” dedi.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu

ise Tofaş Akademi ve yenilenen

Sosyal Tesislerin açılışını 

gerçekleştirmekten büyük 

mutluluk duyduklarını belirtti. 

Eroldu, Tofaş Akademi’nin geçen

yıl gerçekleştirdiği eğitimlerle 

30 bin katılımcıya ulaştığını 

belirterek, “Akademimiz, Tofaş’ın 

insan kaynağının gelişimine 

verdiği önemin ve bu alandaki 

yatırımlarının göstergelerinden

biridir.  Tofaş Akademi, tüm 

çalışan ve paydaşlarımızın 

geleceğe hazırlanmaları ve 

gelişimlerine katkı sağlama 

amacı ile kuruldu. Bugün açılışını 

gerçekleştirdiğimiz kampüste;

esnek ve yeni nesil öğrenme 

metotlarının uygulanacağı bir

gelişim deneyimi sunulacak” diye 

konuştu.

ToTofaş, insan kaayaynağı
yatırımlarını sürdürüyor!yayatatırım arını sürdürüyolarını sürdrdürüyoyor!
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Günümüzde kullanılan 

otomobil ve motorsiklet 

boyaları her ne kadar dayanıklı 

bileşenlerden meydana gelseler 

de birçok dış etkenden dolayı

olumsuz etkilenerek deforme 

olmaktadır. Boya üzerine 

uygulanan vernik içinde 

sertleştiriciler olsa da çoğu

zaman yetersiz kalıyor ve ekstra 

korumaya ihtiyaç duymaktadır.

Seramik kaplama silisyum 

oksit, cam, kaolen, kuvars 

gibi birçok maddenin nano 

teknoloji kullanılarak sıvı hale 

gelmesinden oluşmuş bir boya 

koruma ürünüdür. Seramik 

kaplama araç boyası üzerinde 

2 mikrona kadar vernikten çok 

daha sert bir katman oluşturarak 

boyayı çizilmelere ve UV 

ışınlarına karşı daha dayanıklı 

hale getirir. Aynı zamanda bu

ürünler 200 derece gibi ısılara 

karşı dayanıklı olduğu için boya 

ve verniğin güneş yanıklarına

karşı koruma sağlamaktadır.

Araç boyasını A aç boraraç boyoyaasyasını
korumanın formülü:koorumanınkorrumanın ormüfoformülülü:

Seramik kaplama

Tüm araç yüzeyinde kalıcı ve uzun süreli

parlaklık sağlar.

Zararlı uv güneş ışınları, asit yağmurları

ve kimyasallara karşı boyayı korur.

Kuş pisliği ve ağaç reçinelerine karşı ciddi

anlamda koruma sağlar.

Sadece araç yıkama dışında ekstra bir 

bakım gerektirmez.

Ani ısı artışı ve buzlanmalarda boya 

çatlamalarını engeller.

Güçlü su ve yağ iticiliği sayesinde 

aracınızın uzun süre temiz kalmasını

sağlar.

Boya ve vernik üzerinde oluşacak kılcal

çizikleri engeller.

Aracınızın 2. el değerini korur ve yükseltir.

Seramik kaplama ısıya

duyarlılık gösteren bir üründür.

Uygulama yapılacak ortam 15 

ila 30 derece sıcaklıkta olması 

önerilir.

Ortamda kesinlikle toz ya 

da silikon benzeri ürünler 

olmamalıdır.

Uygulama sırasında üzerinde

parfüm, kolonya ya da losyon 

gibi kimyasallar bulunan kişiler 

araca yaklaşmamalıdır.

Ön görülen uygulama süresi

araç teslim tarihinden itibaren 

2-3 gün arasındadır.

Bu sürenin uzun olmasının 

sebebi pasta işçiliğinin çok 

detaylı olması, seramik

kaplamanın kuruma ve ikinci 

katının donma süresine bağlıdır

tam donma sağlanmamış araç 

müşteriye teslim edilemez.

SERAMİK KAPLAMANIN FAYDALARI

Seramik kaplama uygulama alanı ve uygulama süresi
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otomotiv endüstrisi fuarlarından 

biri olan Automechanika İstanbul, 

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre

Merkezi’nde birçok firmaya ev 

sahipliği yaptı. Dünyada 50 milyon

aracın kalbinde yer alan İnci Akü, 

konvansiyonel ürün gamında 

üstün performanslı yeni ürünü 

Maxim A’yı ve yenilenen ürün 

serilerini ilk kez Automechanika 

İstanbul fuarında lanse ederek

sektörün hizmetine sundu.

İnci Holding ve Japonya’nın 

akü devi GS Yuasa iştiraki İnci 

GS Yuasa’nın öncü markası İnci 

Akü, fuarda konvansiyonel ürün

gamında üstün performanslı, iki 

kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 

daha fazla marş basma gücüne 

sahip yeni ürünü Maxim A’yı 

pazardaki potansiyel müşterileri 

ve sektörün ileri gelenleri 

ile buluşturdu. Start/Stop ve 

konvansiyonel araç aküleri  

olmak üzere her iki ürün ailesini

de yenileyen İnci Akü, fuara  

özel hazırladığı standında, 

teknoloji liderliğini, üretim

uzmanlığını ve yenilikçi 

yaklaşımını yansıtan ürünlerini 

yeni imajıyla Automechanika 

İstanbul’da sergiledi.

İnci GS Yuasa olarak her yıl cirosunun 

yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına

ayırdıklarını ve geçtiğimiz üç yılda yaklaşık

40 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı yaptıklarını

belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü

Cihan Elbirlik, “Sektörümüzün teknoloji lideri 

olarak Ar-Ge yatırımlarımıza hız kesmeden

devam ediyoruz. Ortaklığımızın dördüncü

yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 250 

milyon TL’lik yatırımın yüzde 50’sini teknoloji

yatırımı için kullanıyoruz” dedi.

YENİ FABRİKALAR AÇACAĞIZ
Elbirlik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Japon ortaklığın gücüyle, yeni açılacak

fabrikalarımız, son teknolojimiz ve ilk günkü 

enerjimizle dünyanın dört bir yanındaki 

milyonlarca araca enerji veren İnci Akü’nün

yeni ürün serisini bugün sizlere sunmaktan 

gurur duyuyorum. İleri teknolojiyle üreten, bu 

teknolojiyi transfer eden ve dünyadaki enerji

depolama sorununa çözüm odaklı projeler 

geliştiren bir yaklaşımla sektörümüzün

en güvenilir üreticisi olmayı hedefleyerek

çıktığımız bu yolda gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalarımızın ilk meyvesi olan yeni İnci 

Akü serisini ve yepyeni ürünümüz Maxim A’yı 

satışa sunuyoruz. Daha güçlü performansları 

ve daha enerjik tasarımlarıyla yeni 

ürünlerimiz raflarda yerini alacak.”

İnci Akü Automechanika İstanbul’da  AuAutomechanika İstanbul dachanikaka İstanbul’da
yeni ürünü yeyeni ürrünü Maxim A yı tanıttıyyı ta’’yıı ta tnıtttı

Üç yılda 40 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı 

80’in üzerinde ülkeye ihracat80’in üzerinde ülkeye ihraca80’in üzezerrinde ülkekeyeyeye ih acraraccattat
“Kuruluşumuzun 34’üncü 

yılında hâlâ ilk günkü heyecan

ve hevesle ‘Dünyanın Enerji

Uzmanı’ unvanımıza layık

olmak için çalışıyoruz” diyen

Elbirlik, şunları söyledi: “80’in 

üzerinde ülkeye ihracat yapan,

50 milyon aracın kalbinde yer 

alan bir şirket olarak hem

geleceğin araç teknolojilerine 

hem de günümüzün çok hızlı 

gelişen ihtiyaçlarına çözüm

üretiyoruz. Başta Türkiye olmak 

üzere tüm dünyanın enerji

depolamadaki öncelikli adresi

olmaya devam edeceğiz.”
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Türkiye’yi ilk kez 1996’da 

asistans hizmetleri ile

tanıştıran Tur Assist, 2018 yılı

boyunca 340 bine yakın araca 

çekici hizmeti vererek, araç

sahiplerini yolda kalmaktan 

kurtardı. Kasko poliçesi yaptıran

tüketicilerin bu hizmet ile 

birlikte otomatik olarak yol

yardım asistans hizmetlerinden

faydalanabilme hakkına 

kavuştuklarını hatırlatan Tur

Assist Genel Müdürü Nevra 

Yener, herhangi bir konut veya

iş yeri poliçesi yapıldığında 

ise bu mekanlarda meydana 

gelebilecek çilingir, cam, tesisat 

gibi sorunlara karşı tüketicilerin

asistans hizmetlerinin sağladığı

avantajlardan yararlanarak 

kendilerini güvence altına 

alabileceklerini söyledi.

İspanyol Mapfre Asistencia’nın 

Türkiye iştiraki olarak 1996 

yılından bu yana ülkemizde

hizmet veren Tur Assist,

sunduğu hizmetlerle geçen 

yıl da kullanıcılarına destek 

sunmaya devam etti. Özellikle 

yol yardım konusunda

uzmanlaşan ve Türkiye’nin en 

fazla tercih edilen asistans

şirketlerinden biri olan Tur

Assist, 2018 yılında 320 bin 186 

binek ve hafif ticari araç ile 19 

bin 662 adet de ağır ticari araç 

olmak üzere toplamda 339

bin 848 aracı yolda kalmaktan 

kurtardı. Yol yardımından 

çekiciye, hava ambulansından

konut onarımına kadar 6 

bini aşkın hizmet birimi ile 

tüketicilerin yanında yer alan 

Tur Assist, sunduğu hizmetler

kapsamında ayrıca geçen yıl 

31 bin 441 konutun tesisat

problemini çözdü. Aynı süre

içinde 11 bin 810 adet cam 

onarımı da gerçekleştiren Tur

Assist, 13 bin 300 kişiye de 

çilingir hizmeti vererek 

müşterilerinin kapıda 

kalmasını engelledi. 

Tur Assist, araç sahiplerini  araraç sahiplerini
yolda kalmaktan kurtarıyoryoyolda kaalma tan kurtaktktan kuurrtarııyooyor

Tur Assist ve FulleGitsin’den
kazandıran işbirliği

Yol yardımından çekiciye, hava 

ambulansından konut onarımına

kadar 6 bini aşkın hizmet birimi ile 

tüketicilerin yanında yer alan Tur 

Assist,  işbirliği yaptığı markalara her

geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bu 

kapsamda özel bir teknoloji firması

tarafından geliştirilen FulleGitsin

platformu ile işbirliğine giden Tur 

Assist, bazı ürünlerini FulleGitsin’e 

özel fiyatlarla müşterileri ile

buluşturacak. Tur Assist, söz konusu

mobil uygulama üzerinden “Joker”

ürünü satışının yanı sıra acil çekici

ihtiyacı olan kullanıcılara çekici desteği 

verecek. Kampanyadan FulleGitsin 

uygulamasını kullanan tüm müşteriler

yararlanabilecek.

Nevra
Yener
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Yedek parça sektöründe YeYedek parçça sekttörü dende
hizmet:dev hizmet:devev hizmet:

Günümüzde internetin olmadığı bir sektör

düşünmek neredeyse imkansız. Otomotiv

sektörünün en önemli kalemlerinden biri

olan yedek parça sektörü de internet hatta

e-ticaretin nimetlerinden faydalanmak

isteyen satıcılarla dolu. Bu satıcılar arasında

öyle biri var ki bu kişinin sermayesi, yazılımı 

ve ismi yerli. Çalışanlar Türk ve Türkiye’nin 

en büyük data hizmetini veriyorlar. Siz sadece

aracınızın şase numarasını giriyorsunuz

sonrasında ise her şey kendiliğinden gelişiyor.

Bu kadar detayı bünyesinde barındıran Parça

Filosu’nun kurucusu Cemil Ünlen şirketi ve

sektörü hakkında merak edilenleri açıkladı.

Otomobil sahibi olanlar bilirler

yedek parça seçenekleri yan 

sanayi ve orijinal olarak ilk etapta

zaten farklılaşır. Sonrasında 

ise aracınızın hangi aksamı

değişecekse işin içine farklı 

kombinasyonlar oluşturacak temel 

farklılıklar girer. Bunlar otomatik 

mi düz vites mi, benzinli mi dizel

mi, makyajlı mı eski mi… Yani kendi

başınıza bir yedek parça almak

istiyorsanız önce parçacınıza

aracınızın şase numarasını

vermeniz gerekir. Bunun en temel 

nedeni aracınıza uygun olan

parçayı doğrudan size vermektir.

Bunu sizin için aracınızı servisiniz

genellikle yapıyor. Kendi başınıza 

yedek parçacıları gezerseniz de bu 

işlemi siz yapıyorsunuz ve servisin

fiyatlarına göre daha ucuza işinizi 

görebiliyorsunuz. Bir de tüm

bunlara ek olarak Parça Filosu 

diye bir internet sitesi zamanınız ve

isteğiniz yoksa internet üzerinden

kolayca size bunu yaptırıyor.

Parça Filosu aslında bir e-ticaret

sitesi ama bu siteden sadece

otomobil yedek parçaları satın

alabiliyorsunuz. Piyasada bulunan

araçların yüzde 80’inin datasına

sahip olan sistem ister marka

üzerinden isterseniz de şase 

numarası üzerinden size parça

arama imkanı sunuyor.

DÜNYADA İLK VE TEK
Dünya’da ilk ve tek perakende

olarak şaseden parça sorgulama

hizmeti veren bu sitenin kurucusu

ise bir Türk! Tüm yazılımcılarını

kendisi buldu, tüm dataları

kendileri girdi. Dile kolay 440

bin ürün. Bu işin kurucusu diyor

ki hata payımız yüzde 1 bu da

seçtiğiniz ürünü yanlış tercih 

etmenizden kaynaklı! Sonrasında

baktık ki kullanıcı yanlış ürün

alıyor, biz siparişi hazırlamadan

arayıp onay alıyoruz.

PARÇA FİLOSU NE YAPAR?
E-Ticaret olarak yedek parça

satışı yapan ve bu yönde yazılımlar 

geliştiren bir firmayız. Sadece

otomotiv perakendecileri için

çalışan bir sistemimiz var.

Yola çıkışımız yedek parça 

firmalarına program yapmak, 

inovasyon sağlamak amacıyla

olmuştu ve e-ticaret sadece bu 

programın finansmanının belirli 

bir kısmını karşılamak için 

düşünülmüştü. Sonrasında e-ticaret 

farklı bir noktaya bizi götürdü ve 

geldiğimiz noktada durumumuz bu.
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İkinci el otomobil satışında, alıcıya ekspertiz raporu 

sunma zorunluluğu 1 Nisan 2019’dan itibaren resmen 

başladı. Yeni sisteme göre bu raporla birlikte aracın

tüm özellikleri alıcıya gösterilmiş olacak.

Otomobil alım-satımına yeni kural geldi. 1

Nisan’dan itibaren ikinci el araç satışlarında ekspertiz

raporu zorunlu hale geldi. İkinci el olarak satılacak

her araç için rapor almak şart olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle artık 

kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme

gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler 

son bulacak.

Her şirket ekspertiz raporu

düzenleyemeyecek. Yetki sadece

Türk Standartları Enstitüsü’nden 

Hizmet Yeterlilik Belgesi alan 

firmalarda olacak.

Daha önce sadece alıcı talep

ederse rapor alınıyordu. Raporu talep 

etmeyenler ise aracın dış görünüşüne 

bakıp satıcının sözüne güvenmek zorunda

kalıyordu. Yetkili ekspertiz raporunda ikinci el aracın

özellikleri, arıza ve hasar durumuyla kilometre 

bilgilerine yer verilecek. Aracın hem motorunda 

hem kaportasında değişen bir parça var mı yok 

mu görülecek. Frenlerin durumundan boyanın

orijinalliğine kadar kontrol edilecek.

2. el otomobil 
satışlarında 

ekspertiz
raporu 

zorunluluğu
başladı
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ltRenauReRenau tlultlt ve vveve nNissaNisss aisssssann an d’daann
ortak inovasyon merkeziorrtak inovovavasysyoyon merkeerkekezi

Renault ve Nissan, Çin’in 

Şanghay şehrinde İttifak 

Otomotiv Araştırma ve 

Geliştirme Ltd. adını

taşıyan ve Şanghay

İttifak İnovasyon Lab

(AIL-SH) adını verdiği

yeni bir araştırma ve 

geliştirme merkezi 

kurdu. Renault ve 

Nissan, araştırmalarında 

özelikle otonom sürüş, 

internet bağlantılı ve elektrikli

araçlara odaklanacak olan bu

yeni kuruluşta yüzde 50’şer paya 

sahip. İnovasyon merkezinin

öncülüğünde geliştirilen 

teknolojiler, Çin’de ve dünyanın

dört bir yanında satılan Renault ve 

Nissan araçlarda uygulanacak.

İttifak Araştırma ve İleri

Mühendislik Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Takao Asami: “Çin, 

yalnızca dünyanın en büyük 

otomobil pazarı olmakla

kalmıyor, aynı zamanda geleceğin 

mobilitesini değiştirecek yeni

teknolojilere de öncülük ediyor. 

Stratejik açıdan bakıldığında, 

İttifak’ın 2018 yılında en yüksek

satışı gerçekleştirdiği bu heyecan

verici pazarda bir geliştirme

merkezine sahip olması 

önem taşıyor. Burada 

edinilen know-how 

yalnızca Çin’de değil,

aynı zamanda dünyanın 

geri kalanında da 

kullanılacak ve bu

da İttifak 2022 orta 

vadeli planımızın zorlu 

hedeflerine ulaşmamıza 

yardımcı olacak.” dedi.

İttifak 2022 orta vadeli planı 

kapsamında, 2022 yılı itibariyle

12 adet yeni sıfır emisyonlu

elektrikli aracın lansmanının 

gerçekleştirilmesi, farklı otonomi 

seviyelerine sahip 40 aracın 

pazara sunulması ve araçların 

yüzde 90’ından fazlasının dünya 

çapında internet bağlantılı olması

planlanıyor. Plan, aynı zamanda

robot araç çağırma mobilite 

hizmetlerinin işletimine dönük bir 

taahhüt de içeriyor.

İnovasyon merkezinin 
öncülüğünde 

geliştirilen teknolojiler, 
Çin’de ve dünyanın 

dört bir yanında satılan 
Renault ve Nissan 

araçlarda uygulanacak





Kreuzberg’te

Alexanderplatz’da
kebap

kahve

BERLiN
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İkinci Dünya Savaşı’nda 

dünyaca ünlü sanatçılardan 

devir açan buluşların sahibi 

bilim adamlarına kadar pek çok 

insanını yitiren Berlin, Soğuk 

Savaş döneminde yükselen 

duvarların yıkılmasından 

sonra Avrupa’nın en popüler 

başkentlerinden birisi oldu...
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Tarihi dokusu ve keşfedilmeyi bekleyen 

sokaklarıyla Avrupa’nın bohem ruhu Berlin, 

Almanya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin

kuzeydoğu tarafında bulunan şehrin merkezinin 

nüfusu 3.7 milyon civarındadır ve Berlin eyaletinin 

toplam nüfusu da 6 milyon civarındadır. Dünyanın 

en gelişmiş devletlerinden biri olan Almanya’nın

başkenti olan Berlin dünyanın en önemli 

şehirlerinden birisidir.

Hem Almanya’nın hem de Avrupa’nın önde 

gelen kültürel ve politik başkentlerinden birisidir. 

Ülkenin geçirdiği ağır savaşlardan başkent olarak 

nasibini alan Berlin savaşların ağır tahribatlarını

kısa sürede atlatmayı başarabilmiştir. Günümüzde 

de şehir çokkültürlü ve toleranslı yapısı, hareketli 

gece hayatı, sayısız müzesi ve sanat galerisi ile her

yıl binlerce turistin gözde destinasyonlarından birisi

olmaktadır. Ayrıca Alman şehir planlamacılığının

mükemmel bir örneği olarak Berlin çok düzenlidir. 

Berlin dünyanın en yeşil ve temiz şehirlerinden 

birisidir. Şehirde dolaşırken kendinizi bir anda

ormanda geziyormuş gibi hissedebilirsiniz.

II. Dünya Savaşı’nda müttefik devletler tarafından 

işgal edilen Berlin, savaş sonunda dört alana

bölünmüş, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve 

SSCB’nin kontrolüne girmiştir. Sovyetler Birliği’nin

diğer müttefik devletlerle arasında bulunan siyasi 

farklılıklar nedeniyle Berlin doğu ve batı olmak 

üzere ikiye bölünmüştür. Daha sonradan “utanç 

duvarı” olarak anılan Berlin Duvarı’nın yapımına 

1961 yılında başlanmış ve halkın doğudan batıya

geçişi sert uygulamalarla engellenmiştir. Berlin’in 

önemli yapıları, müzeleri, büyükelçilikleri ve

sarayları şehrin doğu kesiminde kalmıştır. 9 Kasım

1989 tarihinde Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 3 Ekim 

1990’da Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle 

Berlin, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin başkenti

olmuştur.

Doğu Berlin tarafında trafik ışıkları yürüyen 

adam şeklindedir ve Berlin’in sembollerinden 

biri haline gelmiştir. Öte yandan Batı Berlinliler 

ve Doğu Berlinliler arasında bazı farklar ortaya

çıkmıştır. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Batı 

Almanya’nın ve vatandaşlarının her anlamda daha 

baskın gibi görünmesinden dolayı Doğu Berlinliler 

Batı Berlinlileri kibirli olarak tanımlamıştır. Batı 

Berlinliler “Wessi” olarak anılırken Doğulular

“Ossi” olarak anılmıştır. Ayrıca 400.000 civarında 

Türk göçmen Berlin’de yaşadığı için Türkçe konuşan 

birilerine denk gelme olasılığı yüksektir. Berlin’de

Türkler genellikle Kreuzberg, Neukölln, Wedding

gibi bölgelerde yaşamaktadır.
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Berlin, Türkiye’ye göre kuzeyde 

bulunduğundan hava şartları Türkiye’ye kıyasla

zorludur. Bir Kuzey Avrupa şehri olan Berlin’de,

hava her an soğuyabilir. Okyanusal iklimin de

etkilerinin görüldüğü şehirde karasal iklim 

daha baskındır. Kış aylarında şehri ziyaret

etmeyi düşünüyorsanız sıfırın altına düşen 

hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. 

Kar yağışı aralıktan marta kadar görülebilir.

Ayrıca kış aylarında hava soğuk olduğu için 

şehir de daha sakindir. Soğuk ve sert kışlar 

geçiren Berlin’de yaz ayları da serin ve zaman

zaman yağışlı geçmektedir. Yaz aylarında 

en çok yağış temmuz ve ağustos ayında 

gerçekleşir. Berlin’in en az yağış aldığı dönem

ise mart ayıdır. En sıcak ay olan temmuz

ayında ortalama sıcaklık 25 derecedir. Geceleri 

ise 15 dereceye kadar düşmektedir. Bu

nedenle yaz aylarında bile gitseniz yanınızda 

hırka bulundurmakta fayda var. Berlin’de 

sıcak ve güneşli günler az olduğu için böyle 

bir günlerde Almanlar güneşlenmek için 

parklara akın eder. İlkbahar ve sonbahar da 

genel olarak serin geçer ancak gezmek için 

uygundur.

Tarihi yapıları, müzeleri, geniş 

caddeleri ve tertemiz havasıyla 

içinden nehir geçen şehir 

Berlin’de, gezilecek pek çok nokta 

bulunmaktadır.

Avrupa’nın sanat, müzik ve

kültür merkezi olarak anılan 

şehrin turistik noktalarını gezebilir, 

arka sokaklarını keşfedebilir ve

şehrin bohem atmosferini sonuna 

kadar yaşayabilirsiniz. 2000’lerin 

başından itibaren house müziğin

gelişmesi ve sanat galerilerinin 

çoğalması şehirde bohem bir 

hava yaratmıştır. Berlin geziniz 

sırasında bu bu havayı mutlaka

hissedeceksinizdir. Dünya

Savaşları’nda ağır darbeler alan

şehir geçmişini de kucaklayıp 

en iyi şekilde yansıtmaktadır. 

Gezilecek onlarca yerin arasında 

en dikkat çeken durumlardan 

birisi de şehrin ağaçlarla kaplı 

olmasıdır. Sokaklarda dolanırken

bir anda geniş bir parka denk 

gelebilir ve kendinizi bir anda

ormanda bulabilirsiniz. Berlin’de 

konaklama yapacağınız bölgeyi 

gezeceğiniz yerlere göre

seçmenizde fayda var.

Berlin’in en meşhur noktası 

18. yüzyılın sonunda inşa edilen 

Brandenburg Kapısı’dır. Alman

Parlamento Binası da görkemli

yapısıyla dikkat çeken bir eserdir.

Şehrin en popüler noktalarından 

birisi de Almanya’nın en büyük 

meydanı olan Alexander 

Meydanı’dır. Spree Nehri

üzerinde kurulu Müze Adası da

beş müzeden oluşan bir kültür 

merkezidir. Barok mimarinin en 

güzel örneklerinden birisi de 

Berlin Katedrali’dir.

Berlin’de gezilecek yerler
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Münih’te düzenlenen #NNEXTGen 

etkinliğinde BMW, 600 beyygir 

gücünde hibrit bir sport cooupe 

modelinin ne olacağına işaaret

etmek için oldukça ilginç oolan 

Vision M Next konseptini 

açıkladı.

Şirket 2023 yılına kadar 

satışa sunulan 25 elektrikkli 

otomobile sahip olmak için

yeni bir hedef belirlediğindden 

Bavyeralılar tarafından 

içten yanmalı motordan

kaçış amacına uygun bir

konsept otomobil oldu. BMW

M departmanından bir hibrit model 

ise önümüzdeki 10 yılın ortalarından

sonra bekleniyor ve devamında 

tamamen elektrikli M otomobillerini

göreceğiz.

Elektrikli M modeli mi geliyor?
Bu gelenekselliklerinden dışarı 

çıktıklarını mı gösteriyor? Kesinlikle

hayır. #NEXTGen’de Automotive 

News Europe ile konuşan BMW 

Group Teknik Sorumlusu Klaus

Froelich, benzinli ve dizel motorların

en az yirmi yıl daha piyasada

olacağını söyledi. Dizellerin son 20 

yılı olduğu tahmin ediliyor, bu yüzden 

2040 geldiğinde hala model adı “d” 

ile biten bir BMW satın alabilirsiniz.

Otomobilinizin model ismi “i” ile

bitmesini isterseniz de 2050 yılına

kadar satın alabilirsiniz.

BMW Group Baş Teknik

Sorumlusu, benzinli motorların isenli motorların ise

en az 2050 yılına kkadar kalacağını 

söylüyor.

BMW, ileride yoğğun bir 

elektrik gündeminne

sahip olsa da, Froeelich

şaşırtıcı bir şekildee 

elektriğine geçişin 

abartıldığını söyleddi.

Bataryalar için hammaddelerden

dolayı benzinli motorlara göre

üretmesinin daha pahalı olduğunu

açıkladı. Otomobil üreticilerinin,

elektrikli otomobil üretimini artırmak 

için daha fazla malzemeye ihtiyaç

duyacağını söyledi.

Emisyon için düzenlemek 
yerine yeni motor yapılıyor

İçten yanmalı motorlar aslında o

kadar da kötü gitmiyordu. Froelich 

emisyonlar sıkıştıkça motorlarda 

değişiklikler yaparak soruna çözüm

bulmanın çok pahalı olacağını

söyledi. Bunun bir örneği kompakt 

BMW ve MINI modellerinde bulunan 

1.5 litrelik 3 silindirli turbo dizeldir. 

Nasıl peki? Çünkü B37 ünitesini 

çok katı emisyon değerlerine göre

güncellemek çok daha maliyetli

olacaktı. Ek olarak M550d, X5 M50d,

750d ve X7 M50d gibi modellerde750d ve X7 M50d gibi modellerde

bulunan 

dört turbolu 3 litrelik sıralı altı

silindir dizel motorun yapımı çok 

basit. Ancak emisyonlara göre 

düzenlemek çok pahalı olduğu için

yenilenmeyecek. Dört ve altı silindirli 

dizeller etrafta dolaşacak ancak 3

turbodan fazlası kullanılmayacak.

Froelich günleri sınırlı olan 

M760i modelindeki V12 için de

yenilenmeyeceğini söyledi. Çünkü

bu motorun güncellemeleri sert ve

bir o kadar maliyetli olacak. Zaten

satışları da oldukça düşük ilerlediği 

için böyle bir girişim zarardan başka 

bir şey olamaz. Bu kadar pahalı

olacak V12 bir BMW yerine; herhangi

6.6 litrelik çift turbo Rolls Royce 

modeline biraz daha bütçe artırarak 

sahip olabilirsiniz. İlginç bir şekilde

Froelich, V12 motorun yıllık emisyon 

değerlerien uygun hale gelmesi bile 

bir kaç milyon euro olduğu söyledi. 

Sadece tehlikede olan V12 değil, 4.4 Sadece

V8’in de geleceği belirsiz.litrelik 

lich, altı silindirli motora Froel

ahip hibrit ünite olmasısa

durumunda 670 beygirden d

daha fazla güç sağlayacakd

bir yedekb

parçappp

olacağını da belirtti.

BMW’den şok dizel 
açıklaması geldi!





MESLEK STANDARTLARINI BELİRLİYOR

SEKTÖREL EĞİTİMLER DÜZENLİYOR

TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRİYOR

MESLEKİ EĞİTİMLER VERİYOR

İSTİHDAM SAĞLIYOR

Oto Yıkama Görevlisi, Oto Kuaför, Lastik Jant Bakım 

Onarım, Boyasız Göçük Onarımı, Vale, Cam Filmi, Araç 

Folyo Kaplama alanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu 

iş birliği ile Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikler 

TOBFED tarafından belirlendi.

TOBFED, otomotiv satış sonrası hizmetlere ait iş 

kolları çalışanlarına mesleki yenilikler, teknolojik 

gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği, davranış bilimleri 

gibi konularda periyodik eğitimler ve bilgilendirme 

seminerleri düzenliyor.

Tüketicilerin araç bakımları ile ilgili dikkat 

etmeleri gereken noktalar, sağlıklı ve güvenilir 

ürünler, araç hijyeni, kaliteli hizmet ve trafik 

güvenliği konularında medya, sosyal medya ve 

çeşitli platformlarda tüketiciyi bilgilendiriyor.

Meslek sahibi olmayan gençlere iş başı eğitim 

programı kapsamında istihdam sağlıyor. Kaybolmaya 

yüz tutan usta-çırak ilişkisini, Ahilik kültürünü ayakta 

tutuyor. Sektörel iş kollarında nitelikli ustalar TOBFED’in 

sürdürülebilir eğitim merkezlerinde yetişiyor. 

Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün en büyük 
sorunu olan nitelikli personel açığını TOBFED kapatıyor. 
2016-17 yıllarında 6000 istihdam sağlayarak Milli İstihdam 
Seferberliğine sektörel bazda en ciddi katkılardan birini 
yaptı. TOBFED Kariyer Merkezi otomotiv sektöründeki pek 
çok firmanın üst düzey yöneticiden vasıfsız elemana kadar 
olan insan kaynakları ihtiyaçlarına cevap veriyor.



SEKTÖRÜN HAKKINI SAVUNUYOR

SEKTÖRÜ TEK ÇATI ALTINDA TOPLUYOR

SEKTÖRÜ KADINLARA AÇIYOR

EKOLOJİK BİLİNÇ SAĞLIYOR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYOR

TOBFED, sektörel sorunların çözümünde devlet 
kademeleri ile koordinasyonu sağlayarak sorunların 
daha hızlı ve sağlıklı çözülmesini sağlıyor. Cam filmi 
yasağı sürecinde oluşturduğu kamuoyu ve ilgili devlet 
kurumları ile gerçekleştirdiği temaslar, sorunun kısa 
sürede çözüme kavuşmasını sağladı.

Sektörel tüm iş kollarına hitap eden dernekleri ile 

firmaları tek çatı altında topluyor. Böylelikle firmaların 

kurumsal gelişimleri destekleniyor, firmalar arası 

ticari ve sosyal ilişkiler kuruluyor, fuar ve çeşitli 

organizasyonlarda üye firmalara destek sağlanıyor.

Otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe kadın 

girişimcileri ve çalışanları destekliyor. Oto kuaförden, cam 

filmine; valeden göçük ustasına kadar pek çok iş kolunda kadın 

ustalar yetiştirdi. Kadınların sektörde daha aktif hale gelmesi 

için ilgili bakanlık ve STK’lar ile ortak projeler yürütüyor.

Kısıtlı su kaynaklarımızın heba olmaması için otomotiv 

bakım sektöründe harcanan suyun %80 geri dönüşümünü 

ve tasarrufunu sağlayacak Su Geri Dönüşüm cihazını ARGE 

yatırımları ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile geliştirdi. Ayrıca 

sektörel atıkların geri dönüşümü konusunda yasal düzenlemeler 

onuşunda ilgili bakanlıklarla çalışmasını sürdürüyor.

Otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe iş sağlığı ve 

güvenliği kültürünün oluşmasını sağlıyor. Özellikle kullanılan 

kimyasal malzemelerin güvenliği, ürün kalitesi, koruyucu 

ekipmanların kullanımı konularında sürekli bilgilendirmeler 

yapıyor. İSG kültürünün yaygınlaşması ve zorunlu hale 

gelmesi için alt yapıyı hazırlıyor.

NELER YAPIYOR?



BASINDA



BASINDA
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15 yıl öncesine kadar araçlar fırça

veya sünger ile mekanik kuvvet

uygulayarak (beden gücü kullanılarak) 

yapılıyordu. Türkiye de sisteme kayıtlı 

yaklaşık 20.500.000 taşıt var. Bu 

araçların ortalama olarak minimum

%35’nin her ay 2 kez yıkandığını 

düşünebiliriz. Bu durumda her ay 

yaklaşık 12.300.000 kez sadece

araçların dışı yıkanmaktadır. Ortalama 

tahmini ödenen para 307.500.000

TL. Yıllık ise yaklaşık 3.690.000.000 

TL ödenmektedir. Bu sadece tahmini

araç dış yıkama rakamları. Araç içi

detay temizliği ise başka bir hizmettir. 

İç kuaför hizmetinden faydalanan

araç sayısı hem daha düşük hem de 

uygulama tarih aralığı daha uzun 

olmasına rağmen, ücretin yüksek 

olması araç temizliği ile ilgili rakamı 

yukarıya çıkartmaktadır. Bu hizmetin 

yarattığı pazar büyüklüğünün de 

eklenmesi ile pazardaki toplam

büyüklüğü ortaya çıkartabiliriz. 

Bu rakamı yaklaşık olarak 

hesaplayan her işletme pazardan

pay kapma yarışına girmekte.

“Fırçasız Köpüklü Araç Yıkama’’ 

ürünü araç üzerinde biriken kirleri 

herhangi bir mekanik güce gerek

kalmadan çıkartmak için ihtiyaç olan

güçlü bir üründür aksi halde çamur 

ve kiri nasıl yüzeyden kopartıp 

akışkan hale getirilmesi imkansızdır.  

Nedir insan gücü kullanmaya gerek 

bıraktırmadan bu ürünü bu kadar 

güçlü yapan kimyasal madde? 

Ana oyuncu burada “Fırçasız

Köpüklü Araç Yıkama” ürününün

formülasyonun da bulunan yüzey 

aktif madde diye adlandırılan 

hammaddeler. Yüzey üzerindeki

kiri yumuşatıp fırça ve süngere 

ihtiyaç duymadan su ile akıp giderek

araç yüzeyine zarar vermeden

sorunsuzca temizlik sağlar.

Fırçasız köpüklü Fırçrça öpüksız kööpüklü
yıkama nedir?yıkaama neddir???

Döşeme 
temizliği nasıl 

yapılır?
Araçlarda 

kirlenmeye en 

müsait kısım araç

içi döşemelerdir. 

Yemek, içmek

faaliyetleri,  sigara

kullanımı, sürekli

fiziksel temas ve 

sürtünmeye maruz 

kalmaları, mecbur

kalındığı için yapılan yük taşımaları

araç içi döşemelerin daha hızlı 

kirlenmesini sağlar. Doğru

müdahale ile temizlenmediği sürece

de kötü ve sıkıcı bir izlenim bırakır 

araçlarda. Öncelikle bilinmesi 

gereken, araç koltuk, tavan yada

halı gibi tekstil ürünlerinde 

çamaşır suyu, ağartıcı gibi ağır

kimyasallar kullanılmamalıdır. Bu 

iş için geliştirilmiş özel ve güvenilir 

temizleyiciler kullanılmalıdır.

DIVORTEX CAR CARE “Wild

Clean” “Detaylı Döşeme 

Temizleyici” ile aracınızdaki her

cins döşeme yüzeyin derinlemesine 

detaylı olarak temizlemesi,

anti bakteriyel özelliği

sayesinde de hijyen ,

ferah bir temizlik sağlaması 

ve güvenle kullanılabilmesi

için Divortex Car

Care  güvencesi ile 

geliştirilmiştir.
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Bursalı mühendislik öğrencileri,

Oyak Renault tarafından gençleri 

dijital dönüşüm ve inovasyona

teşvik etmek amacıyla başlatılan 

“Hack@OR 6 Takım Üstü Değer”

projesi çerçevesinde verilen eğitim 

programını tamamladı. Oyak

Renault, Mart-Haziran aylarını 

kapsayan bahar döneminde

programa katılan öğrencilerin

tasarladığı en başarılı 3 prototipi

ödüllendirdi. Bu yıl başlatılan 

“Hack@OR 6 Takım Üstü Değer”

projesinin amacı, öğrencilerin 

Oyak Renault’nun dijital dönüşüm 

birikiminden faydalanarak 

gerçek endüstriyel sorunlar için 

yepyeni fikirler ve çözüm önerileri 

geliştirmelerine olanak sağlamak.

Oyak Renault, “Hack@OR 6 Takım 

Üstü Değer” projesi ile gençleri

inovatif düşünmeye teşvik ediyor. 

Programa katılan Bursa Teknik 

ve Uludağ Üniversitesinden 35 

öğrenci Oyak Renault Otomobil 

Fabrikalarında düzenlenen törenle

sertifikalarını aldı. Program

kapsamında öğrenciler tarafından 

öne çıkan fikirlerden oluşturulan 

prototipler ödüllendirildi. 

Öğrenciler ödüllerini fabrikada

yapılan törende Oyak Renault Genel

Müdürü Antoine Aoun ve Bursa 

Teknik Üniversitesi Rektör vekili 

Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’dan 

aldılar. Ödül törenine, Uludağ 

İhracatçılar Birliği, BUTEKOM, 

BUSIAD, BTSO gibi Bursa’nın

önemli sivil toplum kuruluşlarının

temsilcileri de katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve

Bursa Teknik Üniversitesi’nin

yakın iş birliği ile düzenlenen 

“Hack@OR 6 Takım Üstü 

Değer” projesiyle mühendislik 

eğitimi gören öğrencilerin Oyak

Renault’nun dijital dönüşüm ve 

Endüstri 4.0 bilgi ve uygulama 

birikimlerinden faydalanarak yeni 

fikirler geliştirmeleri için yaratıcı

bir ortam oluşturuldu.

Oyak Renault teknoloji
dostu gençler yetiştiriyor

Oyak Renault uzmanları 
mentorluk yaptı

Programa katılan 35 öğrenciye 

inovatif ve tasarım odaklı düşünme 

dışında, 4 dakikada etkili sunum, 

yazılı ve sözlü iletişim, CV hazırlama 

ve mülakat teknikleri eğitimleri

verildi. “Hack@OR 6 Takım Üstü 

Değer” programı süresince öğrenciler

çeşitli problemler karşısında muhtelif 

çözüm fikirleri üretti. Ortaya çıkan

fikirler doğrultusunda öğrenciler

uygulama prototipleri de oluşturdu. 

Program boyunca eğitim verilen 

öğrencilere Oyak Renault İnovasyon 

Sosyal Kulübü üyeleri mentorluk 

yaptı. Oyak Renault meslek uzmanları

ve akademisyenlerden oluşan 

jüri, program sonunda öğrenciler

tarafından tasarlanan 3 prototipi 

en iyi uygulama fikri olarak seçti.

En iyi üç prototipi tasarlayan 

öğrenciler Oyak Renault tarafından

ödüllendirildi.
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Enterprise Türkiye, yeni 
nesil Hibrit filosu ile 

büyümeye devam ediyor
Dünyanın en büyük araç 

kiralama şirketi Enterprise 

Rent-A-Car’ın Türkiye iştiraki 

Enterprise Türkiye, hibrit 

teknolojisinin öncü ve lider 

markası olan Toyota ile önemli 

bir işbirliğine imza attı. Bu 

kapsamda daha önce Toyota’nın 

Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid 

modelini filosuna katan Enterprise 

Türkiye, şimdi de aynı markanın 

yine Türkiye’de üretilen bir diğer 

modeli olan Corolla Hybrid’i 

araç filosu için tercih etti. Toyota 

Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt 

ve Enterprise Türkiye CEO’su 

Özarslan Tangün’ün katılımı 

ile düzenlenen araç teslim 

töreniyle 1.000 adet çevreci hibrit 

teknolojili yeni nesil Corolla 

Sedan, Enterprise’ın filosuna 

dahil oldu. Konuyla ilgili açıklama 

yapan Enterprise Türkiye CEO’su 

Özarslan Tangün, “Hibrit ve 

elektrikli araçlara ilgi tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de her 

geçen gün artıyor. Müşterilerimiz, 

hem karbon ayak izini düşürmek 

hem de yakıt maliyetlerini 

azaltmak adına hibrit araçlara 

daha fazla rağbet gösteriyor. Biz de 

sektörün öncülerinden biri olarak 

müşterilerimize daha çevreci ve 

ekonomik modeller ile hizmet 

vermek için çalışmaya devam 

edeceğiz” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de hibrit araçlara 

ilgi her geçen gün artıyor. Araç 

kiralama müşterileri  hem 

karbon ayak izini düşürmek hem 

de yakıt maliyetlerini azaltmak 

adına hibrit ve elektrikli araçlara 

daha fazla rağbet gösteriyor. 

Hibrit teknolojisinin öncü ve 

lider markası olan Toyota’nın 

Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid 

modelini ekleyen Enterprise 

Türkiye, son olarak Toyota’nın 

yine Türkiye’de üretilen yeni 

nesil Corolla Hybrid modelinden 

1000 adet satın alarak filosuna 

kattı. 1000 adet Corolla Hybrid, 

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar 

Bozkurt ve Enterprise Türkiye 

CEO’su Özarslan Tangün’ün 

katıldığı imza töreni ile Enterprise 

filosuna dahil oldu. Bu gelişme ile 

Toyota, bugüne kadar Türkiye’de 

gerçekleştirdiği en büyük hibrit 

filo satışını gerçekleştirirken, 

Enterprise Türkiye’de filosunda 

en fazla çevreci araç bulunduran 

araç kiralama şirketi oldu.

Enterprise Türkiye, 1.000 adet Toyota 
Corolla Hybrid’i filosuna kattı...

Enterprise
Türkiye
CEO’su

Özarslan
Tangün
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Otoparklarda doğru 
tasarım nasıl olmalı?

ARAÇ STOPERİ YERLEŞİMİ

ENGELLİ PARK YERLERİ
Otopark 

yönetmeliğine 

göre her 20 park 

yerinde birisi 

engelli park yeri 

olarak ayrılır ve 

engelli işareti ile 

işaretlenerek belirlenir. Kısacası her park 

yerinde yüzde 5 oranında engelli park yeri 

ayrılır. Ayrılan bu engelli park yerlerinin bina 

ve asansör giriş-çıkışlarına en yakın yerde 

olması gerekmektedir. Engelli park yerlerinin 

3mt olarak tasarlanması önerilmektedir.

Stoperler, araçların otopark duvarına çarpmasını engellemek 

ve doğru park etmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. 

Binek araç park yerlerinde ön park çizgisinden 80 cm geriye 

sabitlenir. Kauçuk, plastik veya metal (boru) malzemeden 

üretilir. Tek parça stoperlerin minimum 180 cm, iki parça 

halinde olan stoperlerin her birinin minimum 50 cm olması 

gerekir. Stoper yüksekliğinin maksimum 12 cm olması stoperin 

araç altına çarpmasını engeller.

“Bu otopark çok dar, yok 

mu bunun bir standardı?” 

sorusu zorla park edebildiğimiz 

otoparklarda hemen aklımıza 

gelir. Evet, otoparkların bir 

standardı var. 1993 yılında Resmi 

Gazetede yayınlanan Otopark 

Yönetmeliği ile Türkiye’de otopark 

ölçülerine dair standartlar 

belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe 

göre her bir araç için manevra 

alanı dahil minimum otopark 

metrajı 20 metrekaredir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yayınlanan yönetmeliğe göre 

ise; binek araçlar için park yeri 

uzunluğu 5 metreden, genişliği 

ise 2.5 metreden kısa olamaz.

Yanyana iki aracın park 

ettiği planlamalarda iki 

park yerinin birbirinden 

en belirgin ve ergonomik 

olarak ayrılması önemlidir. 

Şerit düzenleme için yol 

çizgi boyası, plastik şerit 

düzenleme butonları, 

kauçuk şerit düzenleme 

butonları tercih edilebilir. 

Şerit düzenleme butonları 

yol çizgi boyasının üzerine 

uygulanabilir. Her ne 

kadar boru tipi stoperler 

de şerit düzenleme de 

kullanılıyor olsa da çabuk 

yıpranması, araçlara zarar 

vermesi ve yaya güvenliğine 

zarar vermesi nedeniyle 

önerilmemektedir.

Park yerleri 
ayırıcı şerit 
düzenleme
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Dünyanın önde gelen otomotiv

orijinal ekipman üreticileri

için emisyon ve yakıt tasarrufu

çözümleri üreten Delphi

Technologies, hızlı bir şekilde 

büyüyen ve her geçen gün 

yepyeni modellerin tanıtıldığı

otomotiv sektörü için yenilikçi 

ürünler geliştirmeye devam

ediyor. Otomotiv dünyasına adım

atan yeni modeller için hızlı bir 

refleks göstererek 2018 yılında

tam 112 farklı yeni model için

fren balatası geliştiren Delphi 

Technologies, henüz yollarla 

kısa bir süre önce buluşan yeni 

Ford Focus için geliştirdiği fren

balatalarını sektörde bir ilk

olarak gün yüzüne çıkardı.

Otomotiv ekipman üreticileri

için geleceğe yönelik önemli

çözümler geliştiren

Delphi Technologies,

otomobillerin hayati

organlarından birisi olan fren

balataları için yenilikçi ürünler

geliştirmeye tüm hızıyla devam

ediyor. Delphi Technologies’in

fren balataları, en güncel

testlerde daha hızlı durma, daha

kısa fren mesafesi ve daha uzun

dayanım disiplinlerinde 6 farklı 

rakibinden daha iyi olduğunu

kanıtlıyor. İlklerin arkasındaki 

şirket Delphi Technologies,

henüz kısa bir süre önce yollarla

buluşan dördüncü nesil yeni

Ford Focus ve Ford Fiesta ST için

geliştirdiği fren balatalarını satışa 

sunmaya başladı.

Pazarın gereksinimlerine uygun 

ürünleri zamanında sunmanın da 

oldukça önemli olduğunun altını

çizen Delphi Technologies, yeni

bir otomobilin piyasaya çıkışının 

ardından 6 ile 12 ay gibi iddialı bir 

sürede yeni fren balatalarını satışa

sunuyor. Hali hazırda 1,7 milyona 

yakın bir önceki nesil Focus

yollarda dolaşırken, yeni Ford

Focus için ilk kez bir satış sonrası 

araç ekipmanı üreticisi olarak 

fren balatalarını tanıtan Delphi

Technologies, araç sahiplerinin 

bakım ve onarımlara daha erken 

ulaşmasına olanak tanıyor. Bu 

sayede fren balatalarının değişim 

sürecinde Delphi Technologies,

araç üreticisine de rekabetçi bir 

çözüm sunuyor. Yeni nesil Ford

Focus, Avrupa Yılın Otomobil 

Ödülü’ne (Car of the Year) aday 7 

otomobilden birisi olarak dikkat

çekiyor. 

yeyeni FoFordrd FoFocusus’a
öözözel freren babalalatatasası

Delphi Technologies’den
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TEB Cetelem, Cetelem 

Araştırma Merkezi desteğiyle 

hazırlanan “Elektrikli Taşıtların 

Gizemi” başlıklı raporunu 

açıkladı. Aralarında Türkiye’nin 

de olduğu 16 ülkede, yaşları 

18 ile 65 arasında değişen, 10 

bin 600 kişiyle gerçekleştirilen 

araştırma, tüketicilerin elektrikli 

araçlarla ilgili düşüncelerini 

ortaya koyuyor. Rapora göre, 

tüketicilerin çoğunluğu elektrikli 

araçları pahalı, menzili kısa ve şarj 

süreleri uzun olduğu için tercih 

etmiyor. Ancak elektrikli araçlar 

konusundaki gelişmeler çok hızlı 

ilerliyor. Araştırmalar batarya 

fiyatlarının hızla düştüğünü, buna 

bağlı olarak menzillerin arttığını ve 

hızlı şarj istasyonlarının da giderek 

yaygınlaştığını gösteriyor.

Cetelem Gözlemevi’nin 

araştırmasına katılanların 

beyanlarından elde edilen 

sonuçlara göre 2030 yılında 

dünyada satılan araçların 

yüzde 25’ini elektrikli araçların 

oluşturması öngörülüyor. Bu 

rakamın satın almanın teşvik 

edildiği Çin’de yüzde 36, Norveç’te 

ise yüzde 39’a kadar yükselmesi 

bekleniyor. Araştırmaya katılan 

Türk sürücülerin beyanlarına göre 

11 yıl sonra Türkiye’de satılacak 

araçların yüzde 29’unu elektrikliler 

oluşturacak.

Tüketicilerin elektrikli araçlarla 

arasındaki mesafe her geçen gün 

kısalıyor. Cetelem Gözlemevi’nin 

2019 elektrikli araçlar raporu 

ile 2012’de yayınlanan ilk 

elektrikli araçlar araştırması 

karşılaştırıldığında, aradan 

geçen 7 yıl içinde tüketicilerin 

sadece elektrikli araçlarla ilgili 

bilgi seviyesi değil aynı zamanda 

içten yanmalı motoru olmayan bu 

tip araçlara olan ilgisinin arttığı 

görülüyor. 

Bu süre içinde gerçekleştirilen 

tanıtım çalışmaları ve yollarda 

daha sık görülmeye başlanan 

elektrikli otomobiller sayesinde 

insanların gün geçtikçe bu yeni 

ürünü daha çok benimsediği 

anlaşılıyor. 2012’de yapılan 

anket çalışmasında, tüketicilerin 

ürünün teknolojisine yeterince 

güvenmemesi, bu ürünü satın 

almama nedeni olarak üçüncü 

sırada yer alırken, bugün bu unsur 

bir satın almama nedeni olarak 

altıncı sırada yer alıyor. 

Sürücülerinin elektrikli taşıtlar 

için önemli bir ölçüt olarak 

gördükleri satın alma fiyatı, menzil 

ve şarj alt yapısı son yıllarda çok 

fazla gelişme gösterdiği halde 

kafalardaki soru işaretleri ortadan 

kalkmış değil. Cetelem Gözlemevi 

2019 raporu da gösteriyor ki, bunca 

gelişmeye rağmen bu üç unsur 

halen insanların elektrikli taşıtları 

benimsemesinin önündeki en 

büyük engel olarak görülüyor.

Araştırmaya katılan pek çok 

ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 

otomobil sahiplerinin elektrikli 

otomobil satın almama nedeni 

olarak çok pahalı, menzilin kısa, 

batarya şarj süresinin uzun ve şarj 

altyapısının yetersiz olması geliyor. 

Türk tüketicilerinin yüzde 66’sı 

araç pahalı olduğu için almıyorum 

derken, şarj altyapısının yetersiz 

olduğunu söyleyenlerin oranı 

yüzde 39’da, şarj süresi çok uzun 

diyenlerin oranı ise yüzde 35’te 

kalıyor. 

Önümüzdeki 10 yıl içinde her 
100 aracın 25’i elektrikli olacak

Bataryalar ucuzluyor 
menzil artıyor 

Cetelem Gözlemevi’nin araştırmasına göre 

elektrikli araçların 2030 yılından itibaren 

yaygınlaşacak olmasının birinci nedeni bataryaların 

ucuzlayacak olması. 2010 yılında 1 kilovat saat için 

1000 dolarlık bir maliyet söz konusuyken, bu rakam 

günümüzde 5’te 1 oranında geriledi. Gelecekte 

ise 150 dolarların altına inmesi bekleniyor. Bu 

da otomobillerin fiyatlarının düşmesini ya da 

ucuzladığı için daha yüksek kapasiteli bataryalar 

kullanılarak menzilinin artmasını sağlayacak. 
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Kadınlar boyasız 
göçük tamirine el attı

Türkiye Otomotiv Bakım 

Dernekleri Federasyonu 

(TOBFED) Göçük Sektör 

Komisyonu’nun yaptığı 

açıklamada, boyasız göçük 

düzeltme işinin Türkiye’de yeni 

bir meslek olduğunu belirtildi.

Mesleğin geçen yılki yağışlarla 

daha çok popülerlik kazandığını 

belirtilen açıklamada, geçen 

sene 27 Temmuz’daki dolu 

hasarında 300 bine yakın aracın 

hasar gördüğünü, ülkede 

yeterli usta olmadığından Asya, 

Amerika ve Afrika ülkelerinden 

2 bine yakın usta transfer 

edildiğini anlatıldı.

Bu 300 bin aracın yüzde 

10’unun yerli, yüzde 90’ının 

da yabancı ustalar tarafından 

onarıldığı dikkat çekti. 

“TOBFED geçen sene Boyasız 

Göçük Düzeltme Akademisi 

kurdu. Hangi meslek grubundan 

olursa olsun her yıl yaklaşık 

300 Türk’e eğitim vermeyi 

kararlaştırdı. TOBFED’in hedefi 

ise gelecekte böyle bir dolu 

yaşandığında artık bu pazardaki 

parayı, yabancılar yerine Türk 

ustalarla paylaşmak. 

Akademideki eğitmenler 

yurt dışındaki akademilerden 

eğitim aldı ve eğitim aldıkları 

akademilerin müfredatını 

uyguluyorlar. Öncelikle kursiyerin 

bu işi yapabilmesi için biraz 

beceriye sahip olması lazım. Yani 

evindeki ufak tefek tamir işlerine 

eli yatkın olması lazım. 1 haftalık 

akademik eğitimden sonra kursa 

katılanlara 1,5-2 aylık bir ödev 

veriyoruz. Bu ödev, bir parça 

üzerinde önce küçük hasardan 

başlamak suretiyle her geçen 

hafta biraz daha ağırlaşarak ağır 

hasarlara doğru gidiyor. Bu iki 

ay süresinde kursiyerin neler 

yaptığını takip ediyoruz. Kursiyer 

2 ay sonunda günlük 6-7 saat 

çalışıp pratik yapmışsa 2 ayın 

sonunda bir usta olamasa da 

küçük ve orta ölçekli hasarları 

düzeltmeye başlıyor. Usta olması 

da becerisine göre 6 ay ile 1 

seneyi buluyor.
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Araç hasarlarında boyasız 

göçük düzeltmenin birçok avantajı 

olduğunu da belirtilen açıklamada 

şu bilgilere de yer verildi:

“Boyasız göçük düzeltmede, 

araçta değer kaybı olmuyor. Boya, 

kaporta ve parça değişiminden 

kaynaklanan yüksek meblağlı 

tramer kaydı çıkmıyor. En büyük 

avantajı ise zaman. Bugün bir 

klasik kaporta, boya ve parça 

değişimine gitmişse bir parça 

minimum 1 hafta, 10 gün sürüyor. 

Oysa boyasız göçük düzeltmede 

hasarın durumuna göre 1 saat ile 

1 gün içerisinde müşteriye aracı 

orijinal boyasına zarar verilmeden 

teslim ediliyor. Bu da çok büyük 

bir avantaj. Sigorta firmalarına 

sağladığı avantaj da çok fazla. 

Biliyorsunuz sigorta firmaları çok 

ciddi oranda hasar ödemeleri 

yapıyor her yıl. Sigorta firmaları, 

boyasız göçük düzeltmede yaklaşık 

yüzde 50-60 tasarruf sağlıyor. 

Ülke ekonomisine de çok büyük 

katkısı var. Gereksiz yere parça 

değişiminden dolayı yurt dışından 

milyonlarca dolar yedek parça 

ithalatı yapıyoruz. Oysa boyasız 

göçük düzeltme, araç kullanıcıları 

için birinci onarım tercihi olsa 

her geçen yıl yurt dışına gereksiz 

parça ithalatımız biraz daha 

düşecek, paramız ülkemizde 

kalacak. Bir diğer faydası boyası 

göçük düzeltme uygulaması, 

doğa dostu bir teknoloji. Çünkü 

kaporta-boya onarımında kullanılan 

tiner, boya gibi çözücü maddeler 

kullanılmıyor.”

“İşin mutfağında başladım”
Eğitim gören kadınlardan Derya 

Oran ise daha önce otomobil 

servisinde çalıştığını kaydederek, 

şunları söyledi:

“Liseyi bitirdikten sonra iki sene 

yetkili serviste hasar danışmanı 

olarak çalıştım. Daha sonra 

organize sanayide 14 senelik 

mekanik üzerine kendi işletmem 

vardı. Piyasa durumundan dolayı 

yapamadım. Dükkanımı kapattım. 

Hayata yeniden başladım. Burada 

göçük sepetinde göçük uzmanı 

olmak için kurslara başvurdum. 

Aşkın Önver’in yönlendirmesiyle 

öğrendim. Şu an burada 

çalışıyorum.”

Hiçbir işin zor olduğunu 

düşünmediğini kaydeden Oran, 

“Sabır gerektiren bir meslek. Araba 

konusunda hasar olsun mekanik 

olsun bu mesleği çok sevdiğim ve 

gönül verdiğim için bu sefer de 

göçük olayıyla ilgilenmek istedim. 

Kaporta boya artık bazı hasarlarda 

mazide kaldı. Arabanın değerini 

düşürdüğü için orijinalliğini 

korumak amacıyla boyasız göçük 

çözümlerinin daha revaçta 

olduğunu görünce bu işe el attım.” 

dedi.

Derya Oran, iyi bir usta 

olabileceğine inandığını 

kaydederek, “Artık iş yeri açmayı 

düşünmüyorum öyle bir denemem 

oldu çünkü. Şirketimiz büyük bir 

firma hem Avrupa hem de Anadolu 

Yakası’nda. Şirketimizin bünyesinde 

daha iyi bir yere gelebileceğimi 

düşünüyorum. “ ifadelerini kullandı.

“Birçok avantajı var”

Bugüne değin TOBFED’den 3 

kadın eğitim aldı. “Boyasız göçük 

düzeltme erkek egemenliğinde 

bir iş değildir. Hanımların da 

çok rahat yapabileceği bir iştir. 

Kendilerine çok küçük bütçelerle 

butik bir servis kurup çok kısa 

zamanda yatırdıkları parayı amorti 

edebilecekleri, çok ciddi orada 

para kazanabilecekleri güzel bir 

meslek. İlgi bu aralar biraz daha 

arttı. Şu an servisimizde hasar 

danışmanı kadın arkadaşımız 

‘Boyasız göçük düzeltmeyi 

ben de yapacağım, yabancı 

teknisyenlerin kazandığı paraları 

ben de kazanmak istiyorum.’ dedi. 

‘Neden olmasın?’ dedik, ona da 

aynı eğitimleri verdik. Şu an gayet 

başarılı gidiyor kendisi. Herhalde 

birkaç ay içerisinde o da master 

usta olacak.” açıklaması yapıldı.

“KADINLARIN
İLGİSİ BU
ARALAR
BİRAZ
DAHA ARTTI”








