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Türkiye’de üretilen ilk ve tek Canlı 
Hayvan Taşıma Aracı yine OKT 

TRAILER’den…

ÖZ GÖZDE

İnci Akü 30. yılında 30 Milyon Dolarlık 
marka değerine ulaştı!

OKT TRAILER

İNCİ AKÜ 

DOĞAN TANKER 

Öz Gözde Heavy Team 

Doğan Tanker Teslimat 
Sonuçlarıyla  

Çıta Atladı

S68-70
ORDU

Ordu’da Artık Çöpün Son Durağı 
Karadeniz Olmayacak!



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

Ülkemizin seçim sezonu henüz kapanmadı.  
Ağustos ayında ilk kez vatandaşın doğrudan seçeceği 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015 te ise genel 
seçimlerle süreç devam edecektir. Buda önümüzdeki 
1,5 yıl boyunca ülkemizde taşların tamamen yerine 
oturmayacağını göstermektedir.

Avrupa’ya bakarsak kriz devam etmekte...  Özellikle 
İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, İngiltere ve 
hatta Fransa ekonomik olarak sıkıntıdadır.  Almanya 
başbakanı Merkel’in ifadesine göre, Avrupa krizi 2018 
yılına kadar devam edecektir. Dolayısı ile Türkiye’nin 
Avrupa’ya ihracatı olumsuz yönde etkilenmeye devam 
edecektir. Bu durum, otomotiv ve yassı çelik imalatçıları 
için önemli bir uyarıdır. 

Düşünceme göre şirketlerin muhafazakâr 
davranmaları çıkarlarınadır. Firmaların büyüme 
planlarını birkaç yıl ertelemeleri ve kendi iç 
sermayeleriyle çarkı döndürmeleri menfaatlerine 
olacaktır. Yatırım konusuna gelirsek; maliyet düşürmeye 
yönelik olmasında fayda vardır.

Yaklaşan seçimler nedeni ile hükümet üzerindeki 
baskılar giderek çoğalacaktır. Cari açık nedeni ile 
doların artış baskısı yükselecektir, üstüne ihracat 
pazarlarımızdaki sıkıntılar satışları kısıtlayacaktır.

2014 çelik sektörüne çok da iyi gelmeyecektir 
sebebiyse fiyatlarda istenilen artış beklenmemektedir. 

Küresel pazarımıza baktığımızda ise; sıkıntılar dikkat 
çekmekte.  Güneydoğu Asya pazarı, Çin’den gelen 
ciddi rekabetle sıkışmıştır. Güney Amerika pazarı sıkıntı 
içindedir. Kısa zamanda gelişme beklenmemektedir. 

  İç ve dış dinamikler, istikrarın bozulması yönünde 
ciddi baskı oluşturmaktadırlar. Diyeceğim şu ki; iş 
adamları olarak, şartlar bizleri her zamankinden tedbirli 
olmaya zorlamaktadır. 

Seçim Sonrasına 
Genel Bakış



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20146

BAİS & RECHNER’S 
ULUSLARARASI
ORTAKLIĞI
Bais, Türkiye’de itfaiye teşkilatlarını 
güçlendirecek ve yangınla mücadele 
faaliyetlerinde daha güçlü konuma 
gelecek, yangına karşı uygulamalarını, 
ileriye taşıyacak bir anlaşmaya imza 
attı. Bais, LUF-Mobil Yangınla Mücadele Destek Makinesi’ni tanıtmaktan ve Türkiye’de 
uygulanmasında vesile olmaktan gurur duymaktadır. 

Peki, Nedir Luf-Mobil Yangınla Mücadele Destek 
Makinesi? 

Mobil Yangınla Mücadele Destek Makinesi LUF, ileri 
teknolojisi, tasarımı ve modüler konsepti ile optimum 

performans ve ekonomi sağlayan bir makinadır. 

Kablosuz uzaktan kumandalı mobil yangınla 
mücadele destek birimi olan LUF, yüksek kapasiteli 
pozitif basınç vantilatörü ve “su hattı” sisi ile 300 m 
mesafeye kadar ilerleme sağlayarak kullanılabilmektedir. 
Bu kombinasyon; itfaiyecilerin ve kurtarma ekiplerinin 
güvenli şekilde takip edebilmelerine olanak tanımak 
için yoldaki duman, ısı, zehirli gazları temizlemekte 
yangın yoğunluğunu azaltmaktadır. Son teknoloji kontrol 
ekipmanlarının kullanımı kolay ve yüksek hassasiyette 
operasyonu güvence altına almaktadır. 

Yüksek performanslı makine olarak yüksek oranda 
esnek ve kullanımı kolaydır. LUF’un tünel yangınlarını, 
tünel yapısına ve ilintili alt yapıya minimum seviyede 
hasarla kontrol altına alması çok kısa bir süre alır. 

Dizel yakıtla  çalıştırılan LUF, zorlu işletme koşullarına 
ve dar alanlara dayanıklı sağlam bir makinedir. 

Mobil Yangınla Mücadele Destek Makinesi LUF 
itfaiyecilere ve kurtarma ekiplerine güvenli çalışma 
koşulları sunar.
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Uygulama Alanları Nerelerdir?

Çok çeşitli koşullardaki uygulamalarına; yol, demiryolu 
ve metro tünelleri (30 dereceye kadar  eğimli yerlere girip 
çıkabilme özelliğine sahip) uçak hangarları, kimyasal 
endüstriyel ve enerji santralleri, depolar ile ticari binalar 
da dahil olup bunlarla sınırlı değildir.

LUF’u kullanan Ülkeler ve Kurumlar? 

Belli başlı kullanıcılar aşağıda sıralanmıştır;

Davos-İsviçre İtfaiye Müdürlüğü,

Tuttlingen Kenti-Almanya,

Frankurt am Main Kenti-Almanya,

Lin Kenti-Almanya,

Bangkok-Tayland,

Cloppenburg Kenti-Almanya,

Xiamen Rafinerisi-Çin Halk Cumhuriyeti,

Köln Kenti-Almanya,

Guanzhou Kenti-Çin Halk Cumhuriyeti,

Honnever Kenti-Almanya

Moskova-Rusya (Kurtarma Treni)

Volkswagen AG-Almanya

Monaca Prensliği İtfaiye Müdürlüğü,

Oslo İtfaiye Müdürlüğü-Norveç,

Roma Kenti İtfaiye Müdürlüğü-İtalya

Metro Rail Stuttgart-Almanya…

Görüldüğü üzere gelişen ve büyüyen kentler ile 
birlikte olası müdahale imkânları da gelişmektedir. 
Bugün özellikle üç büyük şehrimizde kullanılan metro 
istasyonları başta olmak üzere rafinerilerimiz, enerji 
santrallerimiz gibi büyük ve riskli işletmelerimizin 
risk değerlendirmelerini gözden geçirip teknolojik 
gelişmelere göre uyarlamaları en büyük dileğimizdir. 

Biz Bais AŞ; olarak felaket senaryolarında ülkemizin 
teknolojinin gerisinde kaldığını düşünüyoruz. Gayemiz 
İtfaiye sektörünün ufkunu açacak hamleler yapmak, 
ülkemize teknolojik ve ihtiyaca yönelik ürünler 
kazandırmak olacaktır.
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Hüseyin TUNÇ
huseyin.tunc@radusdergisi.com

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. 
Farkında olmadan arayı biraz fazla uzatmışız 
sanki, tekrar burada olmak çok güzel. 

Son zamanlarda hiç dikkat ettiniz mi? 
İnsanlar, birçok konuda geçmişe ve geçmişte 
üretilenlere daha çok ilgi duymaya başladılar. 
Yollarda daha çok retro tasarımlı arabalar 
görmeye başladığımda, daha çok plak ve 
akustik şarkı duymaya başladığımda, ben de 
durup biraz düşünmeye başladım. Evet, sanki 
daha klasik tasarımlı kıyafetlere dönüş yaptık, 
sanki eski müzikleri, albümleri dinlemek 
daha çok hoşumuza gidiyor. Nedenini 
sorguladığımda, aslında hayatımızın hemen 
her alanında, eskinin yeniye oranla daha 
özenli, daha detaylı ve keyifli olduğunu fark 
ettim, hatta hatırladım.

Her ne kadar teknoloji dolu, yeni ‘’akıllı’’ 
binalar olmasalar da, eski binalardaki, eski 
evlerdeki o balkonlar, o ferah yaşam alanları. 
Ya binalar arasında özenle projelendirilmiş o 
yeşil alanlar. Ne, birisi yeşil alan mı dedi?? Şu an 
sadece ticari kaygılarla yapılan, ‘’nasıl yapsak 
da belirli bir metrekareye daha fazla daire 
sığdırıp, projeyi mahvetmek, basitleştirmek 
uğruna maksimum kar elde etsek’’ prensibi ile 
yapılan, içinde sıkış tıkış yaşamaya çalıştığımız 
o küçücük kutucuklar mı, yoksa ruhunu hala 
yaşatan, geniş balkonlu, özenle tasarlanmış, 
içinden çıkmak istemediğimiz o eski evler mi? 

Ya etrafımızdaki otomobiller için ne demeli? 
Aslında her iş alanı gibi otomotiv sektörü de o 
kadar acımasız ve kopya odaklı bir hale geldi 
ki, aynı markanın farklı ürünlerini ayırt etmek 
için ciddi birer otomobil meraklısı olmanız 
gerekiyor. Eğer bu işlere çok meraklı değilseniz, 
markaların hemen her modeli sizin için aynı 
görünüyor. Ve hatta birçok prestijli marka 
bile, maddi kaygılar yüzünden farklı ürünlerde 
diğer markalarla aynı platformu paylaşıyorlar, 
% 80 aynı malzemeleri kullanıyorlar. Ee 
nerede kaldı bu işin ruhu, özgünlüğü? Nerede 
kaldı bu işin gururu? Eski arabalardaki o 
özeni, tasarımlarındaki o duyguyu bulabiliyor 
musunuz şimdiki otomobillerde? Bu acımasız 
düzenin dikte ettiği, mecbur bıraktığı 
‘’sadece bol satış ve kar’’ amacı ile değil de, 

‘’sahiplenilmesi’’ ve hatta ‘’sevilmesi’’ amacı 
ile üretilmiş otomobillerdeki o keyfi, o özeni 
görebiliyor musunuz şimdiki otomobillerde. 
Üzgünüm, ben göremiyorum.  

Hepimizin tanıdığı, her gün şarkılarını 
dinlediğimiz bazı ses sanatçılarına bakın. 15-
20 sene önce yaptıkları albümlere bir bakıp 
da, acaba şimdi albüm diye çıkardıkları dijital 
çöplerden, ruhsuz şarkılarından utanıyorlar 
mıdır? Bilmiyorum ama utanmıyorlarsa 
gelsinler, ben onların yerine, insan olarak 
utanayım kendimden!! Sen bu kadar yeteneğe 
sahip ol, bu kadar imkana sahip ol, sonra gel 
bu yeteneğine ihanet et, dijital çöp üret!! 
Neyse, çok sinirlendim.. Yeni teknoloji ile, 
sanırım ben bile birkaç gün içinde bir albüm 
yapabilirim. Gerisi pazarlama uzmanlarının, 
reklam danışmanlarının ve yapımcıların 
koordinasyonuna ve başarısına bağlı, bu kadar 
basit. Bu da maalesef herkesi, işin kolayına 
kaçmaya sevk ediyor. Ondan sonra da 
Hüseyin olduğu yerde sinirlensin dursun..

Teknolojinin gelişmesi, hayatımızın her 
alanında bize yardımcı olsa da, yukarıda 
bahsettiğim örneklerde olduğu gibi çoğu 
zaman da yaptığımız işe olan özeni ve 
saygıyı kaybetmemize neden olabiliyor. 
Bizim özensizce, daha kendi yeteneğimize 
bile saygı duymadan, sadece ve sadece kar 
amaçlı yaptığımız bir işi de hedef kitle tabi 
ki beğenmiyor. Ha beğenmese bile sadece 
mecbur olduğu için, bu düzen içerisinde farklı 
veya daha iyi bir seçenek olmadığı için tercih 
ediyor. Bu da aslında her insanın hayatına 
tekdüzeliği, mutsuzluğu, monotonluğu getiriyor. 
Evet farkında olmadan hep birlikte mutsuz 
oluyoruz. Keşke buna izin vermesek, keşke 
elimizdekilerle daha iyi bir harman yapabilsek. 
Müzik üretirken, otomobil üretirken, ev 
üretirken, en basitinden birşeyler hayal bile 
ederken, günümüzün eldeki neredeyse 
sonsuz teknolojik imkanlarının yanında bir de 
ruhumuzu dinlesek, sıradan değil de, farklı ve 
özenli olmaya çalışsak. Yapabiliriz sanki…

Gerçekten isteyerek, fedakarlık yaparak 
peşinden koştuğunuz tüm hayallerin, tüm 
projelerinizin gerçekleşmesi dileklerimle…

HAYDİ ESKİYE…



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2014 11

Ürün gamına son dönemde 
katılan elektrikli araçlar: 
%100 çevreci, emisyonsuz, 
sessiz ve şık tasarımlarıyla 
kendi dönemini başlattı.

Uğurel Ltd Firması’nı, 
belediye ekipmanları sektöründe 
hepimiz biliyoruz. Özellikle 
İngiltere’den ithal ettiği Johnston 
Sweepers ve Tennant Green 
Machines Markaları ile, süpürme 
aracı tedariği konusunda uzun 
zamandır bilinen ve güvenilen bir 
adres. Son dönemde portföyünü 
daha farklı, daha çevreci, daha 
yenilikçi ürünlerle genişletmeyi 
hedefleyen Uğurel, bu amaçla Fransız Goupil Firması’nın 
elektrikli hizmet araçlarını ülkemize getiriyor.

Bu araçlar, %100 elektrikle çalışıyor, ‘’0’’ emisyon değerine 
sahipler. Aynı zamanda son derece sessiz, gürültüsüz ve şık 
araçlar. Manevra kabiliyetleri de dar alanlarda çalışmaya 
oldukça müsait. Üstelik üst yapıları, ihtiyaca göre farklı 
şekillerde düzenlenebiliyor. Çöp toplama, vakumlu yaprak 
toplama, yol bakım onarım, park ve bahçelerde sulama & 
ilaçlama ve benzeri birçok amaç için ayrı ayrı üretilebiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da düzenlenen REW İstanbul 
2014 Fuarı’nda da bu ürünlerinden bir kısmını sergileyen 
Uğurel Ltd’nin Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Tunç, 
özellikle elektrikli çöp toplama araçlarına gösterilen ilgiden 
oldukça memnun gözüküyordu. Bu tip %100 çevreci ve 
emisyonsuz araçların, hizmet sektöründe yeni bir dönemin 
başlangıcı olacağını söyleyen Hüseyin Bey, artık Avrupa’da ve 
tüm dünyada, şehir merkezlerinde, meydanlarda ve yayaların 
yoğun olduğu alanlarda dizel hizmet aracı sayısının büyük bir 
hızla azaltıldığını söylüyor. 

Gelin kendisinden bu konuda birkaç cümle dinleyelim:

‘’Titreşimli motorları ile hem gürültü, hem görüntü, hem de 
hava kirliliği yaratan dizel araçların yerine, artık böyle elektrikli 

ve çevreci hizmet araçlarının, özellikle resmi kurumlarımızda 
daha çok yaygınlaşmasını ümit ediyoruz. Ayrıca işletme 
maliyetlerine baktığınız zaman, tüm bu avantajlarının yanında 
ürünümüzün, ekonomik açıdan da ne kadar mantıklı bir seçim 
olduğu görülüyor. Yaklaşık 100 km mesafeyi, 3 TL elektrik 
enerjisi katedebiliyorsunuz. Bunun yanında aracın motoru 
tamamen elektrikli olduğu için, dizel motorlara uygulanan 
zorunlu ve ücretli periyodik bakımların hiçbiri bu araç için 
geçerli değil. Özellikle 2.2 m3 hacminde çöp alabilen, elektrikli 
damperli çöp toplama aracımızın bu sene gördüğü ilgiden 
oldukça memnunuz. Şu an Fransa’daki üreticimiz Goupil ile 
sürekli görüşerek, bu araç için aldığımız taleplere yetişmeye 
çalışıyoruz ve bu tatlı telaş tabi ki bizi çok mutlu ediyor.’’

UĞUREL; Goupil Firmasının Elektrikli Hizmet 
Aracıyla Liderlik Yolunda Daha Hızlı Koşuyor
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Treyler, üst yapı ve yan sanayi firmaları CNR EXPO’da buluştu  

Cari açığın dostu Treylerciler
TIR EXPO’da hedef büyüttü

Dünyanın 10’uncu büyük üreticisi, Avrupa’nın  ikinci 
büyük pazarına sahip olan treyler sektörü CNR TIR EXPO 
Fuarı’nda bir araya geldi.

TREDER(Treyler Sanayicileri Derneği) Başkanı 
Kaan Saltık: “Yalnızca yüzde 5 civarında ithalatı olan 
treycilerin, cari açığa pozitif yönde katkısı büyük. 
Amacımız sektörde Türkiye’yi dünyanın üretim merkezi 
haline getirmek. TIR EXPO, hedeflerimize giden yolda 
basamak olacak.”

CNR Holding CEO Fuarcılık Grup Başkanı Cem Şenel: 
“Yerli ve yabancı 100 firmanın katılımı ile düzenlenen 
fuarımıza,Orta Doğu, İran ve Türki Cumhuriyetlerden 
alım grupları gelecek.”

Treylerden kapalı kasaya, konteynerdan taşıyıcıya, 
kamyondan çekiciye, dampere, tente ve kayar branda’ya 
kadar çok sayıda ürünün sergileneceği CNR TIR EXPO Fuarı 
başladı.  CNR Sektörel Fuarcılık organizasyonuyla Treyler 
Sanayicileri Derneği (TREDER) iş birliğinde düzenlenen 
Fuar, 1 Haziran tarihine kadar 4 gün boyunca açık 
kalacak. CNR EXPO Yeşilköy’de 30 bin metrekare alanda 
gerçekleştirilen Fuar, TREDER Başkanı Kaan Saltık ve CNR 
Holding Fuarcılık Grubu CEO’su Cem Şenel’in katılımı ile 
CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. 

“İngilizler, Almanlar, Türk treylerini kullanıyor”
Fuarın açılışında konuşan TREDER Başkanı Kaan Saltık, 

treyler sektörünün Avrupa’nın ikinci büyük pazarına sahip 
olduğunu söyledi. Sektörün yılda 30 bin adetlik üretim ve 
50 bin adetlik kapasitye sahip olduğunu vurgulayan Saltık, 
“Türkiye’de şaseden komple bitmiş ürüne kadar her tip 
treyler üretilebiliyor. Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya’ya, 
Ortadoğu’ya ve Türki Cumhuriyetler’den Afrika’ya kadar 
40’a yakın ülkeye 5 bin adet treyler ihraç ettik. İngiltere, 
Almanya ve Ürdün Türk treylerini kullanıyor. Hedefimiz 
treylerde Türkiye’yi dünyanın üretim merkezi haline 
getirmek. Liderlik yolunda en büyük destekçimiz de TIR 
EXPO Fuarımız olacak” dedi. Saltık, treyler ihracatının 250 
milyon dolar olduğunu kaydederek, 2014 yılında fuarın 

da kaktısı ile ihracatın ciddi oranda artacağını söyledi. 
Sektörün ithalatının yok denecek kadar az olduğuna işaret 
eden Saltık, sektörün yüzde 5 ithalatı olduğunu, cari açığa 
pozitif yönde katkıları bulunduğunu söyledi.

Sektörün sıkıntı ve hedeflerine de  değinen Kaan Saltık, 
şu bilgileri verdi: “Sektörümüz adına sevindirici bir gelişme 
oldu. Artık yurtdışı sertifikasyona ihtiyacımız yok. Ülke 
olarak kendi kendimize yeten bir konuma geldik. ATP’ye 
yani bozulabilir gıdaların taşınmasına yönelik üretim 
yapmak hedeflerimiz arasında. Treyler için  TIR EXPO Fuarı 
hedeflere giden yolumuzda basamak olacak.”  

Yerli ve yabancı 100 firma
CNR Holding Fuarcılık Grubu CEO’su Cem Şenel de 

250 milyon dolarlık ihracatı olan treyler sektörünün fuarda 
vitrine çıktığını söyledi.  Fuara treyler sektörünün yanında 
üst yapı ve yan sanayi firmalarının da katıldığını belirten 
Şenel, şöyle konuştu: “TIR EXPO’ya yerli ve yabancı 100 
firma katılıyor. Aralarında Mercedes, EMK Treyler, Özgül 
Treyler, BPW, Tırsan, Otokar, Krone gibi sektörün öncü 
firmaları da fuarın katılımcıları arasında. Firmalar en son 
ürünlerinin lansmanlarını ilk kez TIR EXPO’da yapıyorlar.  
Fuarın ilk gününden başlayarak 3 gün boyunca sürecek 
seminerlerde sektörün yenilikleri ve sıkıntıları masaya 
yatırılacak. Orta Doğu, İran ve Türki Cumhuriyetlerden 
alım grupları geliyor.”
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Proje taşımacılığında en son teknolojiler CNR TIR EXPO’da sergileniyor

Türkiye’de ilk kez 45 metre 
uzunluğunda treyler üretildi

1 Haziran tarihine kadar açık kalacak  CNR TIR EXPO 
Fuarı’nda Türkiye’de ilk kez üretilen yüzde 100 yerli 
malı 45 metre uzunluğundaki treyler yoğun ilgi görüyor.

CNR EXPO Yeşilköy’de sergilenen treyler ezberleri 
bozdu. Uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’de ilk 
kez üretilen 45 metre uzunluğundaki araç, Treyler, Üstyapı 
ve Yan Sanayi Fuarı TIR EXPO’da büyük ilgiyle karşılandı. 
Avrupa’dan gelen yoğun talep üzerine üretilen treyler, ağır 
yük taşımacılığında kullanılıyor.

Yüzde yüz yerli treyler
Dünyanın 10’uncu büyük üreticisi, Avrupa’nın ikinci 

büyük pazarına sahip olan treyler sektörünün öncü 
firmalarından Yalçın Dorse’nin üretimi olan treyler, yüzde 
100 yerli yapım özelliği ile dikkati çekiyor. Ürettiklerini 
yeni treylerin, sektörün proje taşımacılığında çığır açtığını 
belirten Yalçın Dorse Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın 
Şentürk,  şöyle konuştu:  “Özellikle Avrupa ülkelerinin 
talebi olması nedeniyle 45 metre boyunda bir treyler imal 
ettik. Avrupa’da 120-150 bin Euro değerindeki treyleri biz 
85 bin Euro’ya satıyoruz.  Bu yönüyle Avrupalı’nın tercihi 
haline geldik. Yüzde yüz yerli üretim olan treylerimizin cari 
açığa katkısı büyük.”

Çok sayıda araç ilk kez TIR EXPO’da sergileniyor
CNR Sektörel Fuarcılık organizasyonuyla Treyler 

Sanayicileri Derneği (TREDER) iş birliğinde düzenlenen 
fuarda, Treyler sektörünün öncü firmalarından Otokar 
da çift katlı ve askılı tekstil taşıyıcı olarak kullanılabilen 
Iceliner Premium, Light Speedslider, High Cube Konteyner 
Taşıyıcı ve Mega Euroslider Huckepack araçlarını ilk kez 

fuarda görücüye çıkardı. Firma, tehlikeli madde taşıma 
standarlarına (ADR)  ve bozulabilir gıda maddelerinin 
uluslararası taşımacılığına (ATP)  uygun araçlar üretimi ile 
dikkat çekiyor. Fuarda yabancı alıcılar ADR ve ATP’ye 
uygun üretilen araçları yakından incelediler.

Orta Doğu, İran ve Türki Cumhuriyetleri’nin, yerli ve 
yabancı 100 firmanın katılımı ile düzenlenen CNR TIR 
EXPO Fuarı’na ilgisi büyük oldu. 30 bin metrekare alanda 
düzenlenen fuara, 15 bin yabancı profesyonel yabancı 
ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2014 15



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201416

KRONE, TIR EXPO’DA YENİ TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Avrupa’nın en büyük yarı römork üreticilerinden olan 
ve Doğuş Otomotiv bünyesinde Türkiye’de üretim, satış 
ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdüren Krone, 
29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında CNR Expo’da 
düzenlenen TIR Expo Fuarı’ndaki standında, ürün gamında 
yer alan ve farklı birçok sektöre hitap eden tenteli römork, 
kombine taşımacılık, frigorifik soğutucu ve açık kasa römork 
modellerinden örnekleri sergiledi. Türkiye’de üretime 
başlamasının ardından müşterisine çok daha yakın olmanın 
avantajını kullanarak 2013 yılında %16’lık pazar payına 
ulaşan Krone, fuar standında Krone’nin en modern tesisi 
olan Tire’deki Krone Doğuş Treyler’de üretilen modellerin 
yanısıra Almanya’dan ithal edilerek Türkiye pazarına 
sunulan soğutucu tip yarı römork Cool Liner’ı da fuar 
ziyaretçileri ile buluşturdu. 

Fuar standında ayrıca firma temsilcilerinin katılımı ile 
düzenlenen teslimat törenlerinde Ekol Lojistik’e 100 adet, 
Ulusoy Logistics’e 99 adet yeni Krone teslimatı yapıldı. 
Teslimat törenlerindeki konuşmada Doğuş Otomotiv Krone 
Genel Müdürü İlhami Eksin, Krone Doğuş Treyler’in yeni 
bir üretim tesisi olmasına rağmen aktif ürün gamını son 6 
ayda çeşitlendirdiğini belirtti. Eksin, Ro-Ro, tren, karayolu 
kombine taşımacılığında kullanılan Huckepack tip yarı 
römorklara yoğun bir talep olduğunu dile getirerek şunları 
söyledi:  “Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye’de oldukça ender 
kullanılan bu taşıma şekli, 2013 yılında birçok uluslararası 
nakliye firması tarafından rağbet görmüştür.  Özellikle 
gün geçtikçe artan karayolu taşıma maliyetleri, firmaları 
bu yönde yatırım yapmaya yönlendirmektedir. Ayrıca bu 
taşıma şekli ile firmaların müşterilerine hızlı bir teslimat 

olanağı sağlaması kombine taşımacılığına olan ilgiyi 
artırmaktadır. 2013 yılındaki satışlarımızın yüzde 60’ını 
bu model oluşturmaktadır. Bu taşıma şekliyle karayolu 
kullanımı minimuma indiği için doğaya mümkün olduğunca 
az miktarda CO2 salınımı yapılmakta ve gürültü kirliliğinin 
de önüne geçilmektedir.” 

Ekol Lojistik’e 2 yılda 800 adet Mega Liner Huckepack 
Teslimatı

Tır Expo 2014 Fuarı’nda taşımacılık sektörünün 
deneyimli firmalarından Ekol Lojistik’e 100 adet Mega 
Liner Huckepack teslimatı gerçekleştirildi. Fuardaki Krone 
standında gerçekleşen teslimat töreninde konuşan Ekol 
Lojistik Filo Genel Müdürü Cavit Değirmenci, Krone’den 
teknik verimlilik ve performans anlamında memnun 
olduklarını, 2013 ve 2014 yıllarında da satın alınan 800 adet 
Mega Liner Huckepack ile filolarının yarıdan fazlasını Krone 
marka dorselerin oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Daha önce aldığımız araçlar Almanya’da üretilmişti. 2012 
yılından itibaren Krone yerli üretim yapıyor. Karar verme 
aşamasında yerli üretimin uluslararası standartlarda olması 
bizim için önemli. Özellikle, Krone araçlarda kullanılan 
yedek parçalar, Avrupa’da kalitesi kanıtlanmış yedek 
parçalardır. Krone, araçların teknik olarak üretiminde 
kullanılan yedek parçalarının kaliteli oluşu, üretim, tasarım 
ve boya sisteminde kullanılan ileri teknoloji sayesinde, çok 
fazla bakım ve onarım maliyetleri getirmeyen, uzun yıllar 
sorunsuz kullanılabilen bir araç durumundadır.”

Krone Doğuş Treyler Genel Müdürü Rıza Akgün de, Ekol 
Lojistik gibi sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da lojistik 
firmaları arasında öncü olan bir firmayla çalışmaktan gurur 
duyduklarını belirterek; “Krone’nin en eski müşterilerinden 
Ekol Lojistik, her zaman sektöre öncülük etmiştir. Intermodel 
konusunda Krone çok tecrübelidir ama ilk Türkiye’ye bu 
işi getiren partnerimiz Ekol Lojistik’tir. Ekol Lojistik ile son 
yıllarda ve gelecekte de bu işbirliğimizin iyi bir şekilde 
devam edeceğinden eminim.“ dedi.

Ulusoy Logistics’e 99 adetlik teslimat
Tır Expo 2014 Fuarı’nda taşımacılık sektörünün 
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deneyimli firmalarından Ulusoy Logistics’e 90 adet Mega 
Liner Huckepack, 9 adet de eLTU5 Plus Konteyner 
taşıyıcı teslimatı gerçekleştirildi. Fuardaki Krone standında 
gerçekleşen teslimat töreninde konuşan Ulusoy Logistics 
Genel Müdürü Ertunç Laçinel, marka bilinirliği başta 
olmak üzere sağlamlığı ile öne çıktığı için Krone markasını 
tercih ettiklerini belirtti. Laçinel, Krone’nin beklentileri 
doğrultusunda özel üretim yaptığını da kaydederek 
şunları söyledi: “Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak 
uluslararası alanda hem avantajlıyız hem de dezavantajlıyız. 
Uluslararası alanda rekabet edebilen araçları ile Krone, 
uygun ekipmanları ve dorseleri ile uluslararası standartlarda 
taşıma yapabiliyor ve bizim uluslararası alanlarda rekabet 
edebileceğimiz boyuta getiriyor. Bu bağlamda, katkılarından 
dolayı Doğuş Otomotiv Krone Genel Müdürü İlhami Eksin’e 
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, satış ve satış sonrası hizmetler 
alanlarında da mükemmel hizmet sunuyor. Bu yıl 100 
adetlik daha Krone Huckepack alımı gerçekleştireceğiz.” 

Laçinel sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez 
yapılan bir sistem gerçekleştiriyoruz. Daha önce Ro-Ro 
gemi ve tren sistemiyle yapılan nakliye, dorselerimizin 
direkt trene yüklenmesiyle yapılacak. Dört blog tren ile 
yapmayı hedeflediğimiz bu sisteme, 7 Haziran itibariyle 
Çerkezköy’den Köln’e yapılacak ilk seferimizle başlıyoruz.”

Krone, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 
TIR Expo 2014 Fuarı’ndaki 900 metrekarelik standında şu 
ürünler ile yer aldı: 

Profi Liner - Huckepack
Krone tenteli grubundan olan bu ürün, çatının ve yan 

brandaların birbirinden bağımsız olarak öne veya arkaya 
doğru açıldığı kayar çatı sistemine sahiptir. Karayolu-
deniz-tren kombine taşımacılığına uygun olarak üretilen 
bu model, hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığına 
uygun sertifikalara sahiptir. Böylelikle, tek bir model ile 
kullanıcısına taşımacılık tipinde alternatifler sunmaktadır. 

Box Liner eLTU5-Plus
Krone konteyner taşıyıcı grubundan olan bu ürün 

Temmuz 2014’de yürürlüğe girecek olan taşıma esnasındaki 
konteyner yüksekliğini düzenleyen yeni yönetmelik 
doğrultusunda dizayn edilmiştir. Üç farklı uzunluğa sahip 
konteyner tipini tek bir model ile taşıyabilme imkanı 
sağlayan bu ürün ileri teknolojiye sahip hareketli şasi yapısı 
ile ön plana çıkmaktadır.

Mega Liner-Huckepack
Karayolu-deniz-tren kombine taşımacılığına uygun 

olarak üretilen bu römorkta kullanıcılara 2.900 mm, 2.950 
mm ve 3.000 mm gibi farklı iç net yükseklik seçenekleri 
sunulmaktadır. Daha fazla hacim sunan bu ürün hem 
karayolu hem de demiryolu taşımacılığına uygun sertifikalara 
sahiptir. Son dönemde, Krone ürün gamındaki en çok tercih 
edilen modeldir.

Cool Liner-Double Deck
Krone frigorifik soğutucu ürün grubundan olan bu römork 

Avrupa’nın en modern frigorifik römork fabrikalarından 
olan Krone Lübtheen fabrikasında üretilmiştir. 

İç net yüksekliği fazla olduğu için daha yüksek hacimli 
ürünü araya konan barlar sayesinde oluşturulan çift kat 
raflarda taşıma imkanı verir. Çift kat izolasyon olduğundan 
istenilen hava sıcaklığı değerine çabuk ulaşarak ısıyı uzun 
süre muhafaza edebilir.

Çelik Kapaklı Platform Römork
Krone açık kasa römork grubundan olan bu üründe TIR 

Expo Fuarı’na özgü olarak 2013 yılında Krone tarafından 
satın alınan ve Avrupa’nın en önemli dingil üreticilerinden 
olan Gigant marka dingiller kullanılmıştır. 7.000 kg’dan 
fazla forklift taşıma kapasitesine sahip zemini ve 16,5 ton’luk 
darbelere dayanıklı, 1.600 mm yüksekliğinde çelik ön 
duvarı ile farklılık yaratan bu üründe 750 mm yüksekliğinde 
5’er adet çelik kapak bulunmaktadır. 
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Türkiye’nin araç üstü ekipman ve treyler üretiminde önde 
gelen markalarından OKT Trailer, Canlı Hayvan Taşıma 
Aracı ile sektöre 7 yıldızlı otel konforu sunuyor. 

Dünya standartlarında üretim kalitesi ile Türkiye şartlarına 
uygun, Hayvancılık Sektörü’ nün beklentileri dikkate alınarak 
geliştirilen Canlı Hayvan Taşıma Aracı; üstün özellikleri ile 
sektöründe ilk ve tek yerli üretim araç olarak yine OKT 
TRAILER tarafından müşterilerinin hizmetine sunuluyor. 

Damper, silobas ve tanker üretiminde dünya 
standartlarında üretim kalitesi ve müşteri memnuniyeti 
odaklı satış - satış sonrası hizmetleri ile OKT TRAILER; 
sektörde ilklere imza atan öncü marka kimliği ile yine bir 
ilki başararak; Canlı Hayvan Taşıma Aracı’nı Hayvancılık 
Sektörünün beğenisine sunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28152 sayılı ve 24 Aralık 
2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilgili maddelere (9-12-
16-19-20-24-25-26-27-28-46-47-52. Maddeler) istinaden 
yürürlüğe girecek; “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı 
ve Korunması” başlıklı yönetmeliğin tüm gereklerini yerine 
getiren Canlı Hayvan Taşıma Aracının üstün özellikleri şu 
şekilde sıralanabilir: 

• Hayvanların iniş-binişini kolaylaştıran ve hızlandıran      
        donanım

•  Hafif ve korozyona dayanıklı ALÜMİNYUM gövde

•  Kaymaz zemin

•  Çok Katlı Taşıma İmkânı

• Hayvanların güvenliğini sağlayan bölme kapıları ve          
        seperatörler

•  Birbirinden bağımsız ön ve arka çatı,

• Kilit mekanizmalı gözetleme pencereleri ve kızaklı  
         pencere kapakları

•  Özel havalandırma fanları

•  Sulama Sistemi

•  İdrar ve dışkı sızıntısını asgariye indiren çıkışlar

• Hayvanların kontrol, bakım ve güvenlikleri için  
        aydınlatma imkânı

•  Canlı Hayvan Taşıma Aracı; ağırlık ve cinslerine göre;  
  40-90 adet büyük baş, 280-300 adet küçükbaş  
     hayvanın nakline imkân sağlamaktadır. 

Gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren OKT Trailer, 
29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen TIR 
EXPO 2014’te, yeni ürünü Canlı Hayvan Taşıma Aracı’ 
nın tanıtımını yaptı. Fuardaki tanıtım öncesi kendileriyle 
gerçekleştirilen röportajda Canlı Hayvan Taşıma Aracı 
hakkında oldukça heyecanlı ve gururlu olduklarını belirten 
OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; ‘Aracın 
hayvanların doğal hareketlerinde hiçbir kısıtlama olmaksızın, 
son teknoloji iklimlendirme ve aydınlatma ile konforlu, 
güvenli ve hijyenik bir yolculuk yapmasını sağladıklarını 
belirtti. Maraş, dünya standartlarında ürün kalitesiyle 
ulusal ve uluslararası pazarlarda marka bir kuruluş haline 
geldiklerini kaydetti ve “Kurulduğu günden bu yana Türkiye 
ve dünya ülkelerine ürünlerini sunan OKT Trailer, ‘Canlı 
Hayvan Taşıma Aracı ile sektöründe, hayvan taşımacılığında 
fark yaratacak.’ dedi.  

Türkiye’de üretilen ilk ve tek Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı yine OKT TRAILER’den…



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201420

Otokar TIR EXPO Fuarı’na uzmanlığının 
ürünü araçları ile çıkartma yaptı

Treyler sektörünün uzman ve deneyimli firması, Koç 
Topluluğu şirketlerinden Otokar; TIREXPO Fuarı’na 
Uluslararası ve Intermodal Taşımacılık, Yurtiçi Taşımacılık ve 
Tehlikeli Madde Taşımacılığı alanlarındaki semi-treylerleri 
ve Atlas kamyonu ile katıldı. 

29 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul 
(CNR) Fuar Merkezi’nde düzenlenen Treyler, Üstyapı ve 
Yan Sanayi Fuarı TIREXPO’da Otokar, uzun yıllara dayanan 
uzmanlığının ürünü, farklı ihtiyaçlara uygun araçlarını 
sergiledi.  

Üstün Ar-Ge gücü ve deneyimi ile 
sektörün referans firması konumunda 
olan Otokar, fuar kapsamında 
düzenlediği basın toplantısı ile 
treyler pazarı ve Otokar’ın 
pazardaki konumu hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. 
Basın toplantısında konuşan 
ve fuarla ilgili değerlendirme 
yapan Otokar İç Pazar Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Murat 
Tokatlı, “Treyler sektörü için 
yeni bir soluk olan TIREXPO 
Fuarı’na ileri teknoloji ürünü 
araçlarımızla katılmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Treyler pazarına baktığımızda 2013 yılında 
toplam pazarın 25 bin adet olduğunu görüyoruz. 2014 
yılında da pazar aynı seviyede kalacak diye öngörüyoruz. 
2014 yılının ilk 4 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 70’e yakın büyüme gerçekleştirdik. Özellikle, 
huckepack aracımız ve high cube konteyner taşıyıcımız için 
aldığımız yüksek adetli siparişlerle de birlikte bu büyümemizi 
sene sonuna kadar koruyacağımızı ve hatta artıracağımızı 
öngörüyoruz. Bu sene yeni araçlarımız ile ürün yelpazemizi 
genişlettik. Ayrıca, aramıza katılan yeni bayilerimizle satış 
ağımızı daha da güçlendirdik” dedi.

Otokar’ın TIREXPO’da sergilediği araçlar hakkında da 
detaylı bilgi veren Tokatlı, “Çift katlı ve Askılı tekstil taşıyıcı 
olarak kullanılabilen Iceliner Premium, Light Speedslider, 

High Cube Konteyner Taşıyıcı ve Mega Euroslider Huckepack 
araçlarını ilk kez bu fuarda sergiliyoruz. Otokar olarak her 
aracımızı Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve müşterilerimizin 
ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak 
özellikte olması doğrultusunda geliştiriyor ve üretiyoruz. 
Uluslararası taşımacılıkta kullanılan ürünlerimizin sektör 
standartlarını karşılamaları konusunda da hassasiyetimiz 
olduğunu da belirtmek isterim. Geliştirdiğimiz her yeni 
ürünümüzü uluslararası geçerliliği olan test merkezlerinde 
test ediyoruz. Türkiye’de regülasyonlar henüz yürürlüğe 
girmeden biz uygulamaya geçiyoruz ve bu anlamda sektörde 

öncü konumdayız. Diğer taraftan kaliteden 
hiçbir şekilde ödün vermemek de 

bizim olmazsa olmazlardan biri. 
Kullanıcılarımız, ürünlerimizin 
kalitesinin yanı sıra, sektördeki 
uzmanlığımıza ve treyler 
sektöründeki bilgi birikimimize 
güvendikleri için bizi tercih 
ediyorlar. Onların güvenini 
boşa çıkarmamak için 
çalışmalarımızı durmaksızın 
sürdürüyoruz” diye konuştu. 

Otokar’ın TIREXPO Fuarı’nda 
sergilediği araçlar...

Iceliner Premium Çift Kat – YENİ ÜRÜN
Treylerlerin daha efektif ve kullanışlı kılınması adına 

yapılan çalışmalarla geliştirilen Iceliner Premium Çift Kat 
sayesinde soğuk zincir taşımalarında yüksek hacmin yanı 
sıra ilave takılan aparatlarla tekstil taşımacığı da yapılabilir 
hale geliniyor. Almanya TÜV SÜD’den onaylı bozulabilir 
gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığı ile ilgili ECE 
regülasyona uygun olan “ATP-C” (FRC veya IR) sertifikasına 

sahip bu treylerlerle müşterilerinin çekici 
tercihlerine bağlı 
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olarak farklı alternatifler sunulmuş oluyor.

RAL 9010 inci beyazı ön boyalı CTP dış ve iç panellere 
sahip Otokar “Iceliner” modeli, içinde farklı izolasyon 
kalınlıklarında (Taban 130mm; yan duvar 65 mm; ön duvar 
tavan ve arka kapı 85 mm) uygulanan sandviç konstrüksiyon 
blok izolasyon sistemi sayesinde segmentinde en düşük ısı 
iletim katsayısına (K=0,32 W/mK) sahip. Iceliner semi-
treylerler, ATP-C sertifikasının yanı sıra HACCP hijyen 
sertifikası ile de satın alınabiliyor.

BPW marka süspansiyon ve disk frenlerden oluşan alt 
yapıda EBS fren sistemi, devrilmeye karşı sürüş emniyetini 
sağlayan RSS ve sürüş anında kalkar dingili kısa süreli 
kaldırmayı sağlayan Traction Help sistemleri ile uzun 
ömürlü ve güvenli bir sürüş keyfi sağlanıyor. Ayrıca, araçta 
kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için takım dolabı, yemek 
dolabı, merdiven, su tankı gibi aksesuarlar da yer alıyor.

Mega Euroslider Huckepack – YENİ ÜRÜN
Intermodal taşımacılığı doğrultusunda bugünlerde daha 

çok tercih edilir hale gelen huckepack segmentinde yer 
alan Mega Euroslider Huckepack, Otokar’ın uluslararası 
nakliyede Intermodal taşımacılıkta tercih edilen yarı 
römork modeli. Intermodal taşımacılıkta çekilen yarı 
römork elleçlenmeden (içindeki yük boşaltılmadan) nakliye 
koridorlarında treylerin bir noktadan başka bir noktaya 
rahatça taşınabilmesini sağlayarak Demiryolu ve denizyolu 
kombinasyonun, karayolu taşımalarına entegre edilmesine 
imkan veriyor. Huckepack treylerler günümüzde taşımacılığa 
hız kazandırmakla beraber karayolu taşımacılığını minimize 
ederek çevre kirliliğinde de avantaj yaratıyor. 

Mega Euroslider Huckepack üstyapısının EN 12642 CODE 
XL standartlarında Yük Emniyeti Sertifikasına sahip olmasıyla 
taşınan yükün daha emniyetli taşınmasını, kaza anlarında 
yükün dağılmasını sağlarken çevreye ve yüke minimum zarar 
gelmesine yardımcı oluyor. Araç, huckepack ve farklı dingil 
özelliklerinden dolayı P 400 CODE e/f/g/i  kodlarındaki özel 
trenlere özel vinçler sayesinde yüklenebiliyor.

45” High Cube Konteyner Taşıyıcı – YENİ ÜRÜN
Taşımacılıkta Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe 

alınan yükseklik kontrollerini dikkate alan Otokar, 
daha hacimli ve daha yüksek konteynerlar olan High 
cube konteynerların taşınması için, müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda özel araçlar geliştirdi. Tüm konteyner 

tiplerini (Konteyner taşıyıcı 20”, 30”, 40”, 45”, 40” High 
Cube ve 45” High Cube) taşıyabilecek, bir yandan da ADR 
mevzuatlarına uygun, önden ve arkadan uzayıp kısalabilen 
özel araçları ürün gamına ekledi. 

Tanker
Alüminyum ve sac konstrüksiyon siyah ve beyaz mal 

taşıyabilecek özelliklerde tanker uygulamaları ile sektörde 
ilklere imza atan Otokar’ın ADR sertifikalı semi-treyler 
tankerleri, tehlikeli madde taşıma standartları çerçevesinde 
TSE onaylı “ADR” sertifikasına sahipler. Devrilmeye karşı 
stabilite gerekliliklerini tanımlayan ECE R111 regülasyonu 
kapsamında “R111” tip onaylı tankerler yol ve seyir güvenliği 
açısından kaza esnasında ön ve arkadan ürün sızması riskini 
minimize eden sistemi, düşük ağırlık merkezi ve dengeli 
yük dağılımı ile güvenli sürüş imkanı, EBS elektronik 
frenleme sistemi, RSS dengeleme sistemi sayesinde güvenli 
ve konforlu kullanım ve boş seyir halinde iken otomatik 
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dingil kaldırma sayesinde lastik ömründen tasarruf imkanı 
bulunuyor. Tanker üretiminde de öncü olan Otokar, tüm 
kesitlerde (dairesel, eliptik ve bavul/maxi kesit) TSE’den 
tasarım onayı alan ilk Türk firması olmanın da gururunu 
taşıyor. Otokar bavul/maxi kesit tasarımıyla müşterilerine 
daha hızlı teslimat ve araç sürüşünde çok daha güvenli sürüş 
imkanı sağlıyor. Otokar, hem semitreyler hem de kamyon 
üstü uygulamalarıyla sektörde tecrübe ve güvenin temsilcisi 
olmaya devam ediyor.

Light Speedslider – YENİ ÜRÜN
Gelişen teknoloji, malzeme ve kaynak teknikleri ile 

beraber semitreyler araçlarında kullanılan ekipmanlar 
da çok değişti ve araçlarda elde edilen hafiflikle beraber 
sağlamlık ve dayanım konusunda iyileştimeler yapıldı. 
Otokar, Tubitak ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde ürün 
gamına hafif araç modelini de ilave etti. Özellikle yurtiçi 
su ve meşrubat taşıyan firmalardan yoğun talep alan Light 
Speedslider, uluslararası lojistikte de tercih edilen bir ürün. 
Light Speedslider, standart ürün özelliklerine göre 800 ile 
900 kg daha hafif olması sayesinde bu ağırlık avantajının 
yük olarak taşınmasını veya boş yapılan nakliyede daha az 
yakıt yakılmasını sağlıyor ve dolayısıyla çevrenin daha az 
kirletilmesine de katkı sağlıyor.

Platform Semi-Treyler
2005 yılından itibaren Türkiye pazarında özellikle yurtiçi 

lojistiğinde, kamyondan çekiciye dönüşüm izleniyor. Bu 
dönüşüm sonucunda uzunluğu 13.6 mt olan, üstyapı 
yerine yanlarında sadece sac veya aluminyum malzemeden 
kapaklar olan yarı römorklara talep artmaya devam 
ediyor. Çift yönlü taşımacılıkta en fazla talep gören ve yük 
seçmeyen bu römorklar konusunda Otokar olarak yoğun 
çalışmalar yürütülüyor. Otokar tarafından üretilen platform 
tipi römorklarımız şasisi ve taban yapısı güçlendirilmiş, 
hem paletli hem dökme ve hem de noktasal ağır yüklerin 
taşınmasında tercih edilir hale getirildi.

Atlas Kamyon 
Türkiye şartlarına, koşullarına ve hafif kamyon 

segmentindeki müşteri beklentilerine uygun olarak Otokar 
tarafından geliştirilen Otokar Atlas, yüksek yük taşıma 
kapasitesi, düşük işletme giderleri ve Otokar markasının 
verdiği güvenle hafif kamyon segmentinde konumunu 
güçlendirmeye devam ediyor. Kısa ve uzun olmak üzere 
iki farklı versiyon ile satışa sunulan Otokar Atlas, farklı iş 
kolları için iki farklı uzunlukta üretiliyor ve segmentinin en 
yüksek yük taşıma kapasitesine sahip. Sağlam ve dayanıklı 
şasi yapısı ve makas sistemi ile kullanıcılara yüksek istiap 
haddi de sağlayan hafif kamyon, Cummins Commonrail 
Turbo Intercooler Dizel Euro 5 motora sahipken ABS fren 
sistemi, yardımcı fren ve havalı park freni ile de üst düzey 
bir güvenlik sunuyor. Tüm bu özelliklerin yanısıra Otokar 
Atlas’ta klima standart olarak sunuluyor.
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YENİ RENAULT TRUCKS ÜRÜN GAMINA 
EURO 5 MOTOR SEÇENEKLERİ

Tüm ürün gamını 2013 
yılında tamamen yenileyen 
Renault Trucks, İstanbul 
Yeşilköy CNR EXPO Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirdiği 
lansmanda yeni ürün gamı 
ile birlikte Euro 5 motor 
seçeneğini tanıttı. Basın 
toplantısında Renault Trucks 
Başkanı Bruno Blin, Volvo 
Group Trucks GEE’den 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Marco Lazzoni ve Volvo 
Group Trucks Türkiye 
Başkanı Mete Büyükakıncı 
hazır bulundular.

Renault Trucks, 2013 
yılında tüm ürün gamını aynı 
anda yenileyerek ağır vasıta 
sektöründe bir ilke imza attı. 
2013 Haziran ayında Lyon, Fransa’da gerçekleştirilen yeni 
gam lansmanının ardından Renault Trucks, tüm gamı Euro 
5 motorlarla piyasaya sunuyor.

Yeni gam ve Euro 5 motor seçeneklerinin Türkiye 
tanıtımının yapıldığı etkinlik 5 Haziran 2014, Perşembe 
günü İstanbul Yeşilköy’deki CNR EXPO Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, Volvo 
Group Trucks GEE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco 
Lazzoni ve Volvo Group Trucks Türkiye Başkanı Mete 
Büyükakıncı’nın hazır bulunduğu etkinlik, Renault Trucks 
ve Volvo Group Trucks’ın Türkiye’ye verdiği önemi bir kez 
daha gözler önüne serdi.

Lazzoni: “Türkiye’ye yönelik yatırım planlarımız 
sürecek”

Türkiye pazarının Volvo Group hedeflerini gerçekleştirme 
açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Marco 

Lazzoni, “Türkiye, istikrarlı büyüyen ekonomisiyle güçlü bir 
potansiyele sahip. Ayrıca Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey 
Asya arasında bir lojistik merkez ve köprü konumunda. 
Diğer bir deyişle kendi başına büyük bir pazar olmanın 
ötesinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde güvenli bir 
geçiş noktası özelliği de taşıyor. Türkiye’de lojistik ve inşaat 
sektörlerinin sürekli büyümekte olduğunu görüyoruz ve 
bugün gelinen noktada Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere 
ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın beşinci büyük pazarı 
konumunda. Biz de, Volvo Group Trucks olarak bu dinamik 
ve dev pazarda büyük bir oyuncu olmak istiyoruz. Şunu 
söyleyebilirim ki Türkiye, Volvo Group için bugün olduğu 
gibi yarın da en önemli pazarlardan biri olmaya devam 
edecek ve bu doğrultuda Türkiye için hazırladığımız yatırım 
planlarımız gelecekte de sürecek” dedi.

Blin: “Kamyonlar birer kâr merkezidir”
Renault Trucks’ın 100 ülkede 14 bin çalışanıyla büyük 
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bir aile olduğunu belirten Blin, “Geçtiğimiz yıl Renault 
Trucks olarak 43 bin adetlik satışa imza attık. Tamamını 
aynı anda yenilediğimiz ürün gamımız 
için 2 milyar Euro’luk bir yatırım 
yaptık. Yatırımlarımız müşterilerimizin 
beklentileri doğrultusunda gelecekte 
de sürecek. Müşterilerimiz için her 
biri birer kâr merkezi olan araçlarımız, 
endüstride büyük ses getirdi” dedi. 
Yeni ürün gamının yakıt ekonomisi, 
yürüyen aksam, taşıma kapasitesi, 
üstyapı uygulanabilirliği ve düşük yakıt 
tüketimine yönelik hizmetlerle işletme 
maliyetlerini düşürerek kârlılığı artırdığını 
vurgulayan Blin, “Bir müşteri Renault 
Trucks’ı tercih ettiğinde bir kamyondan 
fazlasını satın almış oluyor. Bu yeni gam ile müşterilerimiz 
tüm beklentilerinin karşılanacağından emin olabilirler. Daha 
düşük yakıt tüketimi, üstün motor performansı ve rakipsiz 
taşıma kapasitesi gibi özellikler, müşterilerimizin başarıya 
ulaşmasında kilit rol oynuyor” dedi. Piyasanın en düşük 
yakıt tüketimi sayesinde Renault Trucks araçların haklı bir 
üne sahip olduğunun altını çizen Blin, “Yeni ürün gamımız, 
genlerindeki düşük tüketimle doğdu ve şimdi daha da az 
tüketen araçlardan bahsediyoruz. Yeni Renault Trucks ürün 
gamı, bir önceki nesle göre yüzde 5 daha az yakıt tüketiyor” 
dedi. Blin ayrıca yeni gamın düşük yakıt tüketimin yanı 
sıra dayanıklılık, kullanım kolaylığı, konfor ve güvenlik 
alanlarında da iddialı olduğunu belirtti.

Büyükakıncı: “Çift markalı servis yapılanmamızı 
tamamladık”

2013 yılının başında çift markalı servis teşkilatı 
yapılanmasını, hedeflenen süreden daha kısa bir 
sürede tamamladıklarını belirten Mete Büyükakıncı, 
“Müşterilerimize daha yakın olmak, daha iyi ve kaliteli 
hizmet sunmak adına gerçekleştirdiğimiz çift markalı servis 
yapısına geçiş sürecimizi tamamladık. Türkiye’nin dört bir 
yanında 25’e yakın servis noktasıyla hizmet verdiğimiz 
müşterilerimize, nerede olurlarsa olsunlar, artık çok daha 
yakın olduğumuzu gururla söyleyebilirim” dedi.

Renault Trucks’ın yeni ürün gamı, kalite ve güvenilirliği 
azami seviyeye çekmek için uzun süreli test ve araştırmalarla 

şekillendi. 2008’den bu yana süren kalite 
testlerinde 300 araç -40°C ile +60°C 
arasında değişen zorlu koşullarda 10 milyon 
km yol kat ederken laboratuar testlerine 5 
milyon saatlik bir mesai harcandı. Farklı 
ülkelerden seçilen 50 müşteriyle yakın 
işbirliği içinde tasarlanan ve geliştirilen 
yeni ürün gamı, kullanıcılara tüm işlerini 
gerçekleştirebilecekleri mükemmel araçlar 
sunma hedefi ile tasarlandı. Renault Trucks 
markası, müşterilerini asla yarı yolda 
bırakmayan, her zaman gurur duyacakları 
ve işlerinde sürekliliği sağlayacak birer kâr 
merkezi olan araçları üretmeye devam 
edecek.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Kayseri ve  Konya’da 
4S konseptiyle hizmete giren Metinler ve Nadir Avcan 
Ford Trucks bayilerinin açılış törenine katıldı. Ağır ticari 
araç sınıfında hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini 
artırmak için “Ford Trucks” konsepti altında başlattıkları 
yeni yapılanmayla bayi ağını güçlendirmeye devam 
ettiklerini söyleyen Ali Y. Koç, “Ford Trucks bayilerimiz; 
satış, servis, yedek parça ve ikinci el hizmetlerini tek çatı 
altında birleştirerek büyüyor” dedi.

Ford Cargo müşterilerine satış, servis ve yedek parça 
olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 
4S konseptiyle hizmete giren Kayseri Metinler ve Konya 
Nadir Avcan Ford Trucks tesislerinin açılış törenleri, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grup 
Başkanı Cenk Çimen, Koç Holding üst düzey yöneticileri, 
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford 
Otosan üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ali 
Y. Koç, komple hizmetle müşteri memnuniyetini daha da 
artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Yapılan bu açılışlarla 
birlikte yılsonuna kadar 4S konseptine sahip bayi sayımız 
25’e ulaşacak” dedi. 

Hedef, 20 bin adet 
İhracattaki büyüme planlarına paralel olarak önümüzdeki 

5 yıl içerisinde, Türk mühendis ve işçilerinin emeği olan 
Cargo kamyonların üretim rakamını ihracat ile birlikte 20 
bin adet seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine 
ekleyen Ali Y. Koç, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye 
otomotiv sektörünün Ar-Ge’ye en büyük yatırımı yapan 
şirketi olarak mühendislik çalışmalarımızı da ihraç ediyoruz. 
Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de motor 
üretimi için Jiangling Motors Corporation ile yaptığımız 12 
yıllık anlaşma ile yüzde yüz Ford Otosan mühendisliğinin bir 
ürünü olan Ecotorq ağır ticari araç motorlarımız Çin’de de 
üretecek ve JMC markalı araçlarda kullanılacak.”

13 yıl sonra Türk otomotiv sektöründe yeni fabrika 
yatırımını Yeniköy fabrikası ile gerçekleştirerek yine sektörde 

önemli, büyük yatırımlardan birine imza attıklarını belirten 
Ali Y. Koç, “2011-2014 yılları arasında 1.6 milyar dolar 
yatırım ile ülkemizin ve otomotiv sektörünün geleceğine 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dünyada sadece 
Yeniköy’deki yeni fabrikamızda üretilecek olan Transit 
Courier ve Transit Courier modellerimizi 46 ülkeye satarak 
ülke ihracatına katkıda bulunacağız. Bu yeni kurduğumuz 
110 bin kapasiteli fabrika ile toplam üretim kapasitemiz 415 
bin adete çıkacak” dedi.

Ali Y. Koç, “Bu başarılı iş sonuçlarında, 12 yıldır sektör 
lideri olmamızda ve rekabetçi yapımızda elbette bayi 
teşkilatımızın çok büyük emeği var. Biz yatırım yaparken, 
bayilerimiz de bizimle birlikte yatırım yapıyorlar. Kamyon 
bayi ağımız giderek güçleniyor. Bundan mutluluk duyuyor ve 
Cargo işimizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyoruz. 
Bayilerimizle birlikte büyüyoruz. En yeni teknik ekipmanlarla 
donatılan yeni tesislerimiz, markamızın imajını ve müşteri 
memnuniyetimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Konya ve Kayseri’de yeni 4S kamyon tesislerini hizmete açan 

Ford Trucks, bayi ağını güçlendirmeye 
devam ediyor
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İnci Akü 30. yılında 30 Milyon Dolarlık 
marka değerine ulaştı!

Sektörünün en büyük Türk 
sermayeli markası İnci Akü, 
bu yıl da Brand Finance’nin 
“En Değerli Markaları” 
listesinde ilk 100’de yer 
aldı. Uluslararası marka 
değerlendirme şirketi Brand 
Finance’ın Türkiye’de 8’nci kez 
düzenlediği ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları’ listesinde 
yerini alan İnci Akü 30. yılını 30 
milyon dolarlık marka değeri 
başarısıyla taçlandırdı.

Sektörün en büyük Türk sermayeli markası İnci Akü, 
marka değerlendirme kuruluşu              Brand Finance’in 
hazırladığı ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesinde bu 
yıl da ilk 100 arasında yerini aldı. Yapılan araştırma İnci 
Akü’nün marka değerinin 30 milyon dolara yükseldiğini 
gösterdi. Böylece İnci Akü 30. yılında 30 milyon dolarlık 
marka değerine ulaşmış oldu. 

Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurarak teknolojiye 
yatırım yapan ve geleceğin enerji depolama çözümlerini 
geliştiren İnci Akü, 2010 yılında yine sektöründe bir ilke 
imza atarak Turquality programına girmeye hak kazandı. 
Başlattığı “Global Markalaşma Projesi” ile markalaşma 
alanındaki çalışmalarına hız veren İnci Akü, 4 kıtada 78 
ülkeye ihracat yaparak sektöründe ihracat liderliği bayrağını 
taşıyor. 

İnci Akü Pazarlama Müdürü Damla Arkan, konu 
ile ilgili “’Dünya’nın ilk 10 akü üreticisi arasında olma’ 
vizyonumuzla yaptığımız çalışmaların sonucu olarak, Brand 
Finance’in bu yılki ‘En Değerli Markalar’ listesinde değeri 
yükselen markalar arasında yer aldık. Geçtiğimiz günlerde 
açıklanan 2013 yılı TİM sonuçlarında da ilk 1.000 ihracatçı 
firma arasında istikrarlı yükselişimizi sürdürerek, 212. sırada 
yer aldık ve “sektörün ihracat lideri” ünvanımızı bu yıl da 
koruduk. Hayata geçirdiğimiz her yatırım, proje ve aldığımız 
ödüller ile marka değerimizi yükseltiyoruz. ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları’ listesinde, akü sektöründe değerini geçen 
yıla göre arttıran İnci Akü, 30. Yılında 30 milyon dolarlık 

marka değerine ulaştı.” dedi.

Şirketlerin hayata geçirdiği faaliyetlerin marka değeri 
üzerine etkisini ortaya koyan araştırmanın amacı iş 
dünyasının, sürdürdükleri faaliyetler içinde markanın ne 
kadar önemli olduğuna dikkat çekmek. Değer tabanlı 
pazarlama yaklaşımını ülkemizin gündemine almayı başaran 
Brand Finance’in yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin en 
değerli 100 markasının toplam değeri 30 milyar 849 milyon 
dolar ediyor. 

İNCİ AKÜ DE “ACRON” DEDİ
SAP Kurumsal İş Çözümleri 

pazarında gerçekleştirdiği 
projeler ve günden güne 
büyüyen kurumsal hacmiyle 
adından söz ettiren ACRON, 
“İnci Akü Kesikli Üretime Geçiş”  
projesini canlı kullanıma aldı.

İnci Holding BT Müdürü 
Mehmet Hepkorucu projeyi; 
“Tecrübesi, yetkinliği  ve çözüm  
odaklı anlayışı, ACRON’u 
seçmemizdeki en önemli etkenlerdendir” şeklinde 
değerlendirdi.  

ACRON Bilişim Genel Müdürü Semih Gür ise projeyle 
ilgili olarak; “Farklı sektörlere yönelik önemli projelere 
imza atmaktan son derece mutluyuz. ACRON, sektöre 
yön verecek birikimi ile başarılı projeleri yönetmeyi 
sürdürecektir” dedi.

Mayıs ayı başında canlı kullanıma geçen proje 
çerçevesinde, İnci Akü’de mamuller ve bir kısım yarı 
mamullerin üretiminde yöntem olarak seri üretim yerine 
artık kesikli üretim kullanılacak. Proje sayesinde ara 
stokların daha sağlıklı tespit edilmesi sağlanarak seri üretim 
sürecinden kaynaklanan sorunlara da çözüm üretildi. 
Böylece malzemelerin ara kademelerde de sarf edilmesi, 
anlık doğru stok değerlerine ulaşılması sağlandı.
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MERCEDES-BENZ ATIK TOPLAMA 
KAMYONLARI İLE DE İDDİALI

Mercedes-Benz Türk, 12-
14 Haziran tarihleri arasında 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “REW 
İstanbul 2014-10. Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 
Uluslararası Fuarı”na çevre dostu 
kamyonları ile katıldı.

Kamyon pazarının 12 yıldır 
aralıksız lideri olan Mercedes-Benz 
Türk, çevreci teknoloji ve kalitede 
öncü kamyonlarından 2 adet katı 
atık toplama kamyonu ve 1 adet 
vakumlu süpürge kamyonunu REW 
İstanbul 2014 Fuarı’nda sergiliyor.

Dünya Çevre Haftası’nın da 
kutlandığı Haziran ayında gerçekleştirilen, çevre dostu tüm 
ürün, makina, ekipman ve uygulamaların bir arada yer aldığı 
REW İstanbul Fuarı’nda, Mercedes-Benz Türk standında,  
Mercedes-Benz Axor ve Mercedes-Benz Atego kamyonları 
fuar ziyaretçileri ile buluştu. 

Bu yıl 10.’su düzenlenen, “REW İstanbul” Fuarı’nda 
Mercedes-Benz Türk, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına 
yönelik hizmet veren firmaların tercih ettiği kamyon 
modellerini sergiledi. Sergilenen kamyonlar:

•  Axor 1829 Hidromak imalatı, yeraltı konteynerleri için 
dizayn edilmiş, 7m/1 ton kapasiteli üstten vinçli, 15+2,4 
m3 katı atık toplama üstyapılı 

• Atego 1518 EFE Endüstri imalatı, 12,5 + 1,5 m3 katı 
atık toplama üstyapılı 

• Atego 1524 Koluman Otomotiv Endüstri imalatı, 6 m3  

hidrostatik şanzumanlı vakumlu yol süpürge  üstyapılı 

Çevre dostu BlueTec® Euro 5 motor teknolojisinin 
kullanıldığı Türkiye kamyon pazarına ilk kez 2001 yılında 
sunulan Aksaray üretimi Atego ve Axor kamyonlar, zaman 
içerisinde yapılan değişikliklerle hem farklı bir dış görünüm 

kazandı, hem de araçların işlevselliği ve sürüş rahatlığı 
artırıldı.

Çevrenin ve yaşamın geleceğini bugünden şekillendiren 
en son teknolojilerin sergilendiği fuarda, Mercedes-Benz 
Türk Satış Sonrası Hizmetler ve Mercedes-Benz Türk 
Finansal Hizmetler ekipleri de ziyaretçi ve katılımcılara ürün 
ve hizmetleri hakkında bilgi verdiler.

Özel üstyapılarla beraber kullanılmaya uygun araçlar

Atego 1524 model kamyona monte edilmiş Koluman 
Otomotiv Endüstri imalatı vakumlu yol süpürge üstyapısı, 
bütün dünyada kabul gören E-United PM10 testinden en 
yüksek sonuç olan 3 yıldız sertifikasına sahip ilk Türk üstyapısı 
özelliğini taşıyor. Bu sertifika yol süpürme işleminde gürültü 
seviyesinin haricinde, emilen tozun dışarı salınmadan 
üstyapıda muhafaza edilme derecesini belgeliyor. Koluman 
hidrostatik şanzumanlı vakumlu yol süpürgesi, üst yapı için 
harici motor kullanmadan Mercedes-Benz Atego 1524’ ün 
motor gücü ile tüm sistemi çalıştırabiliyor. Düşük işletme 
ve bakım maliyeti, düşük ses seviyesi, süpürge çalışırken 
kademeli hız kontrolü ve hız sabitleme özelliği en önemli 
avantajları olarak göze çarpıyor. 
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Atego 1518 model kamyona monte edilmiş EFE Endüstri 
imalatı 12,5 + 1,5 m3 hacimli hidrolik sıkıştırmalı katı 
atık toplama kamyonu, hafifletilmiş gövde tasarımıyla, 
Atego’nun yüksek taşıma kapasitesinden faydalanarak en 
ekonomik şekilde katı atık toplama ihtiyacının karşılanması 
için öngörülmüş bir ürün. CAN BUS 
sistemi sayesinde araç 
üzerindeki PLC motor, diğer 
elektronik ekipmanlar ile tek 
hat üzerinden haberleşiyor. 
Araç üzerindeki sensörlerden 
alınan veriler gerçek zamanlı 
olarak takip edilip ve 
depolanabiliniyor.

Axor 1829 model kamyona 
monte edilmiş Hidromak 
imalatı 15 + 2,4 m3 hacimli,  
hidrolik sıkıştırmalı katı atık 
kamyonu 7m/1 ton kapasiteli vinci ile 
yer altı konteynerlerinden katı atık toplama hizmetleri için 
tasarlandı. Kasa üzerine monte edilen vinç ile çöp kasasında 

hacim kaybı olmadan 18 tonluk araçlara uygulanabiliyor.
Mercedes-Benz Türk düşük işletme maliyetleri, yaygın 

satış sonrası hizmet ağı, yüksek manevra kabiliyetine 
sahip araçları ile küçük yerleşim merkezlerinden büyük 

metropollere kadar her türlü 
çalışma şartlarına uygun kapasitede 
kamyonlarla temizlik sektörüne hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Mercedes-Benz Türk’ten 
finansman desteği

Mercedes-Benz Türk, 2001 
yılından beri finansman hizmetini tek 
noktada yaygın Mercedes-Benz Türk 
A.Ş bayi ağı aracılığı ile müşterilerine 
sunuyor. Sattığı her iki araçtan birini 
“Mercedes-Benz Finansman Türk 
A.Ş.” aracılığı ile kredilendiren 

Mercedes-Benz Türk, üretim tesislerine 
yaptığı yatırımların yanı sıra müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda, ürünlerini geliştirmeye yönelik yatırımlarına 
da devam ediyor.
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Çalışma Hayatının Enleri Arasında Olan 
RENK Grup; Kaliteli Çalışma - Kalite ile 
Çalışma” Sloganıyla İddeasını Sürdürüyor

Makinaların güvenirliği, kalitesi, servis tedariğinin 
yanı sıra müşterilerimizi en çok etkileyen unsurlardan 
biri de günlük 1,2 veya 3 tl lik enerji ile tüm gün çalışıyor 
olmalarıdır.

2006 yılından bu yana hizmet sektöründe tedarikçi olarak 
faaliyette bulunan Renk Grup Şirketler Grubu , konularında 
uzman kadrosu ile başta resmi kurum ve kuruluşlar olmak 
üzere özel işletme ve kuruluşlara yol süpürme tipi çevre 
temizlik makineleri, çöp konteynerleri, özel tasarım geri 
dönüşüm projeleri  ve MİNGNUO çevre temizlik makineleri 
ithalatı ile oluşturduğu pazarda  en kısa sürede ürün bazlı 
hizmeti ulaştırmak ve en iyi  anlamda fayda sağlamak 
amacıyla kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak hizmet 
vermektedir.

2013 yılı sonu itibari ile “MİNGNUO” marka yol 
temizleme makinaları ve ekipmanlarının Türkiye, Avrupa ve 
Asya ülkelerinin distribütörlüğüne imza 
atan Renk Grup Şirketler Grubu Genel 
Müdürü Murat Keskin, “büyüyen ve 
ilerleyen teknolojinin çevre ve temizlik 
konusunda en iyi şekilde kullanılması 
gerektiği ilkesi ile çevre dostu, havayı 
kirletmeyen, fazla enerjiyi depolayan, 
bakıma ihtiyacı olmayan, enerji tasarruflu, 
ileri teknoloji ile üretilmiş ve tamamı 
lityum bataryalı çeşitli kulvarlardaki 
yol süpürme makinaları ile bu pazarda 
olmaktan çok mutluyuz. Mingnou marka 
yol süpürme makinalarımız,  Rew 2014 10.Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası fuarında 
müşterileriyle ilk defa buluştu. Lansmanı yapılan ürünlerimiz 
Türkiye’nin çeşitli illerinden  gelen belediye başkanları, 
temizlik işleri müdürleri ve çevre koruma müdürleri 
tarafından çok ilgi gördü. Belediyelerin yanı sıra çeşitli temizlik 
firmaları, büyük fabrikalar ve otellerden gelen ziyaretçilerde 
makinalarımızdan memnun kaldılar. Fuara yurtdışından 

gelen müşterilerimiz de oldu. Özellikle Cezayir, Tunus 
ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerimiz yoğunluktaydı. 
Makinaların güvenirliği, kalitesi, servis tedariğinin yanı sıra 
müşterilerimizi en çok etkileyen unsurlardan biri de günlük 
1,2 veya 3 tl lik enerji ile tüm gün çalışıyor olmaları oldu. 
Günümüz şartlarında hem belediyeler hem de özel sektör 
enerji tasarrufuna çok önem veriyor. Bizim makinalarımız 
bu müthiş tasarruf sayesinde kısa sürede kendi parasını 

çıkartabilmektedir. Türkiye de 
özellikle son yıllarda geri dönüşüme 
verilen önemin artması ile birlikte geri 
dönüşüm projeleri pazarda yerini daha 
da genişletmeye başlamaktadır. Renk 
Grup REW 2014 10. Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 
Uluslararası fuarında  sergilediği; 
2,35 cm yüksekliğindeki bitkisel 
atık yağ toplama ünitesi ve 1,20cm 
yüksekliğindeki pet şişe ve kapak 
toplama ünitesi ile geri dönüşüm ve 

çevre teknolojileri kapsamındaki fuarlarda görmeye alışkın 
olduğumuz standart üniteler ve toplama kutuların aksine 
alışılmışın çok dışında ve rengârenk ürünleri ile de yine 
fark yarattı. Renk Grup tarafından patentli olarak kendi 
fabrikalarında üretilen geri dönüşüm ünitelerinin tamamı 
şehir mobilyasından oluşmaktadır. Her türlü koşulda zarar 
görmeyen ve paslanmayan üniteler büyüklüğü ve işlevselliği 
ile halk tarafından büyük ilgi çekecek gibi görünüyor.
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Bir yemekteydik geçen akşam dostlar…Protokol 
masasında biri nöbetçi biri coşkulu biri bendim… 
Bir de ağzını biber yakan adam. Ortam öyle ağır bir 
protokole, aşırı hammasiyete boğulmamış sıcacık ve 
güvenli bir ortamdı. İki gencin mutluluk adımlarının 
ilk basamağında lütfedip bizi de davet ederek 
onurlandırdıkları muhteşem bir geceydi. 

Bizim masamızda aynı sıcaklıkla sürerken gece 
boyu, sektörün duayeni büyüğüm firma sahibi 
olarak sunulmasına hoş bir karşılık verdi;

“estağfurullah, biz bekçiyiz”

Anlam veremiyor önce insan, koskoca bir firma ve 
o firmanın sahibi o değerli insan neden böyle bir 
şey dedi ki? Diye…Amma biraz düşününce anlıyor 
insan, gecesi-gündüzüyle tüm mesaisini firmasına, 
tüm birikimini sektöre, bir ömrünü çalışanlarına 
adayan bu olgun kişilikten başa nasıl bir yaklaşım 
beklenebilir ki ! Var ettiklerini sadece korumaya 
çalışan, paylaşma konusunda hiçbir sıkıntısı 
olmayan ve paylaştıkça büyüyen-büyüten bu engin 
yürek olsa olsa NÖBETÇİ olabilir.

Bunları düşünürken bir anda coşkulu bir ses 
yükseldi masadan “hadi” diye…O karizmatik ve 
tam bir salon adamı olan kır saçlı kocaman abi 
hadi diyordu. Kalkın bu coşkuya ortak olmak gerek 
diyordu. Yaşının adamı olmak, görmüş - geçirmiş 
olmak, usul-adap bilmek böyle bir şeydi. O kalkış 
coşkuyu bir kat daha arttıran bir kalkıştı. Zaten 
günlük yaşamında da coşkusuyla bir çok insana 
yeni coşkular katan o karizmatik duruştan da o 
beklenirdi.

Üçüncü bir adam vardı…Ağırbaşlı, olgun. Her 
zaman dengeli her zaman pozitif. Yetinmeyi bilen, 
paylaşımcı, fedakar. Sohbetin koyulaştığı bir anda 
ağzı yandı biberden. Yüzünden değil, söylediğinde 
anladık ağzının yandığını. Rol yapmadı, yanmadı 
diye inkara kalkışıp kızaran yüzü ya da terleyen 
alnından eser yoktu. Her zaman ki gibi dürüst ve 
samimiydi. Açıkça söyledi;

“biberden”  dedi… “biberden ağzım yandı”… 
Ne gerek vardı bunu söylemeye ? Hadi o söyledi 
diyelim ne gerek vardı bunu köşe yazısı yapmaya ?

Dostlar, bilenler bilir; ben köşemde daha çok 
yaşama dair yazmayı seviyorum. Teknik konularda 
benden daha yetkin kişiler gerekenleri yazıyorlar sağ 
olsunlar. Benim de tarzım böyle. Aslında bilinmeyen 
hiçbir şey söylemiyor, yazmıyorum. Ama sadece 
biraz tespit biraz farkında olmak üzerine benim 
yazdıklarım.   İşte bunun için biberden ağzımızın 
yanmasını önemsemem.

Kaçımız bir protokol ortamında kendimiz olarak 

davranmaya devam edebiliriz? Resmi ya da yarı 
resmi ortamlarda hepimizin üzerine bir ağırlık bir 
farklı görünme giysisi giydirilir. Hareketler yavaşlar. 
Ses tonları kalınlaşır. İfadeler iyice kibarlaşır. Yemek 
tabağına uzanırken bile eller daha bir yavaş, gözler 
daha bir keskindir. Herkes birilerinin başlamasını 
bekler, karnımız açlıktan zil çalsa bile. Ekmek 
ısırılmaz, koparılarak yenilir, lokmalar küçülür. 
Ağızlar daha bir sıkı kapatılır, ses çıkmamasına daha 
bir dikkat edilir. Aç olduğumuzu gizleme çabası 
içerisinde olabildiğince ağırdan alınarak, yemeğin 
tadını alamadan biter tabakta ne varsa. Sormaya 
bile çekiniriz, tabakta ilk kez gördüğümüz yemeğin 
ne olduğunu ! 

Tüm bunların arasında kalkıp oynamak, oynarken 
büyük figürler yapmak kimin haddine… Herkes 
birbirini çekiştirir sanki bir suç ortaklığı varmışçasına. 

“sen kalkmazsan kalkmam-Allah adı verdim 
bak…” söylemleri sanki rahatlatacaktır yaptığımız 
şeyin meşrulaşması hususunda. Oysa ne ayıp ne de 
günahtır yapılanlar. Aç iseniz yemek, eğlenecekseniz 
oynamak…Altı üstü bu…Bunu hem kendi adınıza 
hem de sizi öyle bir akşamda yanlarında görmek 
isteyen insanlar için büyük bir keyif olacaktır. 

Bu sadece davetler, törenler veya düğünlerde 
değil dostlar hayatın genelinde olması gereken bir 
özellik. Biz kalabilmek, kendimiz olabilmek. …
mış gibi yaparak ne kendimizi ne de çevremizi 
kandırabiliriz. 

Onun için önemsedim kendi işyerinde kendisini 
NÖBETÇİ ilan eden büyüğümün bu söylemini. 
Birlikte çalıştığı insanları ne kadar değerli  
gördüğünün bir ifadesi idi bu.

Onun için önemsedim o COŞKULU karizmatik 
adamın hem masa adamı hem de sahnede 
katılımcılığıyla gecenin sorumluluğu üzerine 
almasını. 

Onun için önemsedim BİBERDEN AĞZI YANAN 
adamın doğal, dürüst, samimi ve insan olma 
özelliğini. 

Masanın dördüncü erkeği bendim. Ben ne yaptım? 
Oturup böyle adamlarla birlikte olabildiğim için ne 
kadar gururlandığımın farkındalığını yaşadım. 

Çünkü o adamlar ADAM GİBİ ADAMLAR. 

Bu vesile ile sevgili kardeşlerim Tuğba ve Seçkin…
Mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık, yüreğiniz sevgi 
dolu ve yarınınız gönlünüzce olsun.

Dostça…

Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

NÖBETÇİ, COŞKULU VE AĞZINI 
BİBER YAKAN ADAMLAR…
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REW İSTANBUL 2014 FUAR SONUÇ RAPORU
Bir önceki fuara göre fuar ziyaretçilerinin sayısında %11 

artış sağlandı. REW İstanbul, Avrasya bölgesinin 10 yıldır 
düzenli olarak organize edilen ilk ve tek uluslararası fuarı 
olma özelliğini bir kez daha kanıtladı. Yapılan anketlerde; 
ziyaretçilerin % 58’i fuarı yenilikleri takip etmek, % 31’i 
alternatif ürünler bulmak, %22 ise gündemlerindeki satın 
alma kararını vermek için fuarı ziyaret ettiklerini belirttiler. 
Tüm ziyaretçilerin % 62’si fuarın beklentilerini karşıladığını 
ve memnuniyetle ayrıldıklarını söyledi.

Profesyonel ziyaretçinin faaliyet alanlarına göre dağılımına 
bakıldığında; üç farklı ziyaretçi grubunun ağırlıkta olduğu 
görülüyor: “Atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör 
temsilcileri”, “Sanayiciler, OSB, STB temsilcileri, girişimciler 
ve yatırımcılar”, “Bakanlık ve Belediye Temsilcileri”. En 
fazla ziyaretçi artışı sağlanan grup Belediyeler oldu. Tüm 
içerisindeki oranı geçen yıl %10 iken bu yıl %18 oldu. 
Belediye Başkanlarının yanı sıra; 300’ü aşkın belediyeden 
Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürleri de fuarı ziyaret ettiler.

Yurtdışı ziyaretçilerin %59’unun Orta Doğu, BDT Ülkeleri 
ve Balkanlar’dan gelmesi; Türkiye’nin bu bölge açısından 
önemli bir sanayi ve ticaret üssü olduğuna işaret ediyor. 
Yurtdışı ziyaretçilerin %25’inin Avrupa’dan gelmesi ise 
Avrupa’daki sektörün Türkiye ve Türkiye üzerinden tüm 
bölgede işbirlikleri yapma isteğinin sürdüğüne işaret ediyor.

BDT Ülkeleri ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçi sayısında 
bir önceki yıla göre belirgin bir artış yaşandı. REW İstanbul 
2014’de en çok 
ziyaretçi gelen ilk 
10 ülke sırası ile; 
Türkiye, Macaristan, 
Bulgaristan, Kosova, 
Suudi Arabistan, 
Almanya, İran, 
Yunanistan, Libya, 
İtalya oldu.

Bir önceki fuara  
göre; Macaristan, 
Bulgaristan, ve 
Yunanistan’dan 
gelen ziyaretçilerin 

sayısındaki artış dikkat çekti.

İstanbul dışındaki tüm şehirlerimizden gelen 
ziyaretçilerimizin sayısında artışlar yaşandı. Özellikle 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki artış dikkat çekti. REW 
İstanbul 2014’e en fazla ziyaretçi gelen ilk 10 şehir sırası ile; 
İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, 
Gaziantep, Çanakkale ve Antalya oldu.

REW İstanbul 2014 Konferansları

REW İstanbul 2014 bu yıl sektörün gündemini belirleyen 
konferanslara ev sahipliği yaptı. Üç güne yayılan konferans 
programı kapsamında Türkiye’nin sıcak gündemleri olan 
biyoenerji, çalışan ve iş güvenliği ve T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Atık Yönetimi Panelleri yoğun ilgi gördü. 
Sektörün gündemiyle doğrudan örtüşen konferanslar, üst 
düzey yöneticilerin fuara olan ilgisini de arttırdı.

REW İstanbul 2014 güçlü bir medya planlamasıyla bu yıl 
ziyaretçi çalışmalarını güçlendirdi. Pazarlama çalışmalarında 
ulusal gazeteler, sektörün yerli ve yabancı en güçlü dergileri, 
ulusal radyolar, TV haber kanalları, uçak içi reklamlar, yüksek 
ziyaret oranlarına sahip internet siteleri, portallar, toplu e-
postalar, sosyal medya, ve Organize Sanayi bölgeleriyle yaptığı 
birebir iletişim ve bu bölgelerdeki Açıkhava reklamlarıyla 
marka bilinirliğini daha da güçlendirdi.

Tüm bu çalışmalarla birlikte REW İstanbul 2014, sektörel 
bilincin oluşmasına da büyük oranda katkı sağladı.

 

 

 
 
 
Bir önceki fuara göre; Macaristan, Bulgaristan, ve Yunanistan’dan gelen 
ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkat çekti.  
 

  
İstanbul dışındaki tüm şehirlerimizden gelen ziyaretçilerimizin sayısında 
artışlar yaşandı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki artış dikkat 
çekti. REW İstanbul 2014’e en fazla ziyaretçi gelen ilk 10 şehir sırası ile; 
İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Gaziantep, 
Çanakkale ve Antalya oldu. 
 
REW İstanbul 2014 Konferansları 
 
REW İstanbul 2014 bu yıl sektörün gündemini belirleyen konferanslara ev 
sahipliği yaptı. Üç güne yayılan konferans programı kapsamında Türkiye’nin 
sıcak gündemleri olan biyoenerji, çalışan ve iş güvenliği ve T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetimi Panelleri yoğun ilgi gördü. Sektörün 
gündemiyle doğrudan örtüşen konferanslar, üst düzey yöneticilerin fuara 
olan ilgisini de arttırdı. 
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Doğan Tanker 
Teslimat 
Sonuçlarıyla  
Çıta Atladı

Doğan Tanker yöneticilerinden Hatice 
Doğan Cav ile yaptığımız söyleşide; 2014 
yılına güzel bir giriş yaptıklarını üretim 
hızının artarak devam ettiğini, piyasada 
ki olumsuz koşullardan etkilenmediklerini 
bildirdi.

Sahip olduğu bilgi ve tecrübeyle araç üstü ekipman 
sektöründe tanınmış olan firmamızda sulama arazözleri, 
akaryakıt tankerleri, su tankerleri, kombineler, vidanjörler, 
jetingler (kuka), çöp kamyonları ve damperli kamyonlar, 
304 kalite paslanmaz içme suyu tankerleri ve 316 kalite 
paslanmaz kimyasal madde tankerleri, kapalı kasa tamir 
bakım araçları, su pompaları, sulama başlıkları, akaryakıt 
pompa ve sayaçları, TS EN ISO 12285-1 standartlarına uygun 
yer altı depolama tankı, yer üstü akaryakıt ve su tanklarının 
imalatını yapmaktayız.

Rakiplerimizden farkımız: işçiliğimiz, kalitemiz ve uygun 
fiyatlarımız diyebiliriz. Kurulduğumuz andan itibaren daha 
iyi hizmet vermek için kalite, zamanında teslim, uygun fiyat 

ve dürüst hizmeti hedef edinmekte, yurt dışına yaptığımız 
ihracatlarla gücümüzü ve güvenilirliğimizi ispatlamakta 
ve ülkemize katma değer sağlamaktayız. Atmış yılı aşan 
zaman diliminde, prensiplerimizden ödün vermediğimiz 
için firmamız bugünlere kadar varlığını sağlam bir şekilde 
sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir.

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, 
tankerler ile ilgili her türlü konuda yurt içine ve yurt dışına 
personellerimizi göndererek her türlü konuya çözüm 
üretebilmekteyiz.

Günümüzün piyasa koşullarından her firma gibi firmamızda 
etkilenmiş ancak bunları aşmanın yollarını bulmuş ve 
oluşabilecek sıkıntıları en aza indirmeyi başarmıştır.

1998 yılında kurumsallaşan firmamız 700 m2 kapalı 
alanda 30 personelimizle faaliyet göstermektedir. 
Belediyelerin, kamu kurumlarının, inşaat ve yol firmalarının 
ihtiyaçlarını karşılamaktayız. İhracaatlarımızı çoğunlukla Türki 
Cumhuriyetlerine yapmaktayız. Her geçen gün yenilenerek 
müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini zamanında ve ilgili 
şartnamelere uygun olarak temin etmeyi, hizmetlerimizi 
yerine getirirken, her türlü ulusal ve uluslararası standartları 
uygulamayı, kalite seviyemizin yükselmesi ve verimliliğimizin 
artırılması için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmeyi ve uygulamayı ilke edinmekteyiz.
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Alpay LÖK 
Mak.Y. Müh.
alpay.lok@radusdergisi.com

“Yola Elverişlilik” için
 “Doğru Yedek Parça ve Bakım”
Tamircilikle servisçilik arasındaki fark 
nedir?  Tamircilik , servisçilik başlamadan 
önce  “nerde trak orada bırak” döneminde 
bozulan aracı ne pahasına olursa tekrar 
yürüten ve günümüze dek devam eden bir 
zanaat, servisçilik ise özellikle 1971’den 
sonra yerli üretim otomobillerle ülkemize 
gelen çağdaş bir kavramdır. Servisçilikle 
birlikte ülkemize peryodik  bakım , 
garantili Yedek Parça/Bakım ve “kayıtiçi”  
çalışma  kavramları da gelmiştir.  

Türkiye’nin AB ile 1996’da imzaladığı 
Gümrük Birliği ardından motorlu araçlarla 
ilgili  devreye giren  teknik mevzuatlar  ile 
araçların teknik özellikleri  ve  2007’de 
devreye giren “Blok Muafiyeti” sonrasında  
da araç servisçiliği çok değişmiştir. 
Motorlu araçlar ve römorkların sahip 
olmaları gereken teknik özellikler 72 
adet AB mevzuatıyla belirlenmiş ve araç 
üreticilerinin  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan  veya yurtdışındaki Onay 
kuruluşlarından Tip Onayı almaları 
zorunlu olmuştur .  

Tip Onayları tam olan araçlar Uygunluk 
Belgesi alır ve ardından da Trafik Tescili 
ile Ruhsatname  yani “İşletme İzin Belgesi” 
alır. Tip Onayı ve Uygunluk Belgesi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
Trafik Tescili ve Ruhsat da İçişleri Bakanlığı 
tarafından verilir. 

Araçlar  önceden belirlenmiş  teknik ve 
çevre şartlarını sağlıyorlarsa trafiğe çıkabilir 
, bu şartları sürdürdükleri sürece  trafikte 
kalabilirler, yani “Yola Elverişli”dirler.

“Yola Elverişlilik”;  araç üzerinde 
varsa tadilatların teknik onaylı olması, 
Peryodik Araç Muayenesi  yapılması,  
Egzos Muayenesi yapılması, zorunlu 
sorumluluk sigortasının olması  ve  
vergilerinin  ödenmiş olması  şartlarında 

devam eder. Bu şartları sürdüremeyen 
araçlar  trafikten men edilirler, yani “Yola 
Elverişli” değildirler. 

Bakım eksikliği, yıpranma, yanlış yedek 
parça kullanımı , yanlış ayar ve onaysız 
teknik değişiklik (tadilat) nedeniyle teknik 
ve çevre şartlarına uyum bozulabilir. 
Örneğin  fren sisteminde yedek parça 
olarak kullanılabilecek fren balatalarının;       
Tip Onay belgelerinde belirtilen özgün fren 
balataları veya test edip Tip Onayı almış 
(E) belgeli “kayıtiçi” alternatifleri olmaları 
gerekmektedir.  Bunun tersi durumda , 
muayenede farkedilmemiş olsa bile, araç 
frenle ilgili Tip Onay şartlarını yitirmiş 
sayılır. Bir kaza sonrasında bu durum 
Bilirkişi tarafından saptanacak olursa , araç 
“Ruhsatsız” gibi değerlendirilir  ve varsa 
Kasko Sigortası , tazminat ödenmez. 

Araçların  “Yola Elverişli” olduklarının  
denetlenmesi için belli aralıklarla 
istasyonlarda ve trafikte rastgele (Yol 
kenarı)  teknik denetimden (Araç 
Muayenesi)  geçirilmesi gerekmektedir.  
Araçların “Yola  Elverişlilik” şartlarını 
yitirmelerine karşın trafikte olmalarının ,  
para cezası,  kaza sonrası sigortanın kaza 
tazminatını red etmesi, gibi çok ciddi 
yaptırımları vardır.  

Özellikle Tip Onay mevzuatlarının 
devreye girmesiyle birlikte  “mevzuatlara 
uygun yedek parça ve bakım”  ve “Yola 
Elverişlilik” son derece önem kazanmıştır. 
Ülkemizdeki mevzuatlar , tüketiciyi 
korumak amaçlı önleyici tedbirlerin azlığı 
ve  uygulama noksanlarına karşın, hukusal 
anlamda  AB düzeyindedir. 

Araca “kayıtiçi” çalışan servislerde garantili  
“doğru yedek parça” ile “ doğru bakım”  
yaptırılmalıdır.  
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NURMAK IFAT FUARIYLA DÜNYAYA 
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SEKTÖRÜNDE 

GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Bu yıl Mayıs ayının 5’ i ile 

9’ u arasında Almanya’nın 
Münih kentinde düzenlenen 
ve Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanları’nın da katıldığı 
IFAT fuarı hakkında Nurmak’ın 
Kalite Kontrol Müdürü Temel 
Piri TEPEALAN’ın fuar ile ilgili 
görüşlerini aldık.

“Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı, iki yılda bir defa 
Almanya’nın Münih kentinde 
düzenlenerek geri dönüşüm, 
çevre teknolojileri ve atık 
yönetimi konularında ihtiyaç 
duyulan tüm yenilikleri sunan 
bir fuardır. Biz bu yıl fuara 
markamızı,  yaptıklarımızı ve 
yapacaklarımızı aynı zamanda 
da ülkemizi temsil etmek üzere 
katıldık. Bizim başka markaları, 
araçları tanımamız ve vizyon genişletmemiz açısından 
gerçekten çok verimli geçtiğini söylemekte fayda var. 
Sloganımızda da belirttiğimiz üzere “Durmak Yok Nurmak 
Var”. Gelişim ve ilerleme bizim için sürekli devam eden bir 
olgu. Bu yüzden de dünyaya pencerelerimizi kapatmamak 
gerekliliğiyle fuara katıldık. Kendimizi tanıtmak ve yeni 
üst yapı araçlarıyla tanışmak, vizonumuz açısından pozitif 
bir etkiye sahip olmamıza neden oldu. Dünya çapında 
iş bağlantıları kurmak, yeni iş fırsatları yaratmak ve son 
teknolojileri takip edebilmek için, IFAT Münih fuarına 
katılmak bizim için önemliydi. Güvenilir markamız ve bizi 
bir adım önde tutan heyecanımızla fuarda birçok yenilikçi 
bilgiye sahip olduk. IFAT fuarına katılım aşamasında 
yer bulmakta zorlandık ve bu yüzden kısıtlı bir alanda 
standımızı kurabildik. Stant boyutunun yeterli olmaması 

nedeniyle de Almanya’ya kendi aracımızı götüremedik. 
Önümüzdeki IFAT fuarı veya bizim için önemli olan 
diğer fuar katılımlarında, Nurmak kendi kalitesini fuarlara 
götüreceği araçlarda gösterecek ve firmanın gücünü daha 
etkili bir şekilde dünyaya sunacaktır. Stant boyutu nedeniyle 
araç götürülmemiş olsa da dünyanın birçok ülkesinden gelen 
katılımcılara ve ziyaretçilere Nurmak adının ve kalitesinin en 
iyi şekilde tanıtıldığı görüşündeyim. Türk misafirperverliğini 
standımızda bizi ziyaret eden ziyaretçilerimize göstererek 
ürünlerimiz hakkında bilgi verdik ve güzel ilişkiler kurarak 
fuardan ayrıldık. Bizimde birçok katılımcıdan öğrendiğimiz 
yeni sektörel bilgilerin yanında, fuara ve diğer firmalara 
kattığımız birçok yeni bilgi anlayışıyla Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanlar  imzasını Almanya’da atarak yurdumuza geri 
döndük.”
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Dünya’nın önde gelen ticari araç markası Iveco’nun 
Ankara-Bursa  ve Eskişehir bayiliğini uzun yıllardır sürdüren 
Öz Gözde, ciddi bir atağa geçerek AĞIR VASITA TAKIMI 
kurdu. Üç şehirde toplam 5 noktada satış-servis ve yedek 
parça konularında hizmet sunan Öz Gözde 2014 planları 
içerisinde ağır vasıta segmentinde hayli iddialı adımlar atıyor. 

Geçen yıl Avrupa’da “YILIN KAMYONU” seçilen yeni 
HI-WAY ve HI-ROAD serisi araçların tanıtımını görkemli 
biçimde yapan Öz Gözde bu yıl satış ekibini genişleterek, 
özel satış koşulları oluşturarak piyasaya  giriş yaptı. 

Ankara’da Özdemirgil, Işıklar Ağır Nakliyat, 
Muzafferoğulları, Mertcan, Anka Demir, Haksa Yapı 
teslimatlarının ardından Mevlana Nakliyat’a da  Iveco Stralis 
460 satarak yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptılar. Şuan için 
önemli filo görüşmeleri sürerken, bir yandan da test araçları 
ile müstakbel müşterilere deneme olanağı sunmaktalar. 

Yeni seri araçların en önemli özelliği ise ciddi anlamda 
yakıt tasarrufu sağlaması. Şuan kullanıcılardan veya test 
edenlerden alınan yakıt verileri son derece mükemmel 
bir sarfiyatın olduğu yönünde. Her türlü çalışma şartı için 
farklı dizaynlarda sunulan HI-WAY ve HI-ROAD serisi 
araçların özellikleri de farklı. Ancak hız sabitleme-digital 

takograf-retarder-klima-Eurotronıc vites hemen hemen tüm 
araçlarda standart hale getirilmiş. Konfor olarak hayli gelişmiş 
bir düzeyde. Uzun yol taşımacılığı için çok fonksiyonlu ve 
ısıtmalı koltuk,çift depo, yüksek kabin ve telematic ekranlı 
yol bilgisayarı,led gündüz farları,buz dolabı  gibi bir çok 
özellik ilave edilmiş. Ağır hizmet için ise güçlü differansiyel 
tahvil oranlı, güçlendirilmiş şasili ve orijinal PTO’lu araçlar 
düşünülmüş. 

Her zaman ilkleri yapma noktasında öncü olan, kaliteli 
hizmet anlayışını düştür edinen Öz Gözde bu anlamda 
hem satış hem satış sonrası ekiplerini güçlendirerek hazır 
bulunmaktadır. 24 saat yardım anlayışı ile kullanıcıların 
yanında olmaya gayret etmekle kalmayıp, hem teknolojik 
hem de kalifiye unsurlarla sürekli gelişime önem vermektedir. 
Amaç uzun soluklu, güvene dayalı, verimli ve faydalı ilişkiler 
tesis edebilmektir.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla 
hizmet etme kararlılığında olan Öz Gözde yeni oluşturduğu 
HEAVY TEAM ile bu yolda devam edeceğini bir kez daha 
göstermiş oluyor. 

Ne diyelim, Ağır Abilerin yolları açık olsun. 

ÖZ GÖZDE HEAVY TEAM 
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konusunda uzman
ve profesyonel

Isinizi guvenle yapabilmeniz icin



201444

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Allison Transmission, 110 adet 
yeni Temsa Avenue CNG 
otobüslerin verimliliğini arttırıyor!

İstanbul Otobüs A.Ş., bünyesine kattığı yeni 110 adet 12 
metre Temsa Avenue CNG otobüsleri Allison tam otomatik 
şanzıman donanımı ile tercih etti.

Türk otobüs üreticisi Temsa, 12 metrelik Avenue CNG 
otobüslerin ilk teslimatını araç verimliliğini arttıran Allison 
tam otomatik şanzıman donanımı ile İstanbul Otobüs 
A.Ş.’ye yaptı.

14 milyonun üzerinde nüfusuyla İstanbul’un trafik 
sıkışıklığı endeksi de dünyada ilk sıralarda görülüyor. İstanbul 
Otobüs A.Ş., otomobil kullanımını azaltarak, toplu taşımacılık 
çözümlerini cazip hale getirecek projeleri doğrultusunda, 
yolcu memnuniyeti ve çevre bilinci avantajlarıyla Temsa’nın 
Allison donanımlı yeni Avenue CNG otobüslerini tercih 
ediyor.

İstanbul Otobüs A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, 
Allison teknolojisinin araçların performansını arttırarak 
CNG motorları tamamladığını belirtiyor. Şahin yaptığı 
açıklamada; “İstanbul’da toplu taşımayı etkinleştirmek için 
daha rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım modellerini tercih 
ediyoruz. Bu nedenle maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin 
artması için Temsa’nın Avenue CNG araçlarını tercih 
ettik. CNG motorlarla uyumunu bildiğimiz Allison tam 
otomatik şanzımanlar ise sürekli dur kalk şeklinde ilerleyen 
operasyonlarımız için kaçınılmaz bir seçim oldu,” dedi.

Allison Transmission’ın Torqmatic® Serisi, 410 kW’ye 
kadar motor gücüne sahip şehir içi otobüsler için tasarlanıyor. 
Temsa’nın Avenue CNG otobüslerine entegre edilen, altı 
ileri ve bir geri vitese sahip Allison T350R şanzımanlar, 5. 
Nesil Gelişmiş Elektronik kontrollerle donatıldı. Allison 

donanımı ile kalkışta motor torku arttırılırken her vites 
değiştirme sırasında kesintisiz güç sarsıntısız bir şekilde 
aktarılarak CNG motorun performansı arttırılıyor. Sonuçta, 
Allison otomatik şanzıman donanımlı araçlar, sadece daha 
çabuk hızlanmakla kalmıyor, aynı zamanda daha verimli 
performans sunuyor.

Allison, dur kalkın yoğun olduğu trafikte birçok avantaj 
sunuyor. Abdullah Yasir Şahin konuyla ilgili olarak; 
“Sürücülerimiz Allison tam otomatik şanzıman sayesinde, 
tamamen yola konsantre olduğu için çok rahat ediyorlar. 
Bu da hem verimlilik hem de güvenlik anlamında bize artı 
sağlıyor,” diyor. 

CNG motorlar ile uyumlu Allison tam otomatik 
şanzımanların sağladığı avantajların altını çizen Allison 
Transmission Tu?rkiye ve Orta Dog?u Bo?lge Mu?du?ru? 
Taner Gider açıklamasında; “Allison, pazarın daha çevre 
dostu araçlar ve alternatif yakıtların kullanımı için üretilen 
motorların güç ve performans kaybı olmamasına yönelik 
taleplerini en iyi şekilde karşılamak üzere çözümler 
üretiyor,” dedi.
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İNŞAAT SEKTÖRÜ MERCEDES-BENZ 
KAMYONLARIYLA BÜYÜYOR

• İnşaat sektörünün öncü firmalarından Boğaziçi Beton  
    Mercedes-Benz markasını tercih etmeye devam ederek,  
       144 adet Mercedes-Benz Axor aracı daha teslim aldı. 

• İnşaat sektöründe şu anda kullanılan her üç kamyondan  
       ikisi Mercedes-Benz yıldızını taşıyor. Mercedes-Benz Türk  
        satışlarına hızla devam ediyor.  

Türkiye’de 1986 yılından günümüze 190.000 adedi 
aşkın kamyon üretimi gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, 
Boğaziçi Beton’a 144 adet Axor kamyonun teslimatını 
tamamladı. İstanbul Modern’de yapılan teslimat törenine 
Boğaziçi Beton, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Hasmer Otomotiv’in yöneticileri 
katıldılar. Törende 144 
adetlik teslimatı temsilen bir 
adet Axor 4140 betonmikser 
ve bir adet Axor 1840 çekici 
sergilendi.   

Filo teslimatlarına bir 
yenisini daha ekleyen 
Mercedes-Benz Türk, bu 
kez 1998 yılında hazır beton 
sektörüne giren ve bugün 
İstanbul’da 13 tesisi bulunan 
Boğaziçi Beton ile el sıkıştı. 
80 adedi Axor 4140/B 
betonmikser, 55 adedi Axor 
1840/LS çekiciden oluşan toplam 144 adetlik filoda 6 adet 
Axor 3340/K, 2 adet Axor 3229/C, 1 adet Axor 2529 yer 
alıyor. 

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk A.Ş.’den 
Pazarlama ve Satış Direktörü Süer  Sülün, Kamyon 
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo 
Satış Müdürü Alper Kurt, Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdurrahim Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Suat 
Zengin, Genel Müdür Ömer Erbayraktar ve Teknik Müdür 
Kıvanç Baş katıldılar. Mercedes-Benz Türk Bayii Hasmer 
Otomotiv’den ise Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Bağcı, 

Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sağlam ve Genel Müdür Orhan 
Karabudak törende yerlerini aldılar.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış 
Müdürü Bahadır Özbayır ise “Mercedes-Benz kamyonları, 
inşaat sektörünün zorlu çalışma alanlarına uygun güçlü şasileri 
ve her ihtiyaca uygun teknik donanımları sebebiyle tercih 
ediliyorlar” dedi. Hızla büyümekte olan Türk inşaat sektörü 
öncü firmalarından Boğaziçi Beton’a tercihleri sebebiyle 
teşekkür eden Özbayır, “Bugünkü teslimatımız Türkiye’de 
üretilen inşaat araçlarından olan Axor 4140 B ve lokomotiv 
ürünlerimizden Axor 1840 çekicimizden oluşuyor. İnşaat 
sektörünün öncü firmalarından Boğaziçi Beton’un yeniden 
Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etmesi bizleri çok 

mutlu etti. Başta Boğaziçi 
Beton’un ve bayimiz Hasmer 
Otomotiv’in yöneticileri ve 
çalışanları olmak üzere bu 
satışta emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım” şeklinde konuştu.  

Törende konuşma 
yapan Boğaziçi Beton 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahim Zengin ise 
“Boğaziçi Beton olarak geniş 
araç, ekipman kapasitemiz 
ve tecrübeli personel 

kadromuz ile pazarda kendimizi sürekli geliştiriyor, 
müşteri memnuniyeti ve kaliteyi fazlasıyla önemsiyoruz. 
Müşterilerimize her zaman en uygun şartlarda en iyi ürün 
ve hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. Mercedes-Benz Türk 
bu alımda hem ürünleri, hem finansman desteği, hem de 
sunduğu takas imkanı ile yeniden tercihimiz oldu” dedi. İki 
firma arasındaki uzun yıllara dayanan güven ve işbirliğinin 
neticesinde bu satışın bir kazan kazan ilişkisine dönüştüğünü 
ifade eden Zengin; “Türkiye’de gelişmeye devam eden 
inşaat ve hazır beton sektöründe Boğaziçi Beton olarak 
büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.     
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Arif KILIÇ
arif.kilic@radusdergisi.com

Yeniden Merhaba
Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. 

Sektör ile ilgili gelişmeleri, takip edebildi-
ğim kadarı ile mevzuat değişikliklerini bu 
köşeden sizlere aktarmaya çalışacağım.

Bildiğiniz üzere AİTM Alt Komite üyeliğim 
devam ediyor. Yaklaşık 2 ayda bir toplan-
tılara katılıyorum. Bu toplantılarda sektörü-
müzü ilgilendiren bazı gelişmeleri yine bu 
köşeden sizlere aktarmaya gayret edece-
ğim. Keza sektörümüzü yakından ilgilendi-
ren bir kararı bir de haberi aşağıda sizlerle 
paylaşacağım. Bundan önce ARÜSDER ile 
ilgili birkaç hususu dile getirmek istiyorum. 
Halen dernek olamamanın getirdiği sıkın-
tıları yaşamaya devam ediyoruz. Toplan-
tılara maalesef konu taşıyamıyoruz. Mev-
zuat ile ilgili sıkıntılarımızı paylaşamıyoruz. 
Bu konuda dernek aracılığıyla çözüm ara-
yan üyelerimizi ayrı tutuyorum. Çünkü on-
lar hem dernek ile birlikte hareket etme-
nin hem de sorunlarına çözüm üretildiğini 
bizzat yaşayarak gördüler. Değerli üyeler 
bazı alışkanlıkları değiştirmek zordur. Biz 
bile kendimizde bazı alışkanlarımızı değiş-
tirmek de zorlanırız. Ancak dernek yokmuş 
gibi hareket edilmesi hem sizin yalnız kal-
manıza hem de sektörün zayıf görünmesi-
ne yol açmaktadır. Sektörün zayıf görün-
mesi bürokrasi kanadında derneği suya 
sabuna dokunmayan problemsiz bir sek-
tör haline getirmektedir. Eğer bunu istiyor-
sanız böyle devam etmekte tabi ki özgürsü-
nüz. Ancak çıkan mevzuat ve kanunlara da 
sektör olarak görüş, tepki vb. verme hak-
kınızı da kaybeder her şeyi kabullenir bir 
sektör haline gelirsiniz. Günü kurtaran de-
ğil geleceğimizi şekillendiren bir sektör ol-
mak için maalesef taşın altına elinizi koy-
mak durumundasınız.

Gelelim gelişmelere… 

Alınan kararlardan birisi Çöp Ekipmanı 
imal eden üyelerimizi ilgilendiriyor. Geç-
mişte özellikle DMO alımlarında problem 
yaşanmış olan yoğunluk değeri nihayetin-
de AİTM kararı ile bir dayanağa oturtulmuş 
oldu. Çöp araçlarının proje hesaplarında 
yoğunluk değeri bundan sonra 0,35-0,5 
kg/dm3 aralığına göre hesaplanacaktır. A-
lınan kararın uygulamasını takip edemiyo-
rum. Ancak üyelerimizden de bugüne ka-
dar herhangi bir geri bildirim (!) olmadığını 
düşünürsek sıkıntı yaşanmadığını paylaşa-
bilirim.

Bir diğer konu ise yine ağırlıklı olarak DMO 
alımlarında yaşanan ve tartışma konusu 
olan ağırlık hususudur. “Araçların Yüklen-
mesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve 
Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yö-
netmelik”, 09.02.2014 gün ve 28918 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren yeni “Karayolları Trafik Yönetmeli-
ği’nde” 134.Madde yerine atıfta bulunul-
muş olup bir dayanağa kavuşmuş oldu. Do-
layısıyla uygulamada yaşanan 134. Madde 
mi yoksa yönetmelik mi karmaşasına da bir 
son verilmiş oldu. 

Şimdilik benden bu kadar…

Saygılarımla…
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Parisli işe hibridli ve CNG’li 
Iveco Bus’larla gidecek!

Kentsel kirliliğin önüne geçmek için toplu 
taşımacılıkta sürdürülebilir ve çevreci araçlar 
kullanmaya önem veren Paris, yeni otobüs 
alımında tercihini hibridli ve CNG’li Iveco 
Bus’lardan yana kullandı.  

Paris tercihini yine Iveco Bus’tan yana oldu. Paris’in 
toplu taşımacılığında Iveco Bus’ın hibdidli ve CNG’li 
(Doğalgaz) otobüsleri kullanılacak. Geçtiğimiz aylarda Paris 
Ulaşım Araçları İşletmecisi/Régie Autonome des Transports 
Parisiens (RATP) şehiriçi ulaşımda kullanılmak üzere 12 
metrelik otobüslerden oluşan toplam 2 bin adetlik dört ihale 
açtı. RATP’nin 2014-2017 yılları arasında alımını yapacağı 
hibridli ve CNG’li otobüsler için açılan dört ihaleden ikisini 
Iveco Bus kazandı. Böylece Iveco Bus, RATP’ye 500 adet 
hibridli ve CNG’li otobüs teslim 
edecek. RATP’nin tarihi ve en 
büyük otobüs sağlayıcısı olan Iveco 
Bus, sürdürülebilirlik ve çevrecilik 
konusunda beklenen özellikleri 
karşılayarak konumunu pekiştiriyor.

AVRUPA’NIN EN ÇOK TERCİH 
ETTİĞİ CNG’Lİ OTOBÜS MARKASI

Son yıllarda başta Avrupa kentlerinde olmak üzere 
dünyanın birçok şehrinde kentsel kirliliğin azaltılması için 
toplu taşımacılıkta hibridli ve CNG’li otobüslerin kullanımı 
artıyor. CNH Endüstriel şirketinin bir parçası olan Iveco 
Bus’ın Avrupa’nın genelinde dolaşan yaklaşık 5 bin adet 
otobüsü bulunuyor. Avrupa’nın en çok tercih ettiği CNG’li 
otobüs markası konumunda bulunan Iveco Bus, kullandığı 
Cursor 8 CNG motorları, Euro 6 standartlarının altında 
karbon salınımı yaptığı için daha fazla tercih ediliyor. 

 
FRANSA FABRİKASINDA 24 BİN CURSOR 8 CNG 
MOTOR ÜRETİLDİ

Cursor 8 CNG motorları CNH Endüsrtiyel’in sahibi olduğu 

FPT Endüstriyel tarafından Fransa’daki (Lancy) tesislerde 
üretiliyor. 2003’ten beri ulaşım ve endüstriyel kullanım için 
Lancy’deki fabrikada 24 bin Cursor 8 CNG motor üretildi. 

İHALENİN KAZANILMASINDA URBANWAY 
OTOBÜSLERİ ÖNEMLİ ROL OYNADI

RATP’nin ihalesini tamamen hibrid seçeneğine sahip 
yeni Urbanway otobüsleri sayesinde kazanan Iveco Bus’ın 
Ubanway otobüsleri,  gelişmiş teknolojik sistemleri yepyeni 
bir tasarımla harmanlıyor. Ubanway otobüslerinde, aracın 
sürücüye ayrılmış kısmı EBSF (Avrupa Geleceğin Otobüs 
Sistemi) yönergelerine uygun ve en ideal ergonomi, alan ve 
konforu sağlıyor. 

YÜZDE 25 İLA 35 ARASINDA DEĞİŞEN YAKIT 
TASARRUFU SAĞLIYOR

Urbanway’in tamamen hibrid olan 
modeli ise Iveco Bus’ın sürdürülebilir 
taşımacılığa ve daha temiz bir 
taşımacılık isteyen kentlere bağlılığını 
gösteriyor. Otobüs, oldukça yumuşak 
bir sürüş ve hızlanma sırasında 
titreşim yaşanmamasıyla konforlu 
bir yolculuk vaat ediyor. Hibrid 
teknolojisi karbondioksit salınınımını 

düşürürken yüzde 25 ila 35 arası yakıt tasarrufu sağlaması 
ile de dikkat çekiyor. 

PARİS’İN DURAKLARI EGZOZ KİRLİLİĞİNDEN  
UZAK VE SESSİZ 

Urbanway’in tamamen hibrid olan modeli Arrive 
& Go özelliğine sahip. Urbanway bu özellik sayesinde 
duraklara yaklaşırken ve duraktan kalkarken elektrik motoru 
kullanılıyor ve böylece duraklarda bir yandan sessizlik 
sağlanırken öte yandan da egzoz kirliliğinin önüne geçiliyor. 
Aynı zamanda titreşimi de tamamen önleyerek binen, inen 
yolcular için kolaylık sağlıyor.
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YENİ CANTER CANTER’İ GEÇTİ
Segmentinin lideri 

yıllardır sürdürdüğü 
başarısıyla ön plana çıkan 
Mitsubishi Fuso, yeni 
modeli Canter TFB85 ile 
sınıfında çığır açacak. 
Canter TFB85 hafif ticari 
araç müşterilerinin 
beklentilerini karşılamaya 
geliyor. Yeni Canter 
ARTAN TONAJIYLA,  
CİMRİ YAKIT tüketimi ile 
Canter’i geçti. 

Sağladığı birçok avantajla rakiplerinden ayrılarak öne 
çıkan ve segmentinin en fazla kazandıran aracı olma 
iddiasını taşıyan Canter, yeni modeli TFB85 ile hafif ticari 
araç müşterilerinin tonaj beklentisini karşılıyor. Yeni Canter 
TFB85, rakiplerine göre daha hafif şasisi ve TFB75 modeline 
göre bir ton artırılan taşıma kapasitesi sayesinde müşterilerin 
tüm tonaj ihtiyaçlarına cevap verirken, yakıt tüketiminde 
beklentilerin ötesinde avantaj sağlıyor. Güçlendirilmiş şasi, 
geniş ön tampon, ilave yan dikiz aynaları ve şanzıman 
seçenekleri ile Mitsubishi Fuso Canter TFB85 hafif ticari araç 
sınıfına yeni bir soluk getiriyor. 

Sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip aracı olmayı 
başaran Canter, hafif kamyon sınıfında dünyada bir ilk olan 
Duonic çift kavramalı otomatik şanzımanı sunuyor. Duonic 

şanzımanlı Yeni Canter; üstün performans, konfor ve 
kesintisiz hızlanma avantajlarının yanı sıra yakıt ekonomisi 
de sağlıyor. Duonic şanzıman sayesinde Yeni Canter 
yokuşlarda yüklüyken bile geri kaydırmıyor, sadece frenden 
ayak çekilerek gaza basmadan hassas yanaşma yapılabiliyor, 
eco mode seçeneği sayesinde daha düşük yakıt tüketimi 
sağlıyor. Duonic şanzıman eco mode seçeneğinde normal 
trafikte %2, sıkışık trafikte ek %8 oranında yakıt tasarrufu 
sağlıyor. 

Hidromek 
TİM’in İlk 1000 
İhracatçı Listesinde 
yükselmeye devam 
ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2013 yılında en 
fazla ihracat yapan ilk 1000 firmayı açıkladı. Bu listeye 
göre Hidromek A.Ş. 81 milyon dolarlık ihracatla listede 
197. sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2013 yılı Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçı firma araştırması sonuç raporunu açıkladı. 
Rapora göre, İlk 1000 ihracatçının toplam ihracatı geçen 
seneye göre yüzde 2,4 artarak 90,4 milyar dolara ulaştı.

Hidromek’in 2013 yılındaki ihracat rakamı 2012 yılına 
oranla yaklaşık olarak yüzde 15’lik bir artış gösterdi. 2012 
yılında 223. sırada yer alan Hidromek, 2013 yılında 26 sıra 
yükselerek listede 197. sırada yerini aldı.  Hidromek, aynı 
listede sektörlerin ayrımına göre “makine ve aksamları” 
kategorisinde 5. sırada Türkiye İhracatına katkı sağlayan 
firma oldu.
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Furkan ÇALIŞKAN
furkan.caliskan@radusdergisi.com

EKONOMİK BÜYÜME
Tarih 10 Haziran 2014 ve saat 10:00... TÜİK, olağan 
bir toplantı ile Türkiye’nin 2014 yılı ilk çeyreğindeki 
ekonomik büyümenin %4,3 olduğunu kamuoyu 
ile paylaşıyor. Biraz sert bir giriş oldu sanırım ama 
madem bu benim yazım, bence öyle de olması 
gerekiyordu. 

Önce biraz kısa kısa bilgilendirme yapmak istiyorum 
ki kavram kargaşası içerisinde boğulmayalım. 

Bir ülkede, bir yıl içerisinde üretilen tüm mal ve 
hizmetlerin, piyasa fiyatları ile (para birimi cinsi ile) 
toplam değerindeki artış, ekonomik büyümedir. 
Biraz daha kısaca anlatmak istersek, *GSYH’daki 
yıllık artış oranı da diyebiliriz. GSYH’daki büyüme 
yani ekonomik büyüme cari fiyatlar (Hesaplamalarda 
enflasyon etkisi göz önünde bulundurulmaz) ve sabit 
fiyatlar (Baz olarak seçilen bir yıla göre enflasyona 
oranından arındırılmış hesaplanır) olarak iki farklı 
biçimde ile hesaplanır. 

Tablo: Türkiye  Yıllık GSYH ($)

Ekonomik büyümeye tekrar geri dönecek olursak 
eğer, GSYH ile doğrudan alakalıdır tabi ki... Bu 
değerdeki artış ise tüketicilerin harcamış oldukları 
para ile doğrudan ilişkilidir. İnsanlar daha çok 
harcama yaparsa, daha çok üretim yapılmak 
zorunda kalınacaktır; daha çok mal satılacak ve 
ekonomi büyümeye devam edecektir. Tabi tahmin 
edeceğiniz gibi sistem bu kadar basit işlememektedir. 
“Harcamaların artması her zaman ekonomik 
büyümeyi getirir” algısı yanlış bir düşüncedir. 
Ekonomik kapasitenin üzerinde yapılan her 

harcama, enflasyonu büyütecek ve kriz için gerekli 
olan altyapıyı hazırlamaya başlayacaktır bile. Bu 
nedenle sağlıklı bir büyüme için olmazsa olmaz bazı 
kurallar vardır. Bunlardan en önemli sayılabilecek iki 
tanesi doğru yatırım ve verimliliktir. 

Tablo: Türkiye’nin Yıllık Büyüme Oranları

Türkiye’nin 2013 yılındaki büyüme oranı ortalaması 
%4’tü. Yandaki tablodan da görüleceği üzere karar 
alıcılar tarafından 2014 yılı sonunda hedeflenen 
büyüme oranı hedefi ise yine %4. Bu bağlamda 

2014 yılı ilk çeyfeğindeki %4,3’lük 
artış olumlu bir şekilde yorumlanabilir. 
Çünkü Türkiye bu çeyrek sürecinde 
gerek çeşitli siyasal krizlerle, gerek 
parasal sıkışmalar ve ihtiyati tedbirler 
ile gerek yerel seçim ve önümüzdeki 
aylarda olacak olan Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile yoğun bir gündem 
içerisinden geçti. Buna rağmen Avrupa 
Birliği piyasalarındaki toparlanma, 
pekişen siyasi iktidar ve sağlanan 
güven ile dengeli bir iç piyasa, hane 
halkı ve devlet harcamaları atışlar ile 

ekonomik anlamda her hangi bir sarsıntı yaşamadan, 
yıl sonu hedefini tutturmamak için hiç bir neden 
bulunmamakta.
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Scania, Krone, Meiller markaları 
için İzmir’de hizmet verecek olan 
Ankara Ağır Vasıta’nın yeni tesisi 
törenle hizmete açıldı…

Doğuş Otomotiv tarafından 
distribütörlük faaliyetleri yürütülen 
Scania, Krone, Meiller markalarının 
Yetkili Satıcı ve Servisi Ankara Ağır 
Vasıta’nın İzmir’deki yeni tesisi, 
düzenlenen törenle hizmete girdi. 
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Aclan Acar, Doğuş Otomotiv 
İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 
Doğuş Otomotiv Scania, Krone, 
Meiller Genel Müdürü İlhami Eksin, 
Scania Türkiye’den Sorumlu Ülke 
Müdürü Oscar Jaern ve Ankara 
Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Mutlubaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle 
hizmete açılan modern tesis, 10 milyon TL. yatırım ile 10 bin 
m2’lik bir alanda inşa edildi. Ankara Ağır Vasıta’nın tesisinde 
4.000 m2 servis, 500 m2 showroom ve 5 bin 500 m2 açık 
alan bulunuyor. Scania, Krone, Meiller markalarına İzmir ve 
çevresi için hizmet verecek Ankara Ağır Vasıta’da 42 uzman 
çalışan ve 2 adet tam donanımlı acil servis aracı bulunuyor.

Ankara Ağır Vasıta’nın yeni tesisinin açılış töreninde 
konuşma yapan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Aclan Acar, mükemmel hizmet anlayışları doğrultusunda 
otomotiv sektörünün her halkasında güçlü bir şekilde yer 
aldıklarını belirterek, “Bu tesisin altında çok ciddi bir emek 
ve çalışma yatıyor. Bu tesisi İzmir’e kazandırdığı için Mustafa 
Mutlubaş’a teşekkür ediyor, tesisimizin bölgeye ve ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ankara Ağır Vasıta, 
İzmir’de en iyi hizmeti vermek için burada.” dedi.

Scania Türkiye’den Sorumlu Ülke Müdürü Oscar 
Jaern ise, tesisteki yerel koşullara göre yapılan uyarlamaları 
etkileyici bulduğunu söyleyerek, “Türkiye, Scania için 
stratejik ve yüksek satış potansiyeli gördüğümüz bir ülke. Bu 

potansiyele ulaşmak, böyle büyük yatırımlar, çalışanlarımızın 
özverisi ve aynı zamanda iş ortağımız olan müşterilerimizin 
güvenini kazanmakla mümkün olabilmektedir. Sahip 
oldukları imkanlar ve yetkin insan kaynağı sayesinde Ankara 
Ağır Vasıta’nın üstün başarılarının önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

Ankara Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Mutlubaş da, Ankara Ağır Vasıta’nın tüm ağır vasıta 
kullanıcıları ve nakliye şirketleri için önemli bir merkez 
olacağını kaydederek şunları söyledi: “2006 yılından bu 
yana Doğuş Otomotiv’in Yetkili Satıcı ve Servisi olarak 
hizmet veriyoruz. İzmir başta olmak üzere tüm Ege 
bölgesinde her biri kendi segmentinde dünyanın en önemli 
markalarından olan Scania, Krone ve Meiller markalarını 
temsil ediyoruz. Bu markalarımızın bizlere sağladığı güven, 
yeni yatırımlarımızı hayata geçirmemize yardımcı oluyor. 10 
milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirdiğimiz bu tesis, 4 bin m2 
servis 500 m2 showroom ve 5 bin 500 m2 açık alan olmak 
üzere toplam 10.000 m2 alanda faaliyet göstermektedir. 
42 çalışanımız, 2 adet tam donanımlı acil servis aracımız ile 
günde 25 araca hizmet verebilmekteyiz.” dedi. 

SCANIA, KRONE, MEILLER İÇİN ANKARA 
AĞIR VASITA’DAN İZMİR’DE MODERN TESİS
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Amerikan Kamyoncuları 
Türk Körüklerini Kullanıyor

• Hava süspansiyon sistemi üretiminde sektörün  
         global oyuncuları arasında yer alan Aktaş Holding,  
        2023 yılına kadar bağımsız yedek parça pazarında  
    dünya lideri olma hedefi doğrultusunda çıktığı  
         yolda, emin adımlar atmayı sürdürüyor.

• Aktaş Holding, Amerika Birleşik Devletleri’nin  
         ticaret merkezlerinden biri konumundaki Chicago  
     şehrinde yer alan körük lojistik merkezinin yanı  
          sıra, 50 eyaleti kapsayan ve Kanada’nın doğu - batı  
   bölgelerinin de dâhil olduğu Kuzey Amerika  
       bölgesinde, 5 yıldır faaliyetlerini büyük bir başarı  
         ile sürdürüyor. 

Hava süspansiyon körüğü sektöründe Türkiye’de lider, 
dünyada da ilk üç firma arasında bulunan Aktaş Holding, 
2023 yılına kadar, bağımsız yedek parça pazarında dünya 
liderliği hedefine ulaşmak için yoluna güçlü adımlarla 
devam ediyor. 

Türkiye, Brezilya, Bulgaristan, Çin ve Almanya’daki 
yapılanmasının yanı sıra, Kuzey Amerika’daki lojistik merkez 
ağıyla çalışmalarını sürdüren Aktaş Holding, ABD’nin ticaret 
merkezlerinden biri konumundaki Chicago şehrinde 
kurduğu merkez ile başlattığı faaliyetlerinin beşinci yılında 
sektörde önemli bir pazar payı elde etti. 

Kuzey Amerika’nın dünyanın en rekabetçi pazarlarından 
bir tanesi olduğunu belirten Aktaş Holding İcra Kurulu 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol; “1938 yılında 
kurulan, bugün 6 kıtada 90’dan fazla ülkede ürünleri satılan, 
6 ülkedeki üretim ve dağıtım tesisleri ile birlikte, sektörde 
dünyanın en önemli oyuncularından biri konumundaki 
Aktaş Holding, ulaştığı her pazarda güçlü büyümesini 
sürdürüyor. Bu çerçevede Kuzey Amerika pazarına yönelik 
olarak 5 yıl önce lojistik merkezimizi ve satış yapımızı 
oluşturduk. Dünyanın en rekabetçi pazarı olan bölgede 5 
yılda çok önemli bir başarı yakalayarak pazarda tercih edilen 
marka konumuna geldik. Ürünlerimiz Kuzey Amerika’nın 
her yanında satılıyor” dedi. 

Dünya lideri olmak için en büyük rakiplerinizin olduğu 
pazarlarda güçlü olunması gerektiğini ifade eden Erol; “Biz de 
bu çerçevede beş yıl önce ABD ve Kanada’yı hedef pazarlar 
olarak belirleyip yatırım yaptık. Pazarınız ile iç içe olmanın 
getirdiği avantajlara sistematik pazarlama anlayışı ve kalitemizi de 
eklediğimizde bölgede önemli bir pazar payı elde ettik. Kıyasıya 
rekabetin içinde çok güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor 
ve bölgede her geçen gün daha fazla büyüyoruz. Kuzeyden 
güneye, doğudan batıya tüm Kuzey Amerika’da ürünlerimiz 
tercih ediliyor” dedi. 

Sami Erol : “Kalıcı Olacağız”

50 eyaletle birlikte, Kanada’nın Doğu ve Batı bölgelerinde 
satış temsilcileri olduğunu hatırlatan Erol, “Amerika Birleşik 
Devletleri’nin en önemli ticaret üslerinden biri olan 
Chicago’daki lojistik merkezimizle birlikte, bölgede 170 den 
fazla ürün çeşidiyle pazarın tüm taleplerini karşılayabiliyoruz. 
Aynı zamanda bölgedeki karayolu taşımacılığında geçiş 
noktalarından birindeyiz. En önemli hedefimiz sürekliliği 
sağlamak. Geride bıraktığımız 5 yılın bizler açısından son 
derece verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bu elbette ki hem 
ülke olarak hem de Aktaş Holding olarak son derece 
gurur verici. Dünya lideri olma hedefiyle çıktığımız bu 
yolda, sağlam adımlar atarak yolumuza devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
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Volvo Trucks kampanyası, 
Cannes Lions’da destan yazdı

Volvo Trucks’ın Live Test kampanyası ile The Epic 
Split filmi, ‘reklamcılığın dünya kupası’ olarak kabul 
edilen Cannes’da en iyiler kategorisindeki pek çok ödüle 
layık bulundu. Yeni kamyon serisindeki inovasyonların 
tanıtıldığı kampanyalar 8 Altın Ödül’ün yanı sıra Sanal 
ile Film kategorilerinde de iki prestijli Grand Prix ile 
toplam 20 ödül aldı.

Volvo Trucks’ın Live Test kampanyası, ilkbahar dönemi 
boyunca dünyadaki farklı reklam yarışmalarında en iyiler 
ödüllerine layık görüldü. Tüm dünyadan 37 bin başvurunun 
yapıldığı Cannes Lions, küresel reklamcılık alanının en önemli 
yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. İletişimde yaratıcılığın 
ödüllendirildiği yarışmayı kazananlar, sektördeki en iyi 300 isim 
tarafından seçiliyor.

Volvo Trucks Halkla İlişkiler Direktörü Per Nilsson, “Elbette, 
Live Test kampanyamızın böylesine global bir arenada ve dünyanın 
en büyük son kullanıcıya satış gerçekleştiren şirketlerle doğrudan 
rekabetin olduğu bir ortamda övgü kazanmış olmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Sadece çevrimiçi ortamda yayınlanan 
kamyonlarla ilgili filmlerin bu tarz bir övgüyü hak etmiş olması, 

kampanyanın da sıra dışı karakterini ortaya koyuyor. B2B ürünler 
için de dünya çapında iletişim kampanyaları düzenleyebileceğimizi 
göstermiş olduk” dedi.

Kampanya kapsamında, yeni kamyon serisinin yenilikçi 
özelliklerini olağanüstü biçimlerde ortaya koyan ve YouTube’da 
yayınlanan 6 adet Live Test videosu yer alıyor. Jean-Claude Van 
Damme’ın rol aldığı The Epic Split, YouTube’da 73 milyondan 
fazla izlenerek, büyük yankı uyandırdı.
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Kompozit Malzemeler

Melayib BİLGİN
info@radusdergisi.com

  İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı 
gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya 
toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak 
amacıyla, bu malzemelerin makro seviyede 
birleştirilmesiyle oluşan malzemelere “Kompozit 
Malzeme” denir. Başka bir deyişle birbirlerinin 
zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde 
etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik tür 
malzemelerden veya fazlardan oluşan malzemeler 
olarak da adlandırılabilir

Kompozit malzemelerin sağladığı avantajlar

• Yüksek mukavemet

• Hafiflik

• Tasarım esnekliği

• Boyutsal stabilite 

• Yüksek Dielektrik Direnimi

• Kalıplama kolaylığı

• Ahşap yüzeylere uygulama imkanı

• Tamir edilebilirlik 

• Yanmazlık özelliği

Kompozit Malzemelerin Genel Özellikleri

• Mekanik dayanım, basınç, çekme, eğilme, 
çarpma dayanımı

• Yorulma dayanımı, aşınma direnci

• Korozyon direnci

• Yüksek sıcaklığa dayanıklılık

• Isı iletkenliği veya ısıl direnç

• Akustik iletkenlik, ses tutuculuğu veya ses 
yutuculuğu

• Görünüm 

Kompozit Malzemelerin Kullanım Alanları

• Günlük Ve Ticari Hayatta Kullanım

• Uzay Ve Havacılık Sanayisinde

• Silah, Roket Ve Diğer Mühimmat Sanayisinde 

Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması 

  Özellikle gıda ambalaj sektöründe yaygın olarak 
kullanılan kompozit malzemelerin mekanik 
yöntemlerle bileşenlerine ayrılması mümkün 
değildir. Kompozit ambalajlar, içerdikleri bileşen 
yüzdesine göre; 

• Kâğıt-Karton Ağırlıklı, 

• Metal Ağırlıklı, 

• Plastik Ağırlıklı

 olmak üzere baslıca 3 tür olarak 
sınıflandırılmaktadırlar.

   Gıda sektöründe ve özellikle sıvı gıdaların uzun 
süreli muhafazası için yaygın olarak kullanılan 
kompozit içecek kartonları %75 oranında kâğıt, 
%20 oranında polietilen ve %5 oranında alüminyum 
içeriğine sahiptir.

Türkiye’de Kompozit Miktarları

   2010 yılı “İstanbul ili Katı Atık Karakterizasyon 
Çalışması”nda kompozit içecek karton oranı %0,66 
olarak belirlenmiştir. Günlük 14.000 ton katı atık 
hacmine sahip İstanbul ili için bir hesap yapacak 
olursak yalnızca İstanbul’da 33.264 ton/yıllık bir atık 
kompozit içecek kartonu miktarına ulaşılmaktadır. 
Buradan hareketle Türkiye’de iç pazara sunulan 
kompozit içecek kartonu miktarı 100.000 ton/yıl 
olarak tahmin edilmektedir.

Buna karşılık, Türkiye’de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan kompozit atık geri dönüşümü 
konusunda lisans almış tesisler de bulunmaktadır. 
Bu tesislerin en büyük olan ikisinin toplam işlem 
kapasitesi 7.851ton/yıl’dır. 

Yıllık 100.000 ton kompozit içecek kartonunun 
iç piyasaya sürüldüğü kabulünde lisanslı tesisler 
Türkiye’deki toplam potansiyelin yaklaşık olarak 
%10’nu karşılayabileceği tahmin edilmektedir.
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Katı Atık Bertaraf Tesisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü törenle açılıyor 

DEV YATIRIMI BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇIYOR
• Yaklaşık 15 milyon bedelli Katı Atık Bertaraf 

ve Düzenli Depolama Tesisi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın organize ettiği toplu açılış töreniyle 
Başbakan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

• 5 Haziran Perşembe günü canlı bağlantının 
da yapılacağı açılışta, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan bir de konuşma yapacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, 
Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran Perşembe günü 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Türkiye genelinde yapımı tamamlanan 6 adet 
katı atık ve düzenli depolama tesisinin toplu açılışı 
gerçekleştirilecek. 

5 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek olan toplu 
açılış töreninde; Malatya, Erzurum, Giresun, Nevşehir, 
Balıkesir ve Kastamonu’da yapılan tesislerin açılışı yapılacak. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen açılış 
töreni saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmalarının ardından, 6 İl’de canlı bağlantı ile Katı Atık 
ve Düzenli Depolama Tesislerinin açılışı gerçekleştirilecek.

İleri derecede bir arıtma tesisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapıkaya 
bölgesinde 528 dönümlük alan üzerine yapılan Katı Atık 
Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ileri derecede bir 
tesis niteliği taşıyor. 2011 yılında inşaatına başlanan ve kısa 
sürede tamamlanan tesisin yapımında Çevre Bakanlığı’ndan 
da destek alındı.

15 milyon liralık çevre yatırımı

Yaklaşık 9 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılan 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan da 3 milyona yakın mali destek 
sağlanırken, tesisin toplam maliyeti KDV ve diğer altyapı ile 

makinelerle birlikte yaklaşık 15 milyon lira civarında.

40 yıllık ihtiyacı karşılaması hedefleniyor

Malatya’nın yanı sıra ilçelere de hizmet verecek olan Katı 
Atık Bertaraf Tesisi, en az 25 yıl olmak üzere Malatya’nın 
yaklaşık 40 yıllık ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. 
Toplamda 5 lot olarak projelendirilen ve Membran Bio 
Reaktör sistemine sahip olan çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, 
günlük 150 metreküp kapasiteye sahip ileri derecede bir 
arıtma sistemi niteliğinde. Yapılan mevcut yapıların dışındaki 
4 lot, kademeli olarak daha sonra inşa edilecek.

Depolama ömrünün uzatılması hedefleniyor

Ekonomiye kazandırılabilir ambalaj atıklarının 
kaynağından ayrı toplanması ile birlikte, tesise daha az 
atık gönderilerek yeni tesisin depolama ömrünün daha da 
uzatılması hedefleniyor. 

İlçelerin katı atıkları ise eski çöp alanındaki aktarma 
istasyonuna getirilerek, burada büyük tırlarla yeni tesise 
getirilerek depolanacak.

Eski çöp sahasında metan gazında elektrik üreten 
Büyükşehir Belediyesi, yeni Katı Atık Bertaraf tesisinde de 
metan gazından elektrik üretimi yapmayı planlıyor.
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Otomotiv endüstrisi gözünü yeni dünyaya dikti 

Otomotivde Avrupa’daki 
başarı TAYSAD’ı ABD’ye taşıdı  

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), ABD’de otomotivin 
merkezi Detroit ile birlikte birçok 
eyalette ikili temaslarda bulundu 
ve işbirliği ve yatırım ortamını 
değerlendirdi. 

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl 
Baybalı, Avrupa’daki başarılarının 
ABD’de de görüldüğünü ve bölgedeki 
mevcut pazarlarını geliştirme fırsatı 
verdiğini söyledi. 

Küresel anlamda etkinliğini artırmak 
isteyen Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), son yıllarda artırdığı 
yurtdışı temaslarına ABD’de devam etti. TAYSAD, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile ABD’de 
başta Chrysler ve iş makineleri devi John Deere ile birlikte 
40 farklı kurum ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. TAYSAD 
Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, “Avrupa’da ana sanayi 
firmalarına yönelik ürün tedariğimizde gelişen adet ve 
standartlar ABD tarafından da görüldü ve bize buradaki 
pazara dahil olmanın yanında yeni fırsat kapıları açtı” diye 
konuştu. 

TAYSAD, ABD’de otomotiv kenti olarak da bilinen Detroit 
kentinin de bulunduğu Michigan, Illinois, Tennessee, Georgia 
ve Güney Carolina eyaletlerinde ziyaretler gerçekleştirdi. 
TAYSAD ekibi, otomotiv ana ve yan sanayi firmaları ile ikili 
temasların yanı sıra eyaletlerdeki ticaret odaları, üniversiteler, 
AR-GE merkezleri ve kalkınma ajansları yetkilileriyle de 
biraraya geldi. ABD’de yatırım ortamı ve destekleriyle ilgili 
bilgi alan TAYSAD, bu ülkeden işbirliği ve yatırım daveti aldı. 

Otomotivde alternatif alan yaratıldı 

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, ABD’de 
otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit kentinde 

yaşanan mali kriz ortamının düzelmesiyle yeni iş ortamlarının 
bulunduğuna dikkat çekti. Baybalı, “Otomotiv sanayisi, farklı 
üniversitelerde üst düzey çalışmalara başlamış. Yaşanan 
süreçteki en ilginç gelişme ise krizin alternatif alan yaratmaya 
neden olması. ABD’nin güneyinde yer alan Tennessee 
ve Güney Carolina iki büyük yeni otomotiv eyaleti 
konumundalar. Yabancı tedarik sanayi firmaları da süratle 
bu bölgelere yatırım yapıyorlar. Bizler de ortamı yerinde 
inceledik” diye konuştu.

Satış sonrasında fırsat var 

Baybalı, yatırımın yanı sıra bölgenin after merket pazarının 
da dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti: 

“ABD’nin en hacimli pazarlarından olarak görülen ve 
Türk tedarik sanayisinden firmaların büyük cirolarla çalıştığı 
after market pazarı ile ilgili de görüşmeler gerçekleştirdik. 
Bu pazara giriş için tavsiye edilen, tanınmış aracı firmalarla 
çalışılması. After market pazarında rekabetçi fiyatlarla ortaya 
çıkan Asya bağımlılığı, berberinde ABD’de kalite sorununu 
gündeme taşıyor. Bu alanda da Türkiye’deki tedarikçiler için 
fırsatlar bulunuyor.” 
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SCANIA’NIN EN YENİSİ 
“BLUE STREAM” 
YALNIZCA 200 ADET ÜRETİLDİ

Scania, müşterileri için özel olarak tasarlanan Yeni V8 
“Blue Stream” modelini piyasaya sundu.

Yalnızca 200 adet üretilen Yeni “Blue Stream” serisi, 
2009’da üretilen “Dark Diamond” ve 2011’de üretilen 
“Black Amber” modellerinin ardından yine Svempas 
tarafından tasarlandı. Scania’nın Yeni “Blue Stream” 
modelinde, Streamline’ın 
yakıt tasarrufu 

özellikleri birleştirildi ve özel bir araç piyasaya sürüldü. 

Tasarımında 90’ların klasik Streamline modelini anımsatan 
“Blue Stream”in aerodinamik hatları, üzerindeki gümüş, 
siyah ve pembe şeritler ile destekleniyor. 

Yeni “Blue Stream”’in metalik mavi renkteki tasarımı bu 
özel model için üretildi. Özel metalik boya ve dış tasarımın 

yanı sıra, deri koltuklar, siyah ön ızgara, perdeler 
ve yatak döşemeleri bulunan Blue Stream, 
aydınlatma, sürücü bölümü, prestij ve konfor 
paketleri dahil olmak üzere yüksek donanım 
seviyeleri ile sunuluyor.

Yalnızca 200 Adet Üretilecek

Yeni Blue Stream, dünya çapında 200 
adet üretilecek ve sınırlı sayıda kullanıcıya 
bu üstün araca sahip olma imkanı sunulacak. 
Bu teknoloji harikası araçlar gösterge paneli 
üzerinde bulunan “Blue Stream” logosu ile 
numaralandırılacak.

Yeni “Blue Stream” yüksek performansa 
sahip üstün teknoloji ile de donatıldı. Tüm 
zorlu sürüş koşullarının üstesinden gelebilecek 
bir yapıya sahip olan  Yeni  “Blue Stream” en 

yeni donanımlarıyla 
sürüş, yük ve yol 
koşullarına kendini 
kolayca adapte 
edebiliyor.
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Kalitesi dayanıklılığı ve mükemmele yakın 
test sonuçlarıyla Türkiye’de yatırımcılarının 
yüzünü güldüren MAN, ikinci el otobüslere 
yönelik gerçekleştirdiği TopUsed 
Roadshow’ların sonuncusunu Ankara’da 
düzenleyecek. MAN, 9 Haziran’dan bu yana 
Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleşen 
Roadshow’lardan araç satın alan herkese 15 
bin Euro değerinde servis çeki dağıtmaya 
devam ediyor. 

MAN Truck&Bus AG, tüm dünyada TopUsed 
merkezlerinde düzenlediği Roadshow’larla 
yüksek kalitede ikinci el araçları yatırımcısı ile 
buluşturuyor. Aynı uluslararası kalite anlayışını 
Türkiye’de de MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş’ye bağlı olarak ikinci el araç sektörüne sunan 
MAN TopUsed üstleniyor.

Dünya devi MAN’ın Türkiye’de 9 Haziran’da başlayan 
TopUsed Roadshow büyük ilgi görmeye devam ediyor. 
Isparta’da başlayan,  Antalya, Hatay, Elbistan, Kayseri, 
Aksaray, İstanbul, Keşan, Çanakkale, Balıkesir; Bursa Yalova 
ve İnegöl’den geçen Roadshow’un finali 30 Haziran’da 
Ankara’da yapılacak. Akyurt’taki MAN fabrika alanında 
gerçekleşecek Roadshow’a katılımın çok yüksek olması 
bekleniyor.

Aracını kampanyadan al 15 bin Euro çek hazır

Bu yıl gerçekleştirilen ‘Roadshow’larda bir büyük sürpriz 
açıklayan MAN, kampanya sırasında ikinci el otobüs alan 
müşterilerine 15.000 Euro tutarında servis çeki dağıtıyor. 
Yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören kampanyada dağıtılan 
çekler, tüm MAN yetkili servislerinde kullanılabiliyor. 
Çekler, TopUsed kampanyası dahilindeki araçları satın 
alanlar tarafından, fatura tarihinden itibaren 18 ay süreyle 
kullanılabilecek.  

 
 

Bakım, onarım, boya, kaporta  ve yedek parçada geçerli

Çek sahibi, KDV dahil 15.000 Euro’luk tutarı bir defada 
ya da parça parça kullanabiliyor. Çekler her türlü hizmet 
(bakım, onarım, boya, kaporta) ve yedek parça alımı için 
kullanılabiliyor. MAN, kampanyaya katılanlara ikinci sürprizi 
de lastiklerde yapıyor. Kampanyada satışa çıkarılan tüm 
araçlar sıfır lastiklerle teslim edilecek. 

MAN, TopUsed Roadshow
Ankara’da final yapıyor
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TIRSAN’DAN YAKIT TASARRUFUNA 
AERO PAKET ÇÖZÜMÜ 

37 yıldır treyler sektörünün rekabetçiliğine hizmet ederek 
lider olan Tırsan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göz 
önünde bulundurarak geliştirdiği taşımacılık çözümleri ile 
müşterilerinin her zaman yanındadır.  2009 yılında faaliyete 
geçirdiği Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-Ge merkezinde 
bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına odaklı projelerini, 
mühendislik tecrübesi ve teknoloji ile birleştirerek lojistik 
sektörüne hizmet vermektedir.

Tırsan Yakıt Tasarrufunda Geleceğe Yatırım Yapıyor

1977 yılından günümüze Tırsan, saha araştırmalarından 
tasarıma üretimden dağıtıma kadar yürüttüğü faaliyetlerde 
çevreye duyarlı yaklaşımları benimsemekte ve çevre 
politikalarına uyumlu üretim ve geliştirme çalışmaları 
yürütmektedir.   

Her geçen gün zorlaşan CO2 emisyon kuralları nedeniyle, 
taşımacılıkta çekici-treyler kombinasyonunun yoğun olarak 
kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde 
aerodinamik aksesuar kullanımı zorunlu tutulmaktadır. 
Avrupa Birliği’nde ise, aerodinamik aksesuarların 
kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Türkiye’nin uyum yasaları ve yönetmelikleri 
çerçevesinde, yeni kurallara yakın gelecekte adapte olması 
öngörülmektedir. 

Müşteri ihtiyaçlarına odaklı olarak sürekli kendini yenileyen 
Tırsan Ar-Ge merkezi, Aero Paket konsept tasarımını 
ilk kez Kasım 2013’te gerçekleşen İnovasyon 
Haftası’nda pazara sundu. Tırsan,  perdeli 
tenteli araçlarda uygulamaya aldığı 
Aero Paketi  2014 Nisan 

ayı itibariyle frigo araçlarda da opsiyon olarak sunmaya 
başlamıştır. Frigorifik kutu araçlarda Telematik’i ilk defa 
pazara sunan Tırsan, Aero Paketi de Türkiye’de pazara sunan 
ilk treyler üreticisidir.

 Tırsan’dan  Aero Paket 

Tırsan, frigorifik treyler üzerine eklenen Aero Paketi 
ile treyler dış yüzeyinin düşük hava sürtünmesine sahip 
olması sağlanmıştır. Tenteli / perdeli treyler segmentinde de 
kolaylıkla uygulanabilen konsept çalışmayla ilgili halihazırda 
devam eden testlerden elde edilen verilere göre, sabit hızlı 
kullanımlarda Aero Paket kullanımı ile ortalama % 7-10 
daha az yakıt tüketimi sağlamaktadır. Farklı hız ve yükleme 
koşulları da göz önüne alındığında,  yılda 150.000 km yol kat 
eden bir uzun yol çekici treyler kombinasyonu için yıllık en 
az 2.000 litrelik bir yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Aero Paketi, düşük yakıt tüketimi ile daha az CO2 
emisyonu dışında; treyler çevresindeki hava akışının 
yönlendirilmesi ile daha dengeli bir sürüş ve yan aksesuarları 
sayesinde ıslak zeminde treylerin tekerleklerinden ortama 
yayılan su taneciklerinin çevreye sıçramasını engelleyerek 
oluşabilecek kaza risklerini en aza indirgemektedir.
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Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamayı, 
kapsamlı bir incelemeden sonra yanıtlamayı ve sürekli 
müşteri odaklı faaliyetlerini sürdürmeyi, şirket hedeflerinin 
bir parçası olarak belirleyen Marpataş, haksız rekabete ve 
taklitçiliğe karşı doğru çözümler sunmaktadır.

Marpataş Marka&Patent Genel Müdürü olarak dünyada 
siyasi kutuplaşmaların yerini ekonomik işbirliğine yönelik 
gruplaşmaların aldığı bir ortamda, en üst nitelikte üretim ve 
pazarlama yapabilmek için büyük zaman ve emek sarfıyla ve 
yine büyük rakamlara varan masraflarla meydana getirilen  
“Sınai Mülkiyet Haklar”ının ( Patentler, Faydalı Modeller, 
Tasarımlar, Markalar, Coğrafi İşaretler, Entegre Devrelerin 
Topografyaları ) tescil edilmemesinin haksız rekabete ve 
taklitçiliğe yol açmaktadır ve bu durumdan kişi ve kuruluşların 
yanında tüketicilerin de maddi ve manevi zarara uğramaları 
söz konusudur.

Rekabet olmazsa olmaz!

Halbuki; tescilli olan sınai hakların taklit edilmesi 
halinde özellikle son çıkan kanunlarla kanun hükmünde 
kararnamelerle, yönetmeliklerle ve tebliğlerle taklidi yapan 
kişi  ve kuruluşlara ağır maddi ve manevi cezalar verilmekte 
ve tescil sahibinin ve tüketicinin zarar görmesi büyük ölçüde 
önlenmektedir. 

Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, 
ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma 
geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak ve sınai 
mülkiyet haklarının tesisi, korunmasının sağlanması ile ilgili 
işlemleri Türk Patent Enstitüsü yürütmektedir. 

Rekabet olgusu dünya ekonomik yapılanmasında olmazsa 
olmaz bir kuraldır. Rekabetin korunmasında ülkemizde 
olduğu gibi yurt dışında da sınai haklar vazgeçilmez bir eklem 
görevi görmektedir. Bir ülkede Sınai Mülkiyet Hakları’nın 
etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayi’nin ve 
kararlı ekonominin temel koşullarından birisidir .

Yine bir ülkenin ekonomik değerinin yükseltilmesi ve 
küreselleşen rekabet ortamında öne çıkmanın en önemli 
faktörlerinden biri de özgün tasarımlar, güçlü markalar, 
teknolojik değeri büyük patentler ile mümkündür. Bu 
nedenlerden dolayı sınai mülkiyet hakları koruması yurt içi ve 

yurt dışı pazarlarda çok önemlidir. 

Şirketimiz Marpataş Patent 
Bürosu Limited Şirketi kurulduğu 
1985 yılından itibaren kendisine; 
ahlaklı, dürüst ve kararlı çalışmayı 
mesleki ve ahlaki etik kurallarına 
uymayı hedef edinmiştir. 
Çalışmalarımızda en yüksek 
davranış biçimlerini kendimize 
ilke edinerek, hizmet verdiğimiz 
ve hizmet aldığımız kuruluşlarla açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği 
sergilenmiş ve dürüstlük ve bütünlük esaslarına katiyen 
uyulmuştur.

 Mesleki ve ahlaki etik kurallara bağlı kaldık ve 
müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamayı, kapsamlı 
bir incelemeden sonra yanıtlamayı ve sürekli müşteri odaklı 
faaliyetlerini sürdürmeyi, şirket hedeflerinin bir parçası olarak 
belirledik.

İnanıyorduk ki hedefe ulaşmak ancak müvekkillerimizin 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini rakiplerimizden daha iyi ve daha 
hızlı değerlendirip onlara cevap vermekle mümkün olacaktı. 
Bizler de müvekkillerimizle hedeflediğimiz uzun soluklu 
ilişkilerin sağlanması ve müvekkillerimizin bize olan güvenini 
elde edebilmek için mesleki ve ahlaki etik kurallara bağlı kaldık. 
Sunduğumuz kaliteli hizmetlerle müvekkil memnuniyeti ön 
planda tuttuk.

Sektörümüzdeki bütün gelişmeleri günü gününe takip edip 
kendimizi yenilemeyi, yurt dışındaki partnerlerimiz ile birlikte 
oradaki gelişmeleri de takip edip bunları firmamıza entegre 
etmeyi, özellikle gelişen ekonomik hayat ve ticari ilişkilerden 
müvekkillerimizin zarar görmemeleri için yurt içi ve yurt dışı 
tescillerinde de onlarla birlikte hareket ederek, yenilikçiliğimizi 
onların beklentilerine ve hizmetine sunduk. Biz başarılı bir 
kurum olmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışanlarımızla beraber takım çalışması yaptık. Ve onları 
yetkili, sorumlu ve konularında şirketimizi temsil edecek 
ve müvekkillerimize iyi hizmet verecek yöneticiler olarak 
değerlendirdik. Bunun sonucunda da hizmet kalitesinin arttığını, 
iyi kararların hayata geçirildiğini, devamlı öğrenen kurum ve 
kişiler haline gelerek rakiplerimizin önüne geçtiğimizi gördük. 

HAKSIZ REKABETE VE TAKLİTÇİLİĞE 
KARŞI MARPATAŞ ÇÖZÜM SUNUYOR 
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Ruukki’nin yüksek güçlü 
çelik teklifi genişliyor - 
960 QL levhası piyasaya 
sürüldü

HMF Makina Avrupa Yakası 
Merkez Servisini Açtı

Ruukki’nin yüksek 
güçlü yapısal çelikler 
Optim portföyü yeni 
bir sınıfla genişletildi. 
Ruukki, özellikle kaldırma 
ekipmanları sektörüne 
daha iyi hizmet verebilmek 
için 960 QL levha sınıfını 
sunuyor. Ruukki’nin vinç 
üreticilerine teklifi artık, 
3,0 - 10,0 mm kalınlığında 
şerit haddeden Optim QC 
900 ve 960 sınıflarını ve 
8,0 - 12,0 kalınlığında 960 
QL levhayı içeriyor. Hem 
levha hem de şerit ürünleri ilgili standartların (EN 10149-2 
ve EN 10025-6+A1) gereksinimlerini karşılar. 960 QL sınıfı 
bükülebilirlik standardını aşmaktadır; her yönde minimum 
3,5 x t bükülme çapı garantilidir.

Ruukki’de Optim & Raex Başkan Yardımcısı Panu Pitkänen 
şunları ifade etmiştir: “Kaldırma sektörü ürün portföyümüz 
artık müşterilerimizin taleplerini daha kapsamlı bir şekilde 
karşılıyor. Son derece iyi yüzey kalitemiz müşterilerin son 
ürünlerinde üstün bir görünüm elde etmesine olanak tanır.”

Ruukki yüksek güçlü özel çelikler geliştirmede bir liderdir ve 
2002 yılında beri Optim yüksek güçlü çelikleri üretmektedir. 
Ruukki’nin üretim programı pazardaki en ince ultra yüksek 
güçlü yapısal çelikleri içerir. Ruukki’nin ince ayarda 1100’e 
kadar yenilikçi Optim QC sınıfları bir partiden diğerine 
değişmeyen son derece iyi bir yüzey kalitesi, yassılık ve kalınlık 
hassasiyetine sahiptir. Bu, vinç üreticilerine rekabette avantaj 
sağlar. Ruukki ayrıca, özel çelikleri kullanan müşterilerine 
yardımcı olmak için yerel teknik ve uygulama desteği de 
sağlamaktadır. Hızlı ve güvenilir teslimatımız, 30’dan fazla 
ülkede kapsamlı bir dağıtım ve bayi ağı tarafından garanti 
edilir.

 

 
    
 
 

Basn bülteni 20 Mays 2014 
 

 
 
Ruukki’nin yüksek güçlü çelik teklifi genişliyor - 960 QL levhas piyasaya sürüldü 
 
Ruukki’nin yüksek güçlü yapsal çelikler Optim portföyü yeni bir snfla genişletildi. Ruukki, 
özellikle kaldrma ekipmanlar sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için 960 QL levha snfn 
sunuyor. Ruukki’nin vinç üreticilerine teklifi artk, 3,0 - 10,0 mm kalnlğnda şerit haddeden Optim 
QC 900 ve 960 snflarn ve 8,0 - 12,0 kalnlğnda 960 QL levhay içeriyor. Hem levha hem de 
şerit ürünleri ilgili standartlarn (EN 10149-2 ve EN 10025-6+A1) gereksinimlerini karşlar. 960 QL 
snf bükülebilirlik standardn aşmaktadr; her yönde minimum 3,5 x t bükülme çap garantilidir.   
  
Ruukki'de Optim & Raex Başkan Yardmcs Panu Pitkänen şunlar ifade etmiştir: “Kaldrma 
sektörü ürün portföyümüz artk müşterilerimizin taleplerini daha kapsaml bir şekilde karşlyor. 
Son derece iyi yüzey kalitemiz müşterilerin son ürünlerinde üstün bir görünüm elde etmesine 
olanak tanr.”  
 
Ruukki yüksek güçlü özel çelikler geliştirmede bir liderdir ve 2002 ylnda beri Optim yüksek güçlü 
çelikleri üretmektedir. Ruukki’nin üretim program pazardaki en ince ultra yüksek güçlü yapsal 
çelikleri içerir. Ruukki’nin ince ayarda 1100'e kadar yenilikçi Optim QC snflar bir partiden 
diğerine değişmeyen son derece iyi bir yüzey kalitesi, yasslk ve kalnlk hassasiyetine sahiptir. 
Bu, vinç üreticilerine rekabette avantaj sağlar. Ruukki ayrca, özel çelikleri kullanan müşterilerine 
yardmc olmak için yerel teknik ve uygulama desteği de sağlamaktadr. Hzl ve güvenilir 
teslimatmz, 30'dan fazla ülkede kapsaml bir dağtm ve bayi ağ tarafndan garanti edilir. 
 
Daha fazla bilgi için yetkili kişi: 
Özgür Yalçn, Ruukki Türkiye Genel Müdürü, tel. +0216 688 39 20 
 
 

 
Ruukki’nin yüksek güçlü yapsal çelikler Optim portföyü yeni bir snfla genişletildi. Ruukki, 
özellikle kaldrma ekipmanlar sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için 960 QL levha snfn 
sunuyor 
 
 

HMF Makina, Hyundai İş Makinası ve Endüstriyel ürün 
müşterilerine hizmet verecek olan İstanbul Avrupa Yakasındaki ilk 
merkez servisini ve bölge müdürlüğünü, Hyundai Heavy Industries 
Başkanı Mr.Koo Ja-Jin başta olmak üzere HMF yöneticileri, 
çalışanları ve müşterilerinin katılımıyla Hadımköy’de hizmete açtı.

Servis hizmetinin yansıra satış ve yedek parça bölümleri ile 
birlikte komple bir tesis olarak hizmet verecek yeni servis yaklaşık 
4000 m²  alan üzerine kuruldu. HMF Makina sahip olduğu üstün 
teknolojik donanımla, müşterilerine hizmet kalitesini sunmaya 
devam edecek.

Merkez Servislerini Türkiye’nin kritik noktalarında 
konumlandırmayı hedefleyen HMF Makina emin ve güçlü adımlar 
ile yatırımlarına devam edecek.

Hyundai Heavy Industries CEO’su Mr. Koo Ja-Jin açılış 
konuşmasında HMF Makina’ya iyi dileklerini iletti ve 
konuşmasına aşağıdaki şekilde devam etti;

“Bugün, HMF ikinci merkez servisini Hadımköy’de açıyor. Bu 
servis ile HMF’nin Avrupa yakasındaki Hyundai müşterilerine çok 
daha iyi bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğine inanıyorum. 
HMF ile Hyundai; 20 yılı aşkın süredir bir çok zorlu koşulda 
dahi büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Hyundai olarak 
her konuda HMF’nin yanında olarak müşteri memnuniyetini 
arttırmak konusunda HMF’ye destek olmaya devam edeceğiz. 
Son olarak; Avrupa Merkez servis açılışını tekrar tebrik ederim. 
Ortak çalışmalarımız neticesinde yüksek ve sürdürülebilir bir 
şekilde büyümeye devam edeceğiz.”

HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar açılış 
töreninde; HMF Makina’yı mükemmellik ve liderlik hedefine 
bir adım daha yaklaştıran bu değerli tesisin açılışına katılarak, 
kendilerini onurlandıran tüm davetlilere teşekkürlerini iletti. 

HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. Hyundai İş Makinaları 
Türkiye Distribütörlüğü’nü Türkiye çapında 40 dan fazla noktada, 
yaygın satış ofisleri ve servis istasyonları ile 1993 yılından beri 
yürütüyor. HMF; Türkiye temsilciliği üstlendiği ve 1997 yılında 
DNV tarafından ISO 14001 ile sertifikalandırılan Hyundai İş 
Makinaları Grubu ile Türkiye pazarında ekskavatör, yükleyiciler 
ve forkliftler ile söz sahibi olan bir şirkettir. 
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Allison şanzımanlar, TES-295 yağ ile 
yedi yıl boyunca gerçekleştirilen dayanıklılık testinde 
kusursuz güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.   

Frankfurter Entsorgungs - und Service GmbH (FES) 
isimli Alman atık toplama şirketinde yedi yıl boyunca 
gerçekleştirilen söz konusu test, tamamen sentetik TES-295 
şanzıman yağının ve Allison tam otomatik şanzımanların 
kombine edilmesi sonucu daha uzun süreli bakım aralıkları 
ile daha az aşınma avantajlarının elde edildiğini gösterdi. 

Allison, Alman atık toplama şirketi Frankfurter Entsorgungs- 
und Service GmbH (FES) ile birlikte araç çalışma süresi, 
bakım ve işletim maliyeti gibi parametreler üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla tam otomatik şanzımanlarını TES-295 
şanzıman yağı (Castrol TranSyndTM)  ile test etti. Yaklaşık 
yedi yıllık bir zaman dilimi ve kamyon başına takriben 
14,000 saatlik çalışma süresinin ardından FES raporlarında 
açıklanan sonuçlar,  Allison tam otomatik şanzımanların 
aşınma koşullarından tamamen uzak olduğu ve hiçbir yağ 
değişim işlemi gerektirmediğini gösterdi. 

  FES filosu, Allison şanzıman donanımlı TES-295 yağ ile 
çalıştırılan yaklaşık 100 araca sahip. Bu özel test için OM 926 
LA motorlar ve Allison 3000 Serisi şanzımanlar ile donatılan 
sekiz adet Mercedes-Benz Econic arka yükleyici, 2006 
yılından bu yana kapsamlı bir biçimde izlendi. İlgili araçlar 
hizmete sunulduğunda her biri 32 litre TranSynd yağ ile 
doldurularak, haftanın beş günü ve günde ortalama dokuz 
saat olmak üzere başlıca atık, atık kağıt ve hafif ambalajları 
toplama görevini yerine getirdi. 

Yedi yılda yalnızca dört defa filtre değişimine ihtiyaç 
duyuldu

Araçların her biri, her altı ayda bir kapsamlı bir incelemeye 
tabi tutuldu; şanzıman ile güç aktarma organları arızalara 
karşı kontrol edildi, yağ seviyesi ölçüldü ve yağ numuneleri 
alındı. Test kapsamındaki yağ numunelerinin analiz edilmesi, 
TES-295 yağın atık toplama gibi ağır hizmet uygulamalarında 
ne kadar uzun süre kullanılabileceğinin belirlenmesi 
bakımından kritik bir önem taşıyordu. Numunelerin, yağ 
viskozitesi ile kompozisyonunun yedi yıllık test süresi 

boyunca sabit kaldığını ortaya koyması üzerine Allison’ın 
önerilen servis aralıkları doğrultusunda 3,000 saatlik kullanım 
süresinin ardından yağ filtreleri yenileri ile değiştirildi. Bunun 
dışında bir yağ değişim işlemine gerek duyulmadı ve filtre 
değişimi sırasındaki yağ kaybı nedeniyle yalnızca altı litre 
yeni TES-295 yağ takviyesi gerçekleştirildi. Her bir araç, söz 
konusu test süresince toplamda yalnızca dört adet filtrenin 
değiştirilmesini ve 24 litre TES-295 şanzıman yağının takviye 
edilmesini gerektirdi. 

 Dayanıklılık testi tamamlandığında iki şanzıman 
tamamen söküldü ve şanzıman durumunun ayrıntılı bir 
biçimde kontrol edilebilmesi için kapsamlı bir biçimde 
incelendi. Bu şanzımanlardan biri 14,219 saat kullanımda 
kalarak 162,609 kilometre yol kat eden bir araçtan, diğeri 
ise 13,344 saat kullanım ile 168,141 kilometre kullanılan bir 
araçtan çıkarıldı.  Yapılan incelemeler sonucunda şanzıman 
parçalarının hala kusursuz bir biçimde işler halde olduğu 
sonucuna varıldı. Yalnızca tork konvertörünün kilit kavrama 
parçasında çöp toplama uygulamalarının içerdiği yoğun dur 
kalk çevrimine bağlı olarak ufak bir aşınma gözlemlendi ve 
yeniden montaj işleminde yenisi ile değiştirilen tek parça oldu.  
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Araçlar, yağ değişim aralıklarında 12 kata kadar daha 
uzun bir kullanım ömrüne kavuştu

Dayanıklılık testine tabi tutuldukları süre boyunca düzenli 
ve kapsamlı kontroller gerçekleştirilmesi nedeniyle tüm 
araçlarda TES-295 şanzıman yağının yoğun bir biçimde 
kullanılması mümkün oldu.  Kötü durumdaki yağın korozyona 
karşı yetersiz düzeyde koruma sağlaması ve vites değiştirme 
kalitesini düşürmesi ihtimaline karşı şanzıman verimliliğinin 
güvence atına alınabilmesi için araçların yakından takip 
edilmesi büyük bir önem taşıyordu.

 Allison Şanzıman, elde edilen kusursuz test sonuçlarına 
rağmen atık yönetimi filolarının TranSynd gibi TES-295 
yağlarını 240,000 kilometrede bir, 6,000 saatte bir ya da 48 
ayda bir (hangisi daha önce gerçekleşir ise) değiştirilmesini 
öneriyor. TES-295 yağlar için önerilen servis aralığı, 
geleneksel mineral yağı tabanlı şanzıman yağlarına kıyasla, 
12 kata kadar daha uzundur. FES bünyesinde gerçekleştirilen 
dayanıklılık testi süresince hiçbir yağ değişim işlemine gerek 
duyulmazken, 13,300 çalışma saatine sahip benzer bir araç 
için TranSynd kullanılarak yalnızca iki, mineral yağ ile 26 kez 
yağ değişimi öneriliyor. 

Allison Şanzıman+ TES-295 yağları = Daha kısa arıza 
süreleri + düşük maliyetler

FES fabrika yöneticisi Uwe Klein, konula ilgili olarak: “Söz 
konusu teste dahil olmaktan mutluluk duyuyoruz çünkü bu 
sayede filomuzun TranSynd ile bir arada kullanılan Allison 
şanzımanlara güvenebileceğinden emin olduk. Ayrıca daha 
uzun servis aralıkları avantajından faydalandık, araçların 
serviste kalma süresi azaldı ve çevreyi korumamızın yanı sıra 
maliyet tasarrufunda bulunduk. Test sonucunda gelecekte 
de tercihimizi kesinlikle Allison şanzımanlar ile donatılmış 
araçlardan yana kullanmaya karar verdik,”  dedi.  

FES, 2012 yılından bu yana yedi adet Allison 3000 Serisi 
şanzıman donanımlı ve TES-295 yağı kullanan yeni Econic 
araç satın almıştır. 

Tüm test sürecini takip eden ve Allison Şanzıman Servis 
Mühendisi Steve Graddy ise: “Frankfurt’ta yürütülen test 
mükemmeldi. Kapsamlı veriler toplamanın ve deneyim 
kazanmanın yanı sıra müşteriye daha uzun servis aralıkları 
sunma avantajından faydalandık. Bu testte Allison tam 
otomatik şanzımanlar ile TranSynd gibi tam sentetik TES-

295 şanzıman yağlarının kombinasyonu sonucu işletme 
maliyetlerinde daha fazla düşüş sağlanabileceği ortaya 
konmuştur,” diyor. 
  

Allison 3000 Serisi Şanzıman için önerilen ağır hizmet 
uygulamaları  

Servis 
Aralıkları Onaylı TES-295 Onaylı mineral yağ 

TES-389

Filtre

120,000 km (75,000 
mil)

20,000 km (12,000 
mil)

3,000 saatlik 
kullanım 500 saatlik kullanım

36 ay 6 ay

Yağ 

240,000 km 
(150,000 mil)

20,000 km (12,000 
mil)

6,000 saatlik 
kullanım 500 saatlik kullanım

48 ay 6 ay

*Teminat talebi için uygulamaların 1.6 kilometrede (1 
mil) bir veya daha fazla sayıda duruş yapılmasını içermesi 
gerekmektedir. Servis aralıkları ise kat edilen mesafe ya da 
kullanım süresine (hangisi daha önce gerçekleşir ise) bağlıdır. 

Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) 
şirketi hakkında

FES, Almanya’nın Rhine/Main bölgesindeki en büyük çöp 
toplama şirketidir.  Alt şirketleri ile birlikte 1,700 çalışanı 
bünyesinde barındıran FES, Frankfurt am Main ve yakın 
çevresinde kapsamlı çöp toplama ve temizlik hizmetleri 
sunmaktadır. FES grubu, 2013 yılında yaklaşık 156,000 
ton artık, 42,000 ton atık kağıt ve 12,000 ton hafif ambalaj 
malzemesi toplamıştır.  
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Ülkemizde giderek yaygınlaşan yeraltı ve yerüstü 
konteynerleri için sadece konteyner değil, üstyapı seçimi 
de öncelikli kriterler arasında. 

Hidro-Mak olarak yapmış olduğumuz her üretimde 
gerek ülkemiz şartlarını, gerekse müşteri beklentilerini 
karşılamak için, yeni tasarımlar yapıyoruz. Yeraltı ve Yerüstü 
Konteynerleri son yıllarda tüm belediyelerimizin yatırım 
planları arasında. Bu nedenle Hidro-Mak olarak 1975 
yılından bu yana aralıksız üretimine devam ettiğimiz hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kasalarına vinçli sistemler imal ederek, bu 
konuda ülkemizin ihtiyacı olan yenilikleri kazandırmaya 
çalışıyoruz.

Vinçli sistemlerimizde 3 farklı modeli İstanbul’da yer 
alan fabrikamızda üreterek, ister mevcut ister yeni  çöp 
kamyonlarına, adapte edebiliyoruz. 3 modelin dışında, yine 
müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, diğer firmaların 
üretmiş olduğu vinçleri özel tasarım detayları ile 2 farklı 
üstyapı ile birleştiriyoruz.

 Yeraltı ve yerüstü konteynerler için üstyapı çözümleri 
önemli olsa da tüm bu seçimlerde aşağıdaki hususların 
özellikle vinç seçiminde, öncelikli olarak ele alınması 
gerekmektedir.

1. Konteyner Seçimi

    • Konteyner kapak açma sistemi

    • Konteyner hacminin belirlenmesi

2. Konteynerlerin yerleşiminin planlanması

3. Konteyner için uygun araç ve üst yapının 
belirlenmesi.

 Konteyner hacimleri genelde 3 ve 5m3 olarak 
neredeyse standart hale gelmiş durumda. Her ne 
kadar ilk bakışta 5m3 cazip gelsede, artan hacimle 
birlikte gelen atık ağırlığının artması sonucu, vinç ve 
konteynerin verimliliği düşüyor. Bu sebeple özellikle 

son zamanlarda bir çok müşterimiz 3m3 konteynerlere 
yönlenmiş durumda.

Konteynerler özel sistemler (mantar kafa, çift kancalı, 
halatlı sistemler) ile boşaltılmakla beraber, hali hazırda 
standart arkadan yüklemeli çöp kasalarında olduğu gibi 
boşaltılabilen konteynerler bulunmakta. 

Vinçli sistem seçiminde diğer bir husus; maksimum 
uzanma mesafesidir. Ülkemizdeki koşulların farklı olması 
nedeni ile, konteyner ağırlığı, hacmi ile birlikte, bulunduğu 
yerin üst yapılı kamyona uzaklığı vinç seçiminde oldukça 
önemlidir.

Tüm bu sebepler ile Hidro-Mak olarak; farklı vinçli çöp 
kasalarını, müşterilerimizin önerileri  ile birlikte geliştirdik. 
Tüm vinçli sistemlerimiz ülkemizdeki tüm yer altı ve yer üstü 
konteynerleri ile birlikte çalışabilmekte, gerekli kriterlerin 
sağlanması durumunda mevcut çöp kasalarına uygulanarak, 
ilk yatırım maliyetlerini düşürmektedir.

Hidro-Mak HV 1500 (4m/1,5ton) “Arkadan Vinçli Çöp 
Kasası”

Resim:1 Hidro-Mak HV1500 Vinçli Çöp Kamyonu

İLKLERİN FİRMASI: HİDRO-MAK

REKLAM 

HABER
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Hidro-Mak HV 1000 (7 m/1 ton) “Üstten Vinçli Çöp Kasası”

Daha geniş çaplı çalışma alanı sunan  HV 1000 , kasanın 
üzerine yapılan ilave destekler ile sağlam, hızlı ve yüksek 
kapasiteli bir vinçtir. En önemli avantajı; yüksek  kapasitedeki 
bir vinç olmasına rağmen çöp kamyonu hacminde bir 
azalma olmaması, 18 ton 4x2 ve 25 tonluk 6x2 kamyonlara  
uygulanabilmesi, standart konteynerlerin 

alınabilmesi için çeşitli hidrolik arka kapak tasarımı 
uygulanabilmesi, aracın her iki tarafında çalışabilmesi ve hızlı 
olmasıdır. Vinç ile çöp kasası sıkıştırma aynı anda yine uzaktan 
kumanda ile yapılabilmektedir. HV1000 vinç, mevcut çöp 
kasalarına gerekli kriterlerin uyması durumunda monte  
edilebilmektedir. 

İlk olarak 2010 yılında düzenlenen Avrupa’nın en 
büyük sektör fuarında sergilenen bu vinç, standart hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kasasının arka kapağına monte edilmektedir. 
Uzaktan kumanda ile kablosuz olarak kontrol edilen 
vinç için, arka kapak kapasitesi artırılmakta ve denge 

ayakları eklenmektedir. Vinç 
kullanılmadığı zamanlarda 

arka kapak ilave 
çıkartılarak standart çöp 
konteynerleri ile yükleme 
yapılabilmektedir. Destek 
ayakları, sıkıştırma işlemi 
yine kumandadan 
yapılmaktadır.

Resim 2 : Hidro-Mak HV 1000 ve Hidrolik Arka Kapak 
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Hidro-Mak HV 800  (6,8 m / 800 kg) “Üstten Vinçli 
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası”

HV1000 Vincinin tüm avantajlarını barındıran HV800  
6,8 m’ den 800 kg kapasiteye sahiptir.  Vinç kapalı konumda, 
çöp kasası arka kapakta park pozisyonunda bulunmaktadır. 
Özellikle, boşaltma işleminin, standart konteyner kaldırma 
sistemi ile yapıldığı konteynerler için tercih edilmektedir.

 
 

Resim 3: HV 800 Vinçli Çöp Kasası

HV800 park pozisyonu

Kabin Arkası Arkadan Yüklemeli Vinçli Çöp Kasaları 

Araç kabin arkasında monte edilen bu vinçler, yüksek 
uzanma ve kaldırma kapasitesiyle ön plana çıkmaktadır. 
Daha çok 7 m den daha uzak mesafede bulunan 
konteynerlerin alınması amacıyla tercih edilmektedir. 
Denge ayakları genellikle manuel olarak açılmakla beraber  
araç genişliğinden 50 cm kadar dışına açılmalıdır. 6x2 araç 
kullanımı zorunludur. Vinç, araç kabini arkasına monte 
edildiği için, çöp kasası hacminden yaklaşık 2-3 m3 kayıp 
olmaktadır. Vinç seçimi müşterilerimizin ihtiyacına ve 
çalıştığı bölgeye göre, yerli yada yabancı vinç üreticilerinden 
tedarik edilmektedir.

Resim 4: Kabin Arkası Arkadan Yüklemeli Vinçli Çöp Kasası
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Tüm yeni ürünlerimiz ve haberlerimiz için ülkemizde 
yaygın olarak kullanılan Facebook’ta bir hesap açtık. 
www.facebook.com/hidromak.a.s adresinden  
ulaşılabilen bu sayfada üretimimiz ve etkinliklerimiz ile 

ilgili detaylı fotoğraf, video ve bilgiler yer almaktadır. 
Ayrıca önümüzdeki günlerde www.hidromak.com 
yenilerek devreye alınacaktır.

 Üstyapı 
Tipi

Maksimum 
uzanma

Maksimum 
uzamada 
kaldırma 
kapasitesi

Baskı 
Ayakları

Uzaktan 
kumanda

Uygun 
araç

Konteyner 
alma 

400-800 
standart 

konteyner 
alma

HV 1500 Arkadan 
Yüklemeli 4 m 1.500 kg Otomatik 

Hidrolik Var 4x2, 6x2 Tek taraf Opsiyonel

HV1000 Arkadan 
Yüklemeli 7 m 1.000 kg Otomatik 

Hidrolik Var 4x2, 6x2 Her iki 
taraf Opsiyonel

HV 800 Arkadan 
Yüklemeli 6,8 m 800 kg Otomatik 

Hidrolik Var 4x2, 6x2 Her iki 
taraf Opsiyonel

Kabin Arkası 
Vinç 1

Arkadan 
Yüklemeli 10 m 1.600 kg Manuel  

Hidrolik Var 6x2 Her iki 
taraf Opsiyonel

Kabin Arkası 

Vinç 2
Üstten 

Yüklemeli 10 m 1.600 kg Manuel  
Hidrolik Var 6x2 Her iki 

taraf -

Kabin Arkası, Üstten Yüklemeli Vinç 

Kabin arkası vincin oluşturduğu, kasadaki hacim kaybını 
minimize etmek için dizayn edilmiştir. Yükleme transfer 
araçlarında olduğu gibi üstten yapılmaktadır. Arkadan 
yüklemeli olmadığı için, standart çöp kasasında bulunan 
arka kapak yerine, gövde uzatılarak,  kasa hacmi artırılmıştır.  
6x2 araç kullanımı gerektirmektedir. Denge ayakları resimde 
görüldüğü üzere araç iz genişliği dışına kadar açılmalıdır.

Resim 5: Kabin Arkası Üstten Yüklemeli Çöp Kasası
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Sanayi devrimi ile birlikte gündeme gelen çevre sorunları, 
gerek başlangıçta dünya üzerindeki sınırlı etkileri gerekse 
ekonomik kalkınmanın öncelikli hedef olarak kabul edilmesi 
nedeniyle uzun süre çözüm gerektiren bir konu olarak kabul 
edilmemiştir.

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak 
yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de insan faaliyetlerinin çevre 
üzerindeki baskısını hızla artırmıştır. Üretim ve pazarlama 
faaliyetlerindeki genişleme, doğal kaynakların daha yoğun 
kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi 
ile birlikte oluşan atıklar da, hem miktar ve hem de zararlı 
içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit eder 
boyutlara ulaşmıştır. 

Bu süreç içinde gelişen çevre bilincine paralel olarak, 
çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel politika 
öncelikleri arasında giderek ön sıralara yerleşmiş ve atık 
yönetimi de çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir 
yer tutmaya başlamıştır.

Hızlı nüfus artışı ve değişen tüketim alışkanlıkları ile 
miktarı çok büyük ölçüde artan katı atıklar, sosyal ve çevresel 
sorunların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde çevresel 
istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1994 ile son çevresel 
istatistiklerin yer aldığı 2012 yılı verileri karşılaştırıldığında 
aradan geçen 18 yıllık süreç içinde nüfusumuzun %20 arttığı 
buna karşılık toplanan çöp miktarının ise %50 oranında 
arttığı görülmektedir. Toplanan çöp miktarında görülen 

oransal artış gerçekten muazzamdır.

Her türlü insan faaliyeti ile oluşan katı atıklar önceleri 
“gözden uzak olsun” anlayışı ile yaşam alanlarından 
uzaklaştırılmış, sorunlar hasıraltı edilmeye çalışılmıştır. 

Katı atıkların yaşam alanlarından uzaklaştırılarak, adeta 
yok sayarak sorunun çözülemeyeceği geçen süreç içinde 
görülmüş, katı atıkların, hem yeniden değerlendirilmesi 
gereken bir kaynak hem de yönetilmesi gereken bir konu 
olduğu anlaşılmıştır.

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan, bulundukları ortamda ekonomik değeri olmayan, 
çevreye bırakıldığında fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri nedeniyle bulundukları alıcı ortamın özelliklerinin 
değişmesine yol açarak doğrudan veya dolaylı zarar verebilen, 
toplumun huzuru ve çevrenin korunması yönünden düzenli 
bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı, sıvı, gaz halindeki 
maddeler atık olarak tanımlanmaktadır.

Atıklar fiziksel durumlarına göre (katı, sıvı, gaz), katı 
atık içinde bulanan bileşenlere (ambalaj atıkları, gıda 
atıkları vb.), içerdiği materyallere (kağıt, cam vb.), fiziksel 
kompozisyonlarına  ( yanabilir, kompostlanabilir, geri 
kazanılabilir), üretildikleri kaynaklara (evsel, ticari, endüstriyel 
vb.), oluşturdukları risk ve güvenlik seviyelerine göre (tehlikeli, 
tehlikeli olmayan) göre sınıflandırılmaktadır. 

ORDU’DA ARTIK ÇÖPÜN SON 
DURAĞI KARADENİZ OLMAYACAK!
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Aşırı 
engebeli 
ve dağlık coğrafyası 
nedeniyle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki belediyelerin en 
büyük sorunlarının başında katı atık 
bertarafı gelmektedir. Katı atıkları depolayacak  
yeterli büyüklükte elverişli alanlar bulamayan belediyeler, 
çöplerini deniz kenarlarında belirledikleri arazilere 
dökmektedirler. Japon Kalkınma Ajansı (JICA) tarafından 
yapılan araştırmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde her yıl 
725 bin ton çöp toplandığı, bunun 595 bin tonunun denize 
döküldüğü saptanmıştır. Araştırmada, çöplerin büyük bir 
kısmının denize döküldüğü belirtilerek, “Her yıl Ordu’da 
210 bin ton çöpün Melet Irmağı’na, Giresun’da 130 bin 
ton çöpün araziye, Trabzon’da 280 bin ton çöpün denize 
ve Rize’de 105 bin ton çöpün denize döküldüğü ifade 
edilmiştir. İç kesimlerdeki ilçe belediyelerde de durum çok 
farklı değildir. Bu belediyelerimiz ise çöplerini kırlık alanlara 
ya da yol kenarlarına dökmek zorunda kalmaktadırlar.

Çöp dağlarında oluşan çöp suları yeraltı sularına, akarsuya, 
denize karışmakta, orada yaşayan canlıları etkilemekte, 
toprağımızı ağır metallerle doldurmakta, soluduğumuz havayı 
metan gazları gibi zehirli gazlarla kirletmektedir. Düşünmeden 
atılan her çöp, dönüp dolaşıp hem yediklerimizi dolayısıyla 
sağlımızı, hem de ekonomimizi tehdit etmektedir.

Tablo gerçekten son derece vahimdir.  Bu vahim tablonun 
bir an önce, çağın ve teknolojinin gereklerine uygun olarak 
düzeltilmesi gerektiği görülmektedir.

Katı Atıkların toplanması, uzaklaştırılması ve bertaraf 
edilmesi yerel yönetimlerin sorumluluk alanına girmektedir. 
Özellikle kentsel katı atıklardan sorumlu olan belediyelerin bu 
konuya nasıl yaklaştıkları ve bu hizmeti nasıl gerçekleştirdikleri 

katı atık yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki katı atık yönetimi uygulamalarına 
bakıldığında, atıkların %55-65’lik kısmının tümüyle geri 
dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığı görülmektedir. 
Ülkemizde üretilen atıkların da yarısından fazlası geri 
kazanılabilir özelliklere sahip olup, çevresel ve ekonomik bir 
problem olmaktan çıkarılarak, bir değere dönüştürülebilecek 
niteliktedir. Buna karşın ülkemizde geri dönüşüm oranlarının 
çok düşük düzeylerde olduğu bilinmektedir. Sağlıklı bir 
atık yönetimi oluşturulamadığı için, atıklarla birlikte her yıl 
milyonlarca ton doğal kaynak, binlerce kişilik istihdam imkânı, 
milyarlarca dolarlık bir servet de çöpe atılmakta, çevrenin 
kendini yenileyebilme kapasitesi de hızla tüketilmektedir.

Katı atıklardan kaynaklanan sorunların çözülmesi için 
geliştirilen en önemli yaklaşımlardan olan katı atık yönetimi; 
az atıklı üretimin desteklenmesi, katı atıkların hammadde 
veya başka amaçlara yönelik olarak geri kazanımı, toprak, 
hava, su ortamına ve canlılara zarar vermeyecek şekilde 
nihai bertaraf esaslarının uygulanması amacıyla geliştirilen 
sistem olarak bilinmektedir.

Sanayileşme, nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin yanı 
sıra tüketim alışkanlıklarında meydana gelen değişmeler 
katı atıkların özelliklerini de etkilemiştir. Katı atık miktarı 
beldelerin sosyo-ekonomik durumlarına, gelenek, görenek 
ve alışkanlıklarına bağlı olarak farklılaşmakta,  bileşimleri 
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(kompozisyonları) değişmektedir. Buna bağlı olarak da katı 
atık bertaraf yöntemleri farklılaşmaktadır.

Atık yönetiminde hangi yöntem belirlenirse belirlensin, şu 
temel ilkeler mutlaka dikkate alınmalıdır;

 Halk sağlığının korunması,

 Geri kazanım ile atık miktarının azaltılması,

 Çevre kalitesinin korunması,

 İşletmenin sürdürülebilir olması, (tesisin 
ekonomik değer yaratması)

 Kentte yaşayan insanlara uluslararası standartta 
hizmet sunulması,

Yukarıda sırlanan temel ilkeler gözetilerek belirlenecek 
yöntem ile; halkın beden ve ruh sağlığı olumsuz 
etkilenmeyecek, yerüstü ve yar altı suları, hava, toprak 
kirletilmeyecek, flora ve fauna olumsuz etkilenmeyecektir. 

İnsan odaklı hizmet anlayışını benimsemiş olan Ordu 
Büyükşehir Belediyesi katı atık yönetimi konusunda geçen 
kısa süre zarfında kalıcı çözümler üretebilmek için önemli 
çalışmalara imza atmıştır.  Belirlenen 3 bölgede yapılması 
planlanan Katı Atık Depolama Tesisleri ile ilimizdeki çöp 
sorunun çözülmesinde önümüzdeki bir yıllık süreçte önemli 
mesafe alınmış olacaktır.

Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi 
ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit 

olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir 
girdiye dönüştürülmesini amaçlayan 
atık yönetim stratejileri, tüm dünyada 
giderek öncelikli bir politika hedefi 
olarak benimsenen “sürdürülebilir 
kalkınma” yaklaşımının temelini 
oluşturmaktadır.

Kentsel atıkların neden olduğu 
sorunların çok boyutlu olması 
bu konunun sistem yaklaşımı 
ile ele alınmasını zorunlu hale 
getirmektedir. Sistem yaklaşımı; atık 
yönetiminin atık oluşumu, toplama, 
işleme ve uzaklaştırma gibi temel 
unsurları yanında enerji, çevre 

koruma, kaynakların korunması, verimlilik artışı, istihdam 
gibi konularla bütünlük içinde ele alınmasını gerektirir. Atık 
yönetiminde sistem yaklaşımı, katı atıkların sadece insan 
çevresinden uzaklaştırılmasını değil; çevre ve insan sağlığının 
korunarak geliştirilmesiyle birlikte ekonomik kalkınmanın 
sağlanmasına da olumlu katkılar sağlayacağı muhakkaktır.

Atık yönetimi planlaması yapılırken, atık özellikleri mutlaka 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önce de ifade ettiğim 
gibi atık miktarı ve özellikleri bölgelere, sosyal ve kültürel 
alışkanlıklara göre önemli farklılıklar göstermekte ve bir bölge 
için doğru olan bir yönetim modeli bir başka bölge için aynı 
doğrultuda geçerli olmamaktadır. Bu nedenle Büyükşehir 
Belediyemiz planlama aşamasında yöresel koşulları da dikkate 
almıştır. 

Katı Atık Yönetimi oldukça yüksek maliyetler gerektiren 
uygulamalar olarak görünseler de, bu alanda gerekli 
yatırımı yapmamanın maliyetinin çok daha yüksek olduğu 
unutulmamalıdır. Etkin bir atık minimizasyonu ve geri dönüşüm 
sağlanamadığı takdirde, oluşacak çöp dağları çevre ve insan 
sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşabilecektir. Katı Atıkları 
yönetememenin neden olacağı hava, toprak ve su kirliliğinin 
sağlık harcamaları üzerindeki etkisi gibi dolaylı maliyetlerin de 
hesaba katılması gerekmektedir.

İlimizin eşsiz doğasını çöp dağlarına teslim etmemek ve 
İlimize yaraşır bir atık yönetim sistemi geliştirmek amacıyla 
hummalı bir şekilde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi,  
Katı Atık Sorununa, yöresel, özgün, örnek ve kalıcı çözümler 
üretmektedir.
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CMS’ ye TAYSAD İhracat Ödülü

KÄSSBOHRER’DEN SLOVAKYA GÖNÜLLÜ İTFAİYE 
EKİBİ DHZ POLE’YE LOW-BED TESLİMATI

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan 2002 yılında 
bünyesine kattığı Kässbohrer markası ile 52’den fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirmektedir.  2013 yılını Türkiye ve  Rusya’da 
low-bed segmentinde pazar lideri olarak kapatan Tırsan, 
2014 yılında yurtiçinde pazar liderliğini 
devam ettirmektedir.

Yurtdışı pazarında da müşterilerinin 
ihtiyaçlarına cevap veren ve sahip 
olduğu geniş low-bed ürün gamı ile 
teslimatlarına devam eden Tırsan, 
Slovakya’nın Trvana bölgesinde faaliyet 
gösteren gönüllü itfaiyeciler DHZ 
POLE’e Kässbohrer K.SLA 5 uzayabilir 
low-bed teslimatı gerçekleştirdi.

Slovakya Gönüllü İtfaiye Ekibi DHZ POLE’ye Low-Bed Teslimatı

Tırsan’ın Avusturya ‘da hizmet veren distribütörü Hochstaffl 

GmbH tarafından satışı gerçekleştirilen araçları DHZ POLE, 
Bratislava Uluslararası Savunma Fuar’ında yapılan teslimat 
töreninde teslim aldı.Teslimat töreni Hochstaffl GmbH 
satış ekibinden Robert Rezek, Marian Žáčik ve DHZ POLE 

Komutanı Jozef Hambálek’in katılımı ile 
gerçekleşti. 

Törende, DHZ POLE Komutanı 
Jozef Hambálek, ‘Kässbohrer K.SLA 5 
araçlarını sahip olduğu  6 metreye kadar 
uzayabilen özel tasarımlı şasisi sayesinde 
faklı boyuttaki ağır yüklerimizi güvenli 
ve kolayca taşıyabilceğimiz için tercih 
ettik’ dedi.

DHZ POLE 2010 yılından bu yana 
yürüttüğü gönüllü itfaiye hizmetinde ağırlıklı olarak sel, 
orman yangınları ve doğal afetlerde yardım ve kurtarma 
çalışmaları yapmaktadır. 

CMS, 2013 yılında gerçekleştirdiği 322 milyon dolarlık ihracat 
rakamıyla, Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAD) 
tarafından 2013’ün en çok ihracat yapan ikinci şirketi olarak 
ödüllendirildi. 

Hafif alüminyum alaşımlı jant sektöründe Türkiye’nin lider, 
Avrupa’nın da önde gelen firmalarından biri olan CMS, 2013 
yılındaki çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor. Ege 
İhracatçıları Birliği tarafından İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde 
kendi sektöründe birinciliğe layık görülen CMS, bu kez de Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği tarafından ödüllendirildi. CMS, 
2013 yılında gerçekleştirdiği 322 milyon dolarlık ihracat ile 
dernek üyelerinin arasında, Bosch’ un ardından en çok ihracat 
yapan ikinci şirket oldu. 

Ösen: “Hedefimiz Avrupa’nın en büyük iki jant üreticisinden 
biri olmak”

“Ülkemize ekonomik ve sektörel bilgi birikimi konusunda 
katkımız olduğunu bilmek bizi çok mutlu ediyor. Kazandığımız 
her başarı geleceğe yönelik hedeflerimiz için bizi motive ediyor” 
diye konuşan Ösen, “ Halen Frankfurt, Münih, Paris, Torino ve 
Moskova’da da iletişim ofislerimiz bulunuyor. Geçen 8 yılda, 186 
milyon Euro’ luk yatırım yaptık. Pınarbaşı, Çiğli ve Gaziemir’deki 
üretim tesislerimiz ile çok kısa zamanda Avrupa’nın en büyük iki 
jant üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
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Scania’nın Samsun Yetkili Satıcısı Erçal, 22 adetlik teslimat gerçekleştirdi…

SCANIA’YI TERCİH EDENLER 
YAKIT TASARRUFUNDA HEM FİKİR

Ağır ticari araç sektörünün referans markası 
Scania, müşteri teslimatlarına hız kesmeden 
devam ediyor…

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde bulunan 
Scania’nın Samsun Yetkili Satıcı ve Servisi Erçal, 
müşterilerinin nakliye operasyonlarının akışına 
uygun olarak sunduğu takas hizmeti çözümleriyle 
yanlarında olmaya devam ediyor.

Scania Samsun Yetkili Satıcı ve Servisi Erçal, 
Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım’a 4 adet R 400 
LA 4X2 HNA, Fidan Nakliyat’a 5 adet G 400 LA 4x2 HNA, 
Doğan İnşaat Asfalt’a 10 adet G 400 CA 4X2 HSA ve Akay 
Kardeşler Nakliyat’a 3 Adet G 400 LA 4X2 HNA teslimatını 
gerçekleştirdi. 

Özellikle LPG dağıtımında uzman bir kuruluş olan Yurtpet, 
2000 yılında İstanbul’da kuruldu. Likit petrol gazını ithal 
etmek, depolamak, dolum tesisleri kurmak ve yurtiçinde alım 
satımını yapmak için dağıtım ağı kuran Yurtpet, taşımacılık 
için tercihini Scania’dan yana kullandı. Yurtpet Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, 33 araçlık filolarının 
Scania’dan oluştuğunu söyleyerek, “4 adet Scania’yı daha 
filomuza kattık. Özellikle yakıt tasarrufu konusu, araçlarla 
sürekli uzun yol yapıldığı için ön planda. Ancak bunun 
yanında konfor da bir diğer önemli kriter. Scania’yı tüm bu 
özellikleri bir arada sunduğu için tercih ediyoruz” dedi.

Firmalarını 5 adet Scania G 400 LA 4x2 HNA ile 
güçlendiren Bolu merkezli Fidan Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakkı Fidan da, bünyelerindeki 18 adetlik Scania 
ile tercihlerinin ilk sırasını oluşturduğunu kaydederek 
“Filomuzda 2005 yılından bugüne Scania marka araçları 
kullanıyoruz. Yakıt tasarrufu, teknolojisi, beklentileri 
karşılaması ve üstün konforu ile Scania bizim için önemli bir 
marka” şeklinde konuştu.

10 adetlik Scania G 400 CA 4X2 HAS Damperli Çekici’yi 

filolarına dahil eden Doğan İnşaat Asfalt Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Doğan, retarder sisteminin Scania 
tercihinde öne çıktığını ve benzerlerine göre çok daha 
verimli olan Scania’nın, kısa mesafelerde de büyük avantajlar 
sağladığını söyledi. İstanbul’da bulunan Doğan İnşaat Asfalt 
Genel Müdür Yardımcısı Doğan, Scania’yı normal yollarda 
kullanmadıklarını kaydederek “Arazi yolları, inşaat sahaları 
gibi yerlerde kullandığımız Scania araçlarımız güvenlikten 
ödün vermeyen bir yapıya sahip. Yakıt tasarrufu ile birlikte 
çekicilerimizin tam otomatik olması, kısa mesafede dur 
kalk yapıldığı için iyi bir performans sergiliyor. Bu bizim için 
çok önemli bir konu ve Scania araçlar bu konuda da tercih 
sebebimiz oluyor” diye konuştu.

Bolu merkezli Akay Kardeşler Nakliyat’ta filolarında 
bulunan 10 adet Scania sayısını 3 Adet G 400 LA 4X2 
HNA daha alarak 13’e çıkarttı. Genel Müdür Aydın Akay, 
hazır beton işi yaptıklarını söyleyerek “Çekicilerimizle 
ürümüzü 500-600 km’lik mesafelere yolluyoruz. Yakıt ve 
konfor burada çok önemli oluyor. Retarder’ın benzerlerine 
göre güçlü olması bir başka avantaj. Hararet, ve ısınma 
yapmıyor. Adeta bir binek araç konforunda olan araçlarımız 
şoförlerimizi de yormuyor” dedi.

Scania, üstün kalitesi ve sağladığı yakıt tasarrufu ile işletme 
maliyetlerini düşürürken, müşterilerinin kazanımlarının 
sürekliliği ile üstün rekabet gücü sağlamaktadır. 
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V

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

REW İstanbul 2014  
10.Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi Fuarı

Diyarbakır 4.Oto Show Fuarı 
2014

Belediye -Kent 2014                                                                                                                                             
       (16.) T

ATRAX’14

Otomotiv 2014    
20.Uluslararası Otomotiv Yan 
Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar 
ve Servis Ekipmanları Fuarı

Bursa Otomobil ve Ticari 
Araçlar Yan Sanayileri Fuarı  
6.Otomobil ve Ticari Araçlar 
Yedek Parça ve Aksamları 
Fuarı

Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Otomobil, Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet ve 
Aksesuarlar

İş Makineleri, Kent Mobilyaları, 
Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor 
Tesisleri ve Ekipmanları, Arıtma 
ve Atık Yönetimi

3.Eğlence, Aktivite, Park 
Endüstrisi ve Hizmetleri 

Son Kullanıcıya Gelene Kadar 
Bir Otomobili Harekete Geçiren 
Tüm Parçalar

Otomobil ve Ticari Araçlar 
Yan Sanayi, Yedek Parça ve 
Aksamları 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İSTANBUL

İFO İstanbul Fuar 
Hizmetleri A.Ş.

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / DİYARBAKIR

Tüyap Diyarbakır Fuar 
ve Kongre Merkezi
DİYARBAKIR

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İSTANBUL

Reed Tüyap Fuarcılık 
A.Ş.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İSTANBUL

Tureks Uluslararası 
Fuarcılık Ltd. Şti.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İSTANBUL

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi / BURSA

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

12.6.2014 - 14.6.2014

23.9.2014 - 28.9.2014

27.11.2014 - 30.11.2014

4.12.2014 - 6.12.2014

27.11.2014 - 30.11.2014

04.12.2014 - 07.12.2014

Ankatek 2014 Ankara Makine 
İmalatı, Metal İşleme ve 
Otomasyon Teknolojileri 
Fuarı

18.Uluslararası Isaf -Fire & 
Rescue Fuarı

Belediye İhtiyaçları, Kent 
Mobilyaları, Park Bahçe 
Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri 
Fuarı

 Metal İşleme, Kaynak, Delme, 
Kesme Teknolojileri, Sac İşleme 
Makineleri, Hidrolik, Pinomatik, 
Hırdavat

Yangın, Acil Durum, Arama ve 
Kurtarma,

Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, 

Park Bahçe Düzenlemeleri ,Çevre 

Teknolojileri

Ostim Stadyumu Alanı
ANKARA

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
İSTANUL

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi
VAN

4M Fuar 
Organizasyon Tic. 
Ltd. Şti

Marmara Tanıtım 
Fuarcılık Org. Rek. ve 
Tic. Ltd. Şti.

Ajansasya Fuarcılık 
Org. Ltd. Şti.

18.9.2014 - 21.9.2014

18.9.2014 - 21.9.2014

04.9.2014 - 07.9.2014

ISSA / Interclean İstanbul 
Endüstriyel Temizlik 
Teknolojileri ve Hizmetleri 
Fuar ve Konferansı

Endüstriyel Temizlik, 
Teknolojiler ve Hizmetleri

WOW Kongre Merkezi          
Yeşilköy / İSTANBUL

UBM NTSR Fuar ve 
Gösteri Hizmetleri A.Ş.

25.9.2014 - 27.9.2014

4. Trakya Autoshow

7.Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Sergisi

Otomobil, Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, 
Aksesuarlar,

Hidrolik ve Pnömatik 
Makinelerın Yenilikleri, Farkları, 
İşlevliği

Lüleburgaz   Semt ve Fuar Alanı
KIRKLARELİ

Askeri Müze Kültür Sitesi 
İSTANBUL

Renkli Fuarcılık 
Ltd. Şti.

Küre Fuarcılık Ticaret 
Ltd. Şti

8.10.2014 - 12.10.2014

22.10.2014 - 25.10.2014
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Gürbulak Nakliyat Yüksek 
Performans İçin DAF’ı Tercih Etti

‘MAN NEOPLAN almaya devam edeceğiz’ 
NEOPLAN serileriyle estetiği ve 

ekonomik işletme maliyetleriyle 
mükemmeli yakalayan MAN, Türkiye’de 
seyahat sektörünün gözdesi olmaya 
devam ediyor. Filosunu 10 yeni 
NEOPLAN Tourliner EfficientLine ile 
güçlendiren Yeni Adana Seyahat’in 
sahibi  Erdal Çetin, “Kalitesi, konforu, 
sınıfının en ekonomik otobüsü olması 
kararımızda çok etkili oldu. NEOPLAN 
almaya devam edeceğiz” dedi

Hayata geçirdiği fikirleri ve sürekli gelişimi ile sektöründe 
dünya lideri markalar arasında yer alan MAN, takdir 
toplamaya devam ediyor. NEOPLAN serisiyle dinamik 
tasarımlar ve alışılmışın dışında yeniliklere imza atan MAN, 
bu sayede efektif organizasyonlar yapan müşterilerinin de 
yüzünü güldürüyor. 

Son olarak, ülkemizin önde gelen firmalarından Yeni 
Adana Seyahat 10 adet NEOPLAN Tourliner EfficientLine 

siparişiyle araç parkını yeniledi. Yeni 
Adana Seyahat’in sahibi Erdal Çetin yaptığı 
açıklamada, Tourliner EfficientLine’ın 
sınıfının en ekonomik otobüsü olduğunu 
vurguladı. Çetin, “Düşük yakıt giderleri 
ve işletme maliyetleri, üstün teknoloji 
ve konfor, yedek parça ve işletme 
maliyetlerinin uygunluğu, yaygın servis 
ağı satın alma kararımızda etkili oldu. 
NEOPLAN alımlarına devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

“Otomatikleştirilmiş şanzıman yakıt tüketimini düşürüyor”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Bölge 
Yöneticisi Emrah Albustanoğlu ise şunları söyledi: “Aracın 
sahip olduğu yüksek yakıt tasarrufu ve düşük emisyon 
değerleri işletmeci şirketlere önemli kazanç sağlıyor. Araç 
ayrıca daha az yakıt tüketimi sağlayan otomatikleştirilmiş 
şanzıman, alüminyum alaşımlı özel jantlar ve koyu renkli yan 
camları ile otobüs firmalarından büyük ilgi görüyor.”

Gürbulak Nakliyat 1 adet DAF CF 
410 çekicisini Gürbulak Nakliyat Genel 
Merkezinde düzenlenen törende teslim 
aldı. Gerçekleştirilen törene Gürbulak 
Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Burhan 
Çakan ve DAF-TIRSAN Otomotiv Satış 
Temsilcisi Oğuz Çorlu katıldı.

Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu 
Üyesi Burhan Çakan gerçekleştirilen 
törende yaptığı açıklamada ‘Yüksek 
performansından dolayı özellikle DAF 
araçlarını tercih ettik. Araçların uzun 
ömürlü olması, 2.el değerinin yüksekliği 
ve sağlamış olduğu yakıt ekonomisi 

bizim için büyük avantaj. Ayrıca DAF-
TIRSAN’ın sahip olduğu geniş servis ağı ile 
müşterilerine sunmuş olduğu satış sonrası 
hizmetleri de oldukça memnuniyet verici’ 
dedi.

1950 yılında kurulan ve merkezi 
Kocaeli’nde bulunan Gürbulak 
Nakliyat’ın Dilovası ve Beylikdüzünde 
de ofisleri bulunmaktadır. Konteyner 
taşımacılığı,  proje ve parsiyel taşımacılık 
alanında lojistik hizmeti veren firma, 
depolama ve gümrükleme alanında 
da müşterilerine ihtiyaca yönelik özel 
çözümler sunmaktadır.
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ARAÇ MARKASI:  BEKO LODER

ARAÇ MODELİ:  2009

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  BEKO LODER

EKİPMAN MODELİ:  2009

EKİPMAN KAPASİTESİ:  1.1 M3

ARAÇ MARKASI:  BOMAG BW213D-3

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TOPRAK SİLİNDİRİ

EKİPMAN MODELİ:  2004

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  HYUNDAİ

ARAÇ MODELİ:  HD 75

ARACIN KM’Sİ:  48.000

EKİPMAN MARKASI:  JHONSON

EKİPMAN MODELİ:  2010

EKİPMAN KAPASİTESİ:  4 Metre Küp

FİYATI:  75.000 TL

ARAÇ MARKASI:  TATA TX

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TİSAN

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  3 Metre Küp

FİYATI:  36.000 TL

ARAÇ MARKASI:  CHAMPION 720A VHD

ARAÇ MODELİ:  1997

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Greyder

EKİPMAN MODELİ:  1997

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  FORD

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  EFE

EKİPMAN MODELİ:  2004

EKİPMAN KAPASİTESİ:  13+1

ARAÇ MARKASI:  Sennebogen

ARAÇ MODELİ:  825 (1305030)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Eleçleme Makinası

EKİPMAN MODELİ:  2008

EKİPMAN KAPASİTESİ:  27.9 to

DİĞER ÖZELLİKLER:  sanayi kol 6.80m; sanayi 
sap 5.50m; hidrolik kabin; Radio; 4 destekli; A/C; döner 
kıskaç yapıtı; Merkezi yağlama sistemi; sert kauçuk 8 kat 
10.00-20;

ARAÇ MARKASI:  CAT TH580B

ARAÇ MODELİ:  2007

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  2007

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Hafif Onarım Gerekli;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  IVECO

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  32.000

EKİPMAN MARKASI:  ERDEMLİ

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  7 M3

ARAÇ MARKASI:  JCB 3CX SİTEMASTER

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Backhoe - Loder

EKİPMAN MODELİ:  2004

EKİPMAN KAPASİTESİ:  0

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç



ARAÇ MARKASI:  JCB 4CX

ARAÇ MODELİ:  1995

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  BACKHOE - LODER

EKİPMAN MODELİ:  1995

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Bakımlı ve  
  Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  CAT TH580B

ARAÇ MODELİ:  2007

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  2007

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Hafif 
Onarım Gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  KAWASAKI 85ZV - 2/422

ARAÇ MODELİ:  2008

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  LOADER

EKİPMAN MODELİ:  2008

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  MERCEDES 

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  ÇEKİCİ TIR

EKİPMAN MODELİ:  2004

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi 
Durumda; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  TATA XENON

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  94.000

EKİPMAN MARKASI:  TATA XENON 4X2

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  1500 KG

FİYATI :  31.000 TL

ARAÇ MARKASI:  PROTEC

ARAÇ MODELİ:  Boxer 114 (1305033)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Silindir

EKİPMAN MODELİ:  1993

EKİPMAN KAPASİTESİ:  14 to

ARAÇ MARKASI:  TIBBİ ATIK 
ARAÇ MODELİ:  2011

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MODELİ:  2011

ARAÇ MARKASI:  JCB 537 - 135

ARAÇ MODELİ:  1999

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  1999

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - Kısmi onarım   
  gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  JCB 530 - 120/569900

ARAÇ MODELİ:  1995 kayıtlı 1982 etiketli

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  1995 kayıtlı 1982 etiketli

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - Kısmi Onarım  
Gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  Sennebogen

ARAÇ MODELİ:  825 (1305030)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Eleçleme Makinasi

EKİPMAN MODELİ:  2008

EKİPMAN KAPASİTESİ:  27,9 to

DİĞER ÖZELLİKLER:  sanayi kol 6.80m; sanayi 
sap 5.50m; hidrolik kabin; Radio; 4 destekli; A/C; döner 
kıskaç yapıtı; Merkezi yağlama sistemi; sert kauçuk 8 kat 
10.00-20;
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Soldan Sağa

1.   Sıfırdan yüze kadar sayıları bir kağıda yazdığımızda toplam kaç tane 9 rakamı yazmış oluruz?
5.   Evlerde kullandığımız tüplü ocaklarda ateşin borunun içinden ilerleyerek tüpün içine girmesini engelleyen etki
6.   Kendi çevresinde bütün gezegenlerin tersi yönde dönen ve güneş sisteminin en sıcak gezegeni olan gezegen
7.   Dokununca hacmi artan tek bileşik madde 
8.   Güneş sisteminde atmosferi olan tek uydu olan Titan hangi gezegenin uydusudur?
9.   Türkiye’de ismiyle anılan bir şehitliğe sahip olan ve cephelere iki gönüllü alayla koşan tek il ünvanına sahip olan ilimiz 

Yukarıdan Aşağı

2.   “Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder” sözü hangi bilim adamına aittir?
3.   İnsanoğlu Ay’a çıkmadan 104 yıl önce Ay’a Yolculuk adlı bilim kurgu eserini yazan kişi
4.   En iyi iletken madde
5.   En iyi ikinci iletken madde
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Biberl i  Somon
 

HAZIRLANIŞI

Somon balığını  tereyağ ve tuzla marine 
edip 180 derecede ısıtılmış fırında 
pişiriyoruz. Diğer taraftan zeytinyağının 
içine karabiberleri öğütüp karıştırıyoruz 
ve yarı pişmiş olan somonun her tarafına 
bu karışımı ilave edip pişirmeye devam 
ediyoruz. Balığımız pişerken diğer bir 
taraftan yumurtaların beyazını çırpıp  köpük 
haline getiriyoruz. Kaya tuzu ve biberiyeleri 
( rozmarin ) bu karışıma ilave ediyoruz. 

Uygun bir tabağa tuzla elde ettiğimiz 
karışımı koyup yan tarafına roka ve limonu 
resimde görüldüğü gibi yerleştiriyoruz. 
Pişirdiğimiz balığı üzerine koyup kapari 
çiçeğini de ilave edip hazır aldığımız cafede  
Paris Sosu uygun bir soslukta tabağa koyup 
yemeğimizi tamamlıyoruz.

Şimdiden afiyet olsun…

MALZEMELER
Somon Balığı  :  250 GR

Tereyağ  :  20 GR

Tane Karabiber  :  40 GR

Tuz    :  2 GR

Zeytinyağ  :  20 GR

Kaya Tuzu  :  150 GR

Yumurta  :  3 ADET

Taze Biberiye  :  20 GR ( Rozmarin )

Limon   :  4 adet ince dilim

Kapari Çiçeği  :  5 GR

Cafede Paris Sos :  50 GR

Roka   :  1 Bağ

Aşçı: Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü
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  6 AYLIK ABONELİK 60 TL   12 AYLIK ABONELİK 120 TL






