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NEOPLAN TOURLINER EFFICIENTLINE 
PERONLARDA MAN sınıfının 

en ekonomik otobüsünü Türkiye’de üretti

PROFİMAK

TÜRK  2014’ün ilk yarısında da liderliğini 
sürdürdü ve ilk 6 ayı rekorlarla kapattı  

MAN

MERCEDES-BENZ

BAŞER OTOMOTİV

Yeni Nesil  Elektrikli Hidrolik 
Sistem (EHS)

İftar Yemeğinde Müşterileri ve İş 
Ortakları  İle Buluştu
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Liderliğe Oynuyor



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

Seçimin üzerinden geçen 5 aylık süreç ve bu 
ay gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
ülkemizin sancılı siyasi süreci bir süreliğine rafa kalkacak 
gibi görünmektedir. Türkiye’de ekonomik açılımlar 
ve ticari faaliyetlerin takvim süreçleri belirlenirken ilk 
donelerden olan siyasi istikrar ve seçim mikro boyuttan 
tutun, makro boyuta kadar ekonominin tüm aktörlerini 
etkilemektedir. Ülkemizde ekonominin mihenk taşı 
olan inşaat sektörü de bahsettiğimiz takvime, kendi 
namına bir tık atmıştı ve artık kemer gevşetme hazırlığına 
başladı. Belediye seçimlerinin üzerinden geçen süre 
ve bu ay gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi 
ile artık ekonomi treni harekete geçmeye hazır hale 
gelecek.

  Bizim sektörümüz ise; yeni dönemde inşaat 
ile büyüyüp kazanacak. Daha önceki sayılarda da 
bahsettiğimiz gibi kentsel dönüşümün inşaat sektörüne 
vereceği ivme ile duble yol yapımı, konut yapımı, 
köprü, kanal, tünel inşaatları arttıkça “otomotiv ve iş 
makineleri” ne talep artacaktır. İş makinelerinin geniş 
kullanım alanı olmasına rağmen , bizde iş makinesi 
denilince gündeme inşaat makineleri geliyor. Çünkü 
talep inşaat sektöründen. Çin ve Hindistan’ın ardından 
dünyanın en hızlı büyüyen iş makineleri pazarı olan 
ülkemizde, yılda 6.5 milyar dolar değerinde iş makinası 
satılmakta. Bunların %60’ı ithal makine. Türkiye, 
büyüklük açısından dünyanın 11. Avrupa’nın ise 4. en 
büyük pazarı durumunda. İş makineleri yatırım malı 
sayılıyor. İthalatta ödenen döviz yatırım malı ithalatı 
rakamı içinde yer alıyor. İnşaat yatırımları ile ilgili 
büyüklüklerde ise, “inşaat yatırımı” içinde yer almıyor. 
Kamunun ve özel sektörün “makine ve teçhizat 
yatırımları” rakamını büyütüyor. 

İnşaat yatırımlarını değerlendirirken, inşaat 
yatırımının bir parçası olarak yapılan ithalatın, yerli, 
ithal makine ve teçhizatın değeri dikkate alınmaz ise 
inşaat yatırımlarının gerçek büyüklüğü bilinemez. İş 
makineleri üreten ülkeler sıralamasında dokuzuncu 
sırada yer alan Türkiye’de, 100 dolayında üretici ve 
yedek parça imalatı yapan firma mevcuttur ve yerli 
üretimin büyüklüğü 2.5 milyar dolar civarına ulaşmış 
durumdadır. Yerli üreticiler ise 1.1 milyar dolar 
civarında ihracat gerçekleştirmektedir ve bu üreticiler 
25’i Avrupa Birliği üyesi toplam 127 ülkeye mal 
satmaktadırlar. Bu boyuta ulaşmış olan sektör istihdam 
bakımından da muazzam bir seviyeye erişmiş durumda. 
İş makinesi, yedek parça, ek ve destek ürünlerde 
sektör 7.500 kişiye doğrudan iş imkanı sağlıyor. 2013 
yılında iş makineleri pazarında 5.500 hafif, 5.600 ağır, 
toplam 11.100 iş makinesi satıldı. 2010 yılında satılan 
makine sayısı 6600 idi. Bu tabloda net olan pazarın 
hızla büyüdüğüdür… Duble yollar, kentsel dönüşüm, 
TOKİ yatırımlarının devam ediyor olması ve hükümetin 
gündeminde yeni yeni büyük inşaat projeleri olması 
sektörü daha da ivmelendirecektir.  Bütün bunlar inşaat 
makineleri pazarının büyüyeceğinin şüphe götürmeyen 
göstergeleridir. Yıllık 6.5 milyar ABD doları seviyesinde 
ciroya sahip olan ülkemizde iş makineleri sektörüne 
yönelik son 10 yılda, 1.6 milyar ABD doları seviyesinde 
yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar sonucunda  
uluslararası standartlardaki üretim altyapısına 
kavuşulmuştur. Dikkat çeken bu istikrarlı gelişim 
performansına paralel olarak önümüzdeki dönemde 
daha çok istihdam olanağı sunması öngörülmektedir 
ve 2014-2015 döneminde bu rakamların daha da üst 
seviyelere ulaşacağı aşikardır.

SEÇİM SONRASI İNŞAAT 
VE İŞ MAKİNASI SEKTÖRÜ
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NEOPLAN TOURLINER EFFICIENTLINE PERONLARDA 

MAN sınıfının en ekonomik 
otobüsünü Türkiye’de üretti

Alman devi MAN, Ankara’daki fabrikasında yine 
çok iddialı ve yepyeni bir otobüs üretti. Türkiye’deki  
taşımacılık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak 
yapılan çalışmalar sonunda üretilen NEOPLAN 
Tourliner EfficientLine, sınıfının en ekonomik otobüsü 
oldu. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Kazım Tuncay Bekiroğlu, “Yeni otobüsümüz, 
Türkiye koşulları için özel olarak tasarlandı. 
Müşterilerimiz yolcularına hem NEOPLAN prestijini 
yaşatacak, hem daha çok kazanacak” dedi.

3 asra yakın geçmişiyle dünyanın en köklü 
markalarından olan MAN, 1966 yılında Almanya dışında 
ilk fabrikasını kurduğu Türkiye’deki faaliyetlerine iddialı 
projelerle devam ediyor. Ağır ticari araç segmentinde 
Türkiye’de ulaştırma sektörünün gözdesi olan MAN, 
son modeli NEOPLAN Tourliner EfficientLine ile farkını 
bir kez daha ortaya koydu. Sektörün ihtiyaçlarının 
incelenmesiyle başlayan ve çok titiz uzun bir çalışmanın 
ardından imalatı tamamlanan NEOPLAN Tourliner 
EfficientLine otobüsler yollara çıktı.  

Yakıt tüketimini minimuma indiren otomatikleştirilmiş 
şanzıman, verimi maksimuma çıkaran daha güçlü 
motor hacmi, çok daha hafif alüminyum alaşımlı 
özel jantlar, koyu yan camlar ile fark yaratan MAN 
NEOPLAN Tourliner Efficientline sınıfının en ekonomik 

aracı unvanını aldı. 

Gazeteciler test etti

MAN, İstanbul’da düzenlediği organizasyonla yeni 
NEOPLAN Tourliner EfficientLine’ı gazetecilere tanıttı. 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Kazım Tuncay Bekiroğlu  ile  Satış ve Pazarlama 
Direktörü Eren Gündüz’ün de aralarında bulunduğu 
yöneticilerin katıldığı program Tuzla’daki Autodrom’da 
gerçekleştirildi. Sektörün nabzını tutan gazeteciler MAN 
NEOPLAN Tourliner EfficientLine’i yakından inceleme 
ve özel pistte test etme imkanı buldu. MAN ve sektörle 
ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği sohbetin ardından 
iftar yemeği yenildi.

Şimdilik sadece Türkiye’de

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Kazım Tuncay Bekiroğlu, “Yeni otobüsümüz, sektör 
oyuncularının tüm ihtiyaçları dikkate alınarak Türkiye 
koşulları için özel olarak tasarlandı” dedi. Bekiroğlu, 
“NEOPLAN Tourliner EfficientLine, şimdilik sadece 
Türkiye piyasasına sunulacak. MAN’ın sağlamlık ve 
mükemmeli yakalayan kalitesinin yanında işletme 
maliyetlerinin düşüklüğüyle öne çıkan bir model oldu. 
Müşterilerimiz yolcularına hem NEOPLAN prestijini 
yaşatacak, hem daha çok kazanacak” diye konuştu. 
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TEKNİK BİLGİ NOTU 

NEOPLAN Tourliner EfficientLine

Peronların en çok kazandıran aracı

ÖZEL ŞANZIMAN: Daha az yakıt tüketimi sağlayan 
otomatikleştirilmiş şanzıman 

GÜÇLÜ MOTOR: Daha güçlü motor hacmi sayesinde 
maksimum verim 

RENKLİ CAM: Koyu renkli yan camlar ile daha düşük 
klima kullanımı 

EKO-HIPOID: Eko-hipoid diferansiyel, 

HAFİF JANTLAR: 100kg daha hafif alüminyum alaşımlı 
özel jantlar sayesinde daha az yakıt tüketimi 

PRESTİJ: NEOPLAN konforu ve prestiji 

MOTOR
Tipi: MAN D 2676 LOH, EEV
Silindir: Sıralı, dikey 6 silindirli
Hacim: 12.400 santimetreküp
Azami güç: 324 kW/440BG@1.900 1/dk.
Azami tork: 2.100Nm @ 950-1.400 1/dk

ŞANZIMAN

Standart MAN TipMatik
EasyStart sistemi ile otomatikleştirilmiş
12 vites

GENEL   YOLCU BÖLÜMÜ

Toplam ağırlık  Kapı: 2
18.000 kg   Koltuk: 46+1+1

YAKIT DEPOSU

525 lt

YÜRÜR AKSAM

Frenler: EBS ile diskli fren sistemi 

Ön aks: Çok kollu aks ile bağımsız süspansiyon ve 
dengeleyici

Arka aks: Rijit aks uzun ve üçgen kol ile

ÖLÇÜ
Uzunluk:  12.000 mm
Genişlik: 2.550 mm
Yükseklik: 3.800 mm
Dönüş çapı: 20.610mm
Aks mesafesi: 6.060 mm
Ön sarkıntı: 2.680 mm
Arka sarkıntı 3.260 mm
Ayakta durma yüksekliği: 2.153 mm
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Candan GENCEROĞLU
candan.genceroglu@radusdergisi.com

Dünyadaki tüm ticari işletmelerin birinci 
amacı kar etmek ve büyümektir. Bu amaca 
hizmet etmeyen her anlayış ve tutum, o 
işletmenin ticari faaliyetlerinin sekteye 
uğramasına, hatta ticari hayatın dışında 
kalmasına neden olur. Yapılan genel ciroya 
kanmadan reel kâra bakılmalıdır. Genel 
cironun büyük olması işletme yönetimini 

aldatabilir. Başarı; genel ciro içindeki reel 
kârı, işletmeyi büyütecek seviyeye çıkartıp 
yönetebilmektir.

  ‘Ameliyat başarılı ama hasta öldü’ veya 
‘başarılı bir iflas’ ne ise, genel ciro büyük, 
net kar oranının küçük olması da aynen 
öyledir. Bir işletmenin yaptığı hasılatın 
bir önemi yoktur. Asıl olan tüm masraflar, 
maaşlar, vergi, ücret, kira, amortismanlar 
vb. giderler çıktıktan sonra kalan net kârdır. 
Ticari yönetimlerin bilmesi gerekende 
budur. Başarı; kabiliyet, azim ve sabırlı 
çalışmadan doğar. Bir yöneticide bunların 
bulunması şarttır. Hiçbir iş, onun başında 
bulunan yöneticinin seviyesinden daha 
yukarı çıkamaz. Zarardan, yöneticisi yerine 
çalışanını, işçi ve memurunu sorumlu 
tutan işletmenin ayakta kalması ve ticari 

faaliyetlerine 
devam etmesi 
mümkün değildir. 
Hatayı ve zararı 
çalışanının üstüne 

yıkmaya çalışan 
yönetici çözümün 

değil sorunun bir parçası 
konumundadır.

Yönetmenin temeli plandır. Planı da 
yönetici uygular.  Çalışanına yeteneklerini 
gösterebilecek çalışma ortamı sağlayan 
yöneticilerin, planları başarılı olur. 
Çalışanların kendi yetenek ve başarılarına 
göre yükselebileceği inancı pekiştirilirse, 
çalışanlar tüm dikkatini işine verir. 
Bu işleyişte yeni fikirler ve başarılar 
ortaya çıkar. Birçok Amerika ve Avrupa 
şirketlerinin başarılarında bu sistemi 
uygulamanın büyük katkısı olmuştur. Her 
işletmenin bir sistemi olmalıdır. Her 
gün başka bir sistemle işletmeleri idare 
etmek mümkün değildir. Planlı, programlı 
ve sistemli olamayan işletmelerin başarıları 
kalıcı olmaz. Günü kazanma yerine, günü 
kurtarma çabası içinde olanlar; sistemli, 
yenilikçi, teçhiz ve donanıma sahip diğer 
rakip işletmeler karşısında, uzun vadede 

YÖNETİM ANLAYIŞI VE TİCARİ BAŞARI
‘Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlarlar’ Peter Durcker
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ayakta kalamaz ve onlara yem olurlar.

İşletmelerde bu faaliyetlerin sağlıklı olabilmesi için 
yukarıda sıraladığımız ticari ve idari yöntemler mutlaka 
uygulanmalıdır. Birçok işletmenin içine düştüğü en büyük 
handikap, yönetim handikabıdır. Yetki ile idareyi birbirine 
karıştırmamak gerekir. Yetki başka bir şey, idare edebilmek 
başka bir şeydir. Kurumsal olmayan işletmelerde bu yanlışa 
sıkça düşülmektedir. Yetki vermekle işleri yönetmek arasında 
çok fark vardır. Siz kaleyi kaleci olmayan birine emanet 
ederseniz, kalecilik yetkisini vermiş olursunuz ama yetkisi 
var diye de ondan o kaleyi korumasını bekleyemezsiniz. 
Çünkü nihayetinde o kişi kaleci değildir. Oysaki her 
mevkide en uygun oynayabilecek oyuncuları takıma 
alırsanız, doğru kurulmuş ve kazanmak için mücadele eden 
bir takım yaratmış olursunuz. Yetkili olmak,  yeterli olmak 
demek değildir. Emir vermek bir işi iyi yapmak manasına 
gelmez. Yönetime sahip olmak bir hak değil görevdir.

Fransa’da uygulanan sistem, yeteneğine göre kişiyi ön 
olana çıkaran sistemdir. İnsanlardan kuklalar yaratma gayesi 
taşıyan idari bir sistem, işletmeler için kabul edilebilecek 
doğru bir sistem değildir. Her sistem uygulandığı işin 

özelliklerine uygun olmalıdır. Üretim yapan bir fabrikanın 
çalışma sistemini, bir hizmet sektörüne uygulayamazsınız. 

Özetlemek gerekirse işletmeler, büyük bir fırtına ve sise 
tutulmuş gemi gibi, sevk ve idare edilmelidir. Kaptan ve 
tayfası her zaman dümende olmalıdır. Kaptan için hava 
raporları ne kadar önem taşıyorsa, şirketi yönetenler için 
de günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlar da bir o kadar 
önem taşır. Bu raporlar tehlikeyi önceden görmesini sağlar. 
Bu doğrultuda belirlediği rota ile gemisini, gideceği limana 
tayfasıyla beraber başarıyla götürür.  Bu çerçevede iyi bir 
kaptan süratle yol almak için, gerektiğinde fırtınalardan da 
yararlanır. Tıpkı krizleri fırsata çeviren yöneticiler gibi. Aynı 
fırtınalar kimini batırır kimini limana götürür. 

Başarmanın en etkin yolu, başkalarının durduğu zaman 
da yürümeye devam etmektir.
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İş Makinası Lider Markası Sumitomo TSM 
Global Turkey Sumitomo Construction 
Machinery ile Türkiye Pazarında

Dünyada paletli ekskavatör ve 
asfalt serme makinesi üretiminde 
söz sahibi Sumitomo markası, 
TSM Global Turkey Sumitomo 
Construction Machinery çatısı 
altında Türkiye’de satılmaya başlıyor. 
400 yıllık geçmişe sahip Japonya’nın 
3’üncü büyük holdingi Sumitomo, 
pazar liderliğini hedefliyor.

Geçmişi 16’nci yüzyıla dayanan 
Sumitomo Grubu, Türkiye pazarının 
potansiyelini değerlendirmek üzere 
eşine az rastlanan bir ortaklıkla iş 
makineleri pazarında lider olmayı 
hedefliyor. Sumitomo markası, bu ay 
itibariyle yüzde 90’ı yabancı, yüzde 
10’u Türk ortaklık yapısına sahip 
TSM Global tarafından pazarlanacak. 
120’den fazla ülkede varlığını sürdüren ve ABD, Çin, 
Endonezya ve Japonya gibi pazarlarda satış, servis 
ve yedek parça hizmeti veren Sumitomo’nun ürün 
portföyünde 7 tondan 85 tona kadar paletli ekskavatör 
ve 6 ile 9 metre olmak üzere iki ayrı modelde asfalt 
serme makinesi bulunuyor.

ICHIRO  SHIMADA:  Yüzyılları aşan tecrübemizle 
iş makinesi pazarında eşsiz ürünler sunuyoruz.                             
Sumitomo İş Makinaları Başkan Yardımcısı ICHIRO 
SHIMADA , “Japonya’nın en büyük 3 grubundan 
biri olarak kimyadan endüstriye, otomotivden finans 
sektörüne, madencilikten ağır sanayiye kadar geniş 
bir yelpazede faaliyet gösteren bir grubuz. Bu grubun 
en değerli parçalarından biri olan Sumitomo İş Ma 
kineleri, paletli ekskavatör ve asfalt finişerini üretmek 
üzere 1963 yılında Sumitomo Ağır Sanayi çatısı altında 
kuruldu. Ürünleri tüm dünyada kalite, yakıt tasarrufu ve 
çevreci teknolojileriyle bilinen Sumitomo İş Makinaları 
olarak Türkiye’deki faaliyetlerini profesyonel iş ortağı ile 
yürütmeye karar verdik” dedi.

Türkiye’deki varlıklarıyla Türkiye ile Japonya arasında 
güçlü bir ticaret köprüsü kuracaklarına inandıklarını 
belirten ICHIRO SHIMADA, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Finansal yapımız, profesyonel yaklaşımımız 
ve ürünlerimizin kalitesiyle Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
destek vermek için buradayız. Ürünlerimiz 1991 yılından 
bu yana Türkiye’de satılıyor ve pazarda bilinen, tercih 
edilen bir markayız. Türkiye’de son 10 yılda inşaat ve 
madencilik sektörü çok büyük gelişim gösterdi ve bunun 
gelecekte de süreceğini öngörüyoruz. Varlığımızla 
Türkiye’nin altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamakla 
kalmayacağız, aynı zamanda yapılacak olan yatırımlarla 
Türkiye’yi Sumitomo İş Makinalarının bölge üssü haline 
getireceğiz. Irak, İran Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan pazarlarını artık TSM Global 
Turkey Sumitomo Construction Machinery şirketinden 
yöneteceğiz.”

Taner SÖNMEZER: Hedefimiz Sumitomo’yu 
Türkiye’de lider yapmak… 

TSM Global’in CEO ve ortağı Taner Sönmezer, “22 

EXCAVATORS / PAVERS



Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad 
Tekstilkent Tic. Merk. A 7 Blok 

No:44  Esenler/İSTANBUL
TEL : 0212 564 66 66
FAX : 0212 564 46 46

MAİL : info@renkgrup.com.tr
Web : www.renkgrup.com.trGüvencesiyle...

“Mingnuo” yol süpürme makinaları, ileri süpürme teknolojisi ve 
elektrik tasarrufu ile ekonomik ve sessiz çevre temizliği imkanı sunar.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201414

EXCAVATORS / PAVERS

yıllık sektör tecrübem 
ve 15 yıllık Sumitomo 
deneyimimle bu 
büyük grubun 
yöneticisi ve ortağı 
olmaktan gurur 
duyuyorum.  Köklü 
geçmiş ve kurumsal 
kimliğe sahip 
Sumitomo markası, 
dünyanın her yerinde 
müşteriye sağladığı 
güven ve desteğin 
yanı sıra üstün satış 
sonrası hizmetleriyle 

bilinir. TSM Global’in kurulmasıyla birlikte Türkiye’de 
büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz. Hedefimiz bu 
markayı Türkiye’de 1 numara yapmak...

Yıl sonuna kadar bayilerimizle birlikte 500 kişilik bir 
aile olmayı planlıyoruz.  Kısa sürede Türkiye’nin büyük 
şehirlerinde bayi ve servis yapılanmamızı tamamlayacağız. 
Bu sayede Türkiye’de hâlihazırda kullanılmakta olan 
3.000 adedin üzerindeki iş makinemize daha iyi servis 
hizmeti verebileceğiz” dedi.

Orta vadede Türkiye’de Pazar liderliğini hedeflediklerini 
dile getiren Sönmezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu 
anda paletli ekskavatör pazarında yüzde 12’lik payımızı 
kısa sürede geliştirebileceğimize inanıyoruz. 2023 hedefi 
doğrultusunda Türkiye büyük projelere imza atıyor. 

2023 hedeflerine emin adımlarla koşarken, 
ülkemizin gelişimine ve büyük yatırımlarına Sumitomo 
İş Makinalarının güç ve performansı ile katkı sağlamak 
istiyoruz. Aynı zamanda enerji tasarruf ödülü kazanmış 
olan Sumitomo ekskavatörlerinin en çevreci olması da 
ülkemiz insanına olan saygımızı gösteriyor.
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Çalışma Hayatının Enleri Arasında Olan 
RENK GRUP; “Süpür Dünyayı” Sloganı 
ile Sektörde iddiasını sürdürüyor.

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. Bir ürünün kalitesini dokunmadan 
anlayamazsınız, müşterilerimiz bu fuarda ürünlerimize 
dokunarak, kullanarak kalitesi ve güvenirliği hakkında bilgi 
sahibi oldular. Birinci sınıf işçilik ve ileri teknoloji ile üretilen 
makinalarımız bu fuarın gözbebeklerinden biri oldu. Fuar 
sonrasında gelen tepkiler ve önerilerde bizim için çok önemli. 
Fuar dönüşünde ziyaretimize gelen müşterilerimizin birçoğu 
ile tekrar görüşmelerimiz oldu. Şirket olarak emeklerimizin ve 
ürünlerimizin hak ettiği ilgiyi görmüş olmasından çok mutluyuz, 
bundan sonraki süreçte temiz bir çevre için “Süpür Dünyayı” 
sloganımızla ilk önce Türkiye genelinde olmak üzere bayilik 

sistemi ile pazarlama ve teknik servis ağımızı 
genişleterek en iyi şekilde hizmet vereceğiz” 

dedi.

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; 235 cm 
yüksekliğindeki bitkisel atık yağ toplama 

ünitesi ve 120 cm 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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Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), tamamı 
Sanko İş ve Tarım Makinaları markası olan 20 adet MST 
6 Serisi bekoloderlerini Aziziye parkı’nda düzenlenen bir 
törenle makina parkına dahil etti. 

Tören;  Sanko Grup’tan kalite ve güvence operatörü 
Fehmi Bakırcı’nın iş makinalarıyla gerçekleştirdiği drift 
gösterisiyle başladı ve izleyenlerden tam not aldı.

 Düzenlenen teslimat törenine katılan Erzurum Valisi 
Dr. Ahmet Altıparmak MST Kazıcı-Yükleyicileri’nin yerli 
üretim olmasından ve Sanko Grubu’nun kamu birimlerine 
verdiği maddi-manevi destekten ötürü yapılan alımdan 

oldukça memnun olduklarını belirterek, makinaların her 
bir ilçelerine yerinde hizmet etmesi için gönderileceğini 
söyledi. Altıparmak,  MST marka bekoloder alımları ile 
hizmet kalitesinin de artacağını ekledi. 

Daha sonra konuşma için kürsüye çıkan Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum 
Belediyesi’nin hizmete çok ihtiyacı olduğunu belirterek 
yapılan bu alım ile birlikte Erzurum’lunun beklediği hizmeti, 
alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirileceğini dile getirdi. Sekmen, “Her şeye rağmen 
mazeret yok, yarın değil bugün. Hizmetlerimizi bugünde 
görmeliyiz. Değişime hazır olalım” cümlesi ile Erzurum 
halkını selamladı ve tüm Sanko yöneticilerine teşekkür etti. 

Daha sonra kürsüye 
gelen Sanko İş ve Tarım 
Makinaları Genel Müdür 
Yardımcı Sayın Aydın 
Karlı bu önemli yatırımın 
Erzurum halkına hayırlı 
olmasını temenni ederek 
şehrin güzelleşmesi adına 
her zaman MST markası ile 
destek ve kusursuz hizmet 
edeceklerinin altını çizerek 
konuşmasına başladı. 
Yerli üretim olan MST 
Bekoloder’ler sayesinde cari 
açığın azalmasında Erzurum 
olarak önemli bir katkı 
sağladığını dile getirerek 
MST tercihlerinden dolayı 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi,  
Sanko Grup’tan Aldığı 20 adet %60’ı 
YERLİ ÜRETİM Olan MST 6 Serisi 
Bekoloder İle Araç Parkını Güçlendirdi
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başta belediye operatörleri 
olmak üzere tüm Belediye ve 
ESKİ çalışanlarına teşekkür etti. 

Ardından Karlı; Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Genel 
Sekreter Yardımcıları Selami 
Keskin ve Ali Rıza Kiremitçi, 
ESKİ Genel Müdürü Mevlüt 
Vural, Başkan Başdanışmanı 
Remzi Ertek, daire başkanları, 
Sanko  İş ve Tarım Makinaları 
Orta ve Kuzey Anadolu Satış 
Direktörü  Harun ARAB, Kamu 
Satışları Müdürü Hakan SARAL, 
Erzurum Bölge Satış Müdürü 
Murat DEĞİRMENCİOĞLU   
ve diğer yetkililerin katıldığı 
törende, başkan Sekmen’i kürsüye  davet ederek MST 
Bekoloder’lerin anahtarlarını teslim etti.Ardından Vali 
Altıparmak ve Başkan Sekmen, MST M642 modeli 

bekoloderin direksiyonuna geçerek Sanko İş ve Tarım’dan 
aldıkları 20 bekoloderi hizmete açtı.
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TAYSAD, rekabet avantajı için 
‘İş Mükemmelliği’ sağlayacak 

Otomotiv yan sanayide 
başta rakip ülkeler olmak üzere 
rekabette avantaj sağlayabilmek 
için ‘3. Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Projesi’ başladı. 

 Taşıt Araçları Yan Sanayiciler 
Derneği’nin (TAYSAD) 
başlattığı projeye 15 otomotiv 
yan sanayi firması katılıyor. 
‘İş Mükemmelliği’ hedefiyle 
düzenlenecek eğitimlerle 
firmalar yatırımın geri 
dönüşümünü maksimize ederek, 
kalitesizlik maliyetlerinde 
iyileşme sağlayacak.   

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği’nin (TAYSAD) Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteğiyle rekabet avantajı için yürüttüğü 
‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi’ 
(URGE) projesinin üçüncüsü başladı. ‘İş Mükemmelliği’ 
hedefiyle başlayan projede TAYSAD üyeleri için uygulanacak 
eğitim programlarıyla otomotiv yan sanayide rekabet 
avantajı sağlanabilecek. 

Projeye katılacak 15 TAYSAD üyesine danışmanlık 
hizmeti verecek olan İdeal Koç firmasınca 22 başlıkta 
1.5 yıl sürecek eğitim ve her eğitime özel düzenlenecek 
uygulamalar gerçekleştirilecek. Projeyi başarıyla tamamlayan 
firmalar, küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve 
dayanıklı yapıda rekabet yapılabilecek. Tedarik zincirinde 
elde edilen kazançlarla gerek mevcut yatırımların, gerekse 
gelecek yatırımların geri dönüşümü maksimize edebilecek. 
Kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir oranında artış, 
proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme sağlanabilecek. 

Ekonomi Bakanlığı’ndan yüzde 75 destek

Ekonomi Bakanlığı’nın yüzde 75 desteğiyle başlayan İş 

Mükemmelliği projesini değerlendiren TAYSAD Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu, 15 üye firmanın seçilerek programa 
dahil edildiğini söyledi.  Dudaroğlu, “İş Mükemmelliği’ 
projesi, TAYSAD olarak yürüttüğümüz üçüncü URGE 
projesi.  Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilen 
bu ve benzeri projelerin, ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. URGE 
projelerinden daha çok üyemizin faydalanması için yeni 
projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

 Örnek proje 

Faaliyetleriyle emeklerinin karşılığını almanın gurunu 
yaşadıklarını belirten TAYSAD Başkan Vekili Alper Kanca 
da projenin çok önemli ve kalite konusunda daima ileriye 
giden Türkiye’nin hedefinin çok daha büyük olduğunu 
kaydetti. Kanca, TAYSAD’ın yürütmekte olduğu URGE 
projelerinin örnek gösterildiğini ve ileride yeni firmalar ile 
benzer projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.
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• Mercedes-Benz, yılın ilk altı ayındaki 9.479 adetlik 
otomobil satışı ile premium segmentin 1 numaralı 
markası oldu.

• Mercedes-Benz Sprinter, kendi segmentinde elde 
ettiği  %14,8’lik pazar payı ile tarihinin yarıyıl sonu en 
yüksek pazar payına ulaştı.

• Mercedes-Benz Türk, ilk yarıyılda 6 ton ve üzeri 
kamyon pazarındaki gücünü geçen yılın aynı dönemine 
göre arttırarak 8.441 adetlik kamyon satışı ile kamyon 
pazarında 12 yıldır üst üste elde ettiği pazar liderliğini 
sürdürdü.

• Mercedes-Benz Türk, 397 adetlik şehirler arası 
otobüs satışı ile sektörünün yine lideri! 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Rainer 
Genes 2014’ün ilk yarısı için Türkiye otomotiv sektörünü ve 
Mercedes-Benz Türk’ün satışlarını değerlendirdi; “Mercedes-
Benz Türk olarak her ürün grubumuzda müşteri odaklı 
yaklaşımımız ile ilklere imza atmaya ve trend yaratmaya 
devam ediyoruz. Müşterilerimize tek elden verdiğimiz birinci 
el satış, finansman, sigorta, ikinci el, takas, servis anlaşmaları 
ve satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyor ve      başarı çıtamızı her geçen gün daha da 
yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu: 
Daralan pazara rağmen satışlar %15 arttı
2014 yılının ilk 6 ayına baktığımızda otomobil pazarının 

% 23 gerilediğini gözlemliyoruz. Kur ve faiz oranlarının 
artmasının araç fiyatlarına yansımasını takiben Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme     Kurumu’nun uygulamaya 
aldığı kredi işlemlerine yönelik sınırlamalarının ve ÖTV 
artışının bu gelişmede önemli rol oynadığını düşünüyoruz. 

Mercedes-Benz Türk olarak yılın ilk altı ayında 9.479 
adetlik satış gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre satışlarımızı 15% arttırdık ve premium segmentin 1 
numaralı markası olduk. Bu gelişmede bizi destekleyen 
en önemli etken kuşkusuz ürün portföyümüz oldu. 
Geçtiğimiz yıl satışa sunduğumuz A-Serisi ve CLA 1,6 lt dizel 
modellerimiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Toplam      

satışlarımızın içerisinde yeni nesil ürünlerimiz olan A, CLA, 
GLA ve B-Serisi satışları 4.554 adede ulaşarak bu dönemki 
satışlarımızın % 48’ini oluşturdu. 

Yenilenen E-Serisi ise 1,6 motoru ile üst segmentte en 
çok talep gören ürünlerimizden biri oldu. Markamızın 
teknolojik ve yenilikçi yüzünü simgeleyen S-Serisi de, aynı 
segmentteki rakiplerinin satışlarını ikiye katlamayı başardı. 
Yeni C-Serisi‘ni ise Mayıs ayından itibaren satışa sunduk 
ve       şimdiden bu segmentin en iddialı ürünü olacağını 
müşteri geri bildirimlerinden görüyoruz. Bu başarılı sonuçta 
bir diğer önemli etken ise kuşkusuz sahada müşterilerimize 
mükemmel bir satış ve satış sonrası deneyimi yaşatmaya 
odaklanmış profesyonel bayi organizasyonumuzun 
gayretleridir. Yılın ikinci yarısında benzer bir momentumla 
“en mükemmel müşteri deneyimine” odaklanarak               
satışlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. 

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Grubu: 
Sprinter ile tarihi rekor 
Hafif Ticari Araçlar pazarı 2014 yılının ilk yarısında, 

geçen senenin ilk yarısına göre %31,8 oranında düşmüştür. 
2013 yılı ilk 6 ayına göre yüksek seyreden kur seviyesi ve 
faizler; 2014 hafif ticari araç     pazarı üzerinde negatif bir 
etki oluşturmuş ve pazarın daralmasına neden olmuştur.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar’ın pazar 
performansına baktığımızda; 2014 ilk yarısının pazar 
gelişimi ile paralellik gösterdiğini görüyoruz. Sprinter 

Mercedes-Benz Türk 2014’ün ilk yarısında da 
liderliğini sürdürdü ve ilk 6 ayı rekorlarla kapattı  
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aracımız ise, rekabet ettiği segmentte %14,8’lik pazar 
payı elde ederek, tarihinin ilk yarıyıl sonu için en yüksek 
pazar payına ulaşmıştır. Bu başarının anahtarı ise hem 
ürünlerimizin müşteri ihtiyaçlarına en iyi cevap veren ürünler 
olması hem de bizim bayilerimiz ile birlikte Mercedes-Benz 
olarak müşteri odaklı hizmetlerimizdir.  Sprinter minibüs, 
10+1’den 22+1’e kadar olan koltuk kapasitesiyle, artık 
Türkiye’de gerek okul, gerek personel, gerekse de turizm 
taşımacılığında tartışmasız en çok tercih edilen araç haline 
gelmiştir. 

Vito 8+1 aracımız, değişen yönetmeliklerle artık 
otomobil olarak kalabalık ailelerin ve kiralık araç firmalarının 
hizmetinde olmaya devam etmektedir. Tüm ürünlerimizde 
sahip olduğumuz Mercedes-Benz kalitesini, tüm 
müşterilerimize göstermek ve anlatmak için bayi ağımızla 
birlikte  saha aksiyonlarımıza devam ederek, müşterilerimiz 
ile sürekli iletişimde olmaya devam ediyoruz. 

Turizm müşterilerimiz için özel 10+1 koltuk 
konfigürasyonlu Sprinter, yenilenen 16+1 koltuklu servis 
ve 19+1 koltuklu okul taşıtı Sprinter, yüksek donanım 
seviyesine sahip Vito Select ürünlerimiz ve bu ürünleri 
destekleyen finans, 2.El ve satış sonrası hizmetlerimiz ile 
Mercedes-Benz hafif ticari araçlar ürün grubumuzun, yılın 
geri kalanında pazar payını daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Mercedes-Benz Kamyon Grubu
12 yıldır aralıksız pazar lideri
2014 yılının Haziran ayı sonu itibariyle 6 ton üzeri 

kamyon pazarındaki payımızı geçen yılın aynı       dönemine 
göre  önemli ölçüde arttırarak kamyon pazarında 12 yıldır 
üst üste elde ettiğimiz pazar liderliğini devam ettirdik.

İlk altı ayda pazarın geçen yılla aynı seviyelerde 
gerçekleşmesine rağmen şirketimizin kamyon satışları % 6.7 
oranında artış gösterdi. 8.441 adetlik satış gerçekleştirerek 
faaliyet gösterdiğimiz tüm segmentlerde  performansımızı 
arttırdık ve kendi rekorumuzu kırmaya devam ettik. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nda ürettiğimiz 
geniş Actros, Axor ve Atego serisi ürün gamımızla, 12 tondan 
21 tona kadar 4x2 / 6x2  hafif kamyon, 15 tondan 32 tona 
kadar 6x2 / 8x2 uzun yol nakliye kamyonu, 25 tondan 
32 tona kadar 6x2 / 6x4 / 8x4  inşaat kamyonları ve her          
kullanım alanındaki çekici müşterilerine en üst düzeyde 
hizmet veriyoruz. Özellikle çekici ve inşaat kamyonlarında 
Mercedes-Benz kamyonlar filoların birinci tercihi olmaya 
devam ediyor. Yaygın ve etkin bayi ağı, servis teşkilatı, 
kuvvetli ikinci el operasyonu ve Mercedes-Benz  Finansal 
Hizmetler aracılığı ile sunduğumuz finansman desteği 

kullanıcıların markamızı tercihinde önemli rol oynuyor. 
Bunların yanı sıra, üretim merkezlerimize yaptığımız 

yatırımların dışında müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda, ürünlerimizi geliştirmeye yönelik de 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz 
yılın sonunda Aksaray Kamyon Fabrikası’nda faaliyete 
geçirdiğimiz yeni üretim holü ile toplam araç montaj 
alanımızı arttırdık. Yeni yatırımlarımız ile birlikte, ihracat 
pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra yurtiçi 
ve yurtdışı pazarlardaki müşterilerimizin beklentilerine ve özel 
isteklerine de daha hızlı yanıt verebilecek konuma geldik.

Mercedes-Benz Otobüs Grubu 
Mercedes-Benz otobüsler 47 yıldır lider 
2013 yılında geçmiş 5 yıl pazar ortalamasına kıyasla % 22 

artışla kapanan şehirler arası ve turizm otobüs pazarı, 2014 
yılı ilk yarısında geçmiş 5 yıl pazar ortalamasına geriledi. İlk 
altı ay toplamında 679 adede ulaşan otobüs pazarı geçen 
yılın aynı dönemine oranla % 18 seviyesinde azaldı. 

Mercedes-Benz Türk olarak ise biz, 2014 yılının ilk 
yarısında 144 adet Travego 15, 6 adet Travego 17, 187 
adet Tourismo 15, 28 adet Tourismo 16 ve 32 adet Setra 
olmak üzere toplam 397 adetlik şehirler arası otobüs 
satışı gerçekleştirerek, sektörde 47 yıldır süregelen lider 
konumumuzu sürdürdük. 

Türkiye şehir içi otobüs pazarında ise 2013 yılı, 2014 
yılındaki yerel seçimlerin etkisi ve kamu yatırımlarının 
artması sonucunda rekor sayıda satış adedine ulaşarak 
kapanmıştı. 2014 yılında ise toplam şehir içi otobüs pazarı, 
geçen senenin aynı dönemine kıyasla %68 geriledi. 

Özellikle 3 Büyükşehir Belediyesi’nin seçimlerden önce 
alımlarını tamamlamış olmaları, 2014 yılının ilk 6 ayında 
yeni bir kamu ihalesinin açılmamış olması ve Otobüs AŞ’nin 
5. faz ihalesinin henüz        gerçekleşmemesi, pazar adedinin 
sınırlı kalmasına sebep oldu. Haziran ayı sonu itibariyle özel 
halk otobüsçülerine olan konsantrasyonumuzu arttırarak, 
bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Ek olarak, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda da yatırımlarımız sürüyor. Burada da üretim 
kapasitemizi arttırma, yurt içi pazardaki güçlü konumumuzu 
koruyarak ihracat pazarlarına yaptığımız satışları daha 
da yukarıya taşımaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz, üstün teknoloji, güvenlik, 
sağlamlık ve dayanıklılığı uzun yıllar boyunca koruyan 
Mercedes-Benz marka şehir içi ve şehirler arası otobüsler 
Hoşdere’de üretiliyor.
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BAİS’İN TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR!
Bais A.Ş.’nin teslimatları devam ediyor. Son 

olarak Azerbeycan’a 2 adet Su Tankeri teslimatı 
yapan Bais’in Dış Ticaret Müdürü Göktuğ Eyiip, 
2014 yılı ihracatlarının farklı ülkelere olmak üzere 
yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. 

Küresel bazda devam eden karışıklıkların sektörü 
az da olsa etkilediğini dile getiren Göktuğ Eyiip, 
mevcut durumun hedef pazarlarını etkilemediklerini 
dile getirdi. Bais A.Ş.’nin yeni tanınan bir firma 
olmasına rağmen piyasalarda yeterli güveni 
oluşturduklarına da değinen Göktuğ Eyiip, sonuçta 
her şey para değil dedi.

Azerbeycan teslimatları ile ilgili olarak hızlı 
ve seri bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayan 
Göktuğ Eyiip, sektörde zamanın en büyük kriter 
olduğunu, zaman ile birlikte kalite kriterlerinin de 
birlikte yürütülmesinin ancak deneyimli ve birbirini 
tamamlayan bir ekip ile gerçekleştirilebileceğini 
ifade etti.

Amaçlarının ihracat ile ilgili ülke hedeflerine de 
katkı yapmak olduğunu söyleyen Göktuğ Eyiip, 
Türkiye’nin adını kaliteli ürünler ile duyurmak 
amaçlarında olduğunu belirtti.
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Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Ustam, 
Ne zaman o senin bildiğin zaman, 
Ne sevda gördüğün masallardaki. 
Eskiden, 
Halı tezgahında dokunurdu aşklar, 
Nakış nakış, körpe kız ellerinde. 
Mendillere yazılırdı isimler, 
Yüreklere kazılırdı gizlice. 
Sevdalılar asil ve de yürekli 
Sevdalar, kavgalar iki kişilik. 
Oysa şimdi; 
Çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher 
vakitlerinde. 
Meşru sevdalardan, 
Gayrı meşru acılar doğuyor kundaklara, 
Günahkar gecelerden.  
 
Beni herkes sevdaya asi sanır, 
Oysa aşk, beni nerde görse tanır, 
Hasret tanır, 
Zulüm tanır, 
Ölüm tanır, 
Yüzüm yüzümden utanır. 
 
Yorgunum ustam; 
Ne katıksız somun isterim senden, 
Ne bir tas su, 
Ne taş yastıkta bir gece uykusu. 
Var gücünle asıl sükunetime, 
Çığlığım kopsun,  
Uzat ellerini güneşe dokun, 
Uyandır uykusundan, 
Tut yüreğimden ustam tut, 
Tut beni, sür güne...

Dostlar,

Merhum Tuncel Kurtiz üstadımızın sesinden 
dinleyerek sevdiğimiz Serkan Uçar’ın şiiri ile 
başladım yazıma… Neden biliyor musunuz  ? 
Çünkü çok içten, çünkü çok gerçek, çünkü çok 
bizden. Hasrete dair, sevmeye dair, özleme 
ve umuda dair. Şu dönemde ne varsa; ihtiyaç 
duyduğumuz, hepsine dair. Çok kaybedip az 
kazandığımız günler diyorum. Hani hepimizin 
içinin kararıp, yarına yeniden doğacak günden 
heyecanlanamadığımız günler diyorum. Farkında 
olamadığımız aydınlıklara gebe günler diyorum.

Geçen aydan bu yana ne çok şey yaşadık aslında. 
Mübarek ramazan ayını bitirdik. Ramazan 
berekettir. Ramazan sabırdır, paylaşmaktır, 
manevi huzurdur. Nefsimizle baş başa kaldığımız 
ve sadece aç kalmak değil, aslında kendimizle 
hesaplaştığımız en önemli süreçtir. Belki de en 
önemlisi ramazan biz inananlar için büyük bir 
fırsattır. Zayıflıklarımızı, eksikliklerimizi görüp de 
kendimizi toparlamamız için yaradan tarafından 

bize sunulmuş büyük bir şanstır. Emeğe, yaşama, 
insana ve Allah’a karşı tekrar tekrar kendimizi 
sorgulayıp, neyi ne kadar yapıp; neyi ne kadar 
yapmadığımızın hesaplaşmasını yapabilmek için 
sunulmuş büyük bir fırsat. Dilerim ve umarım 
bu fırsatı sadece aç kalmakla vecibemizi yerine 
getirmeyip asıl anlamına uygun geçirmek kısmet 
olmuştur. Yoksa ne diye bayramını kutlayacağız 
ki ? Şayet bu hesaplaşmayı yapmadıysak, sadece 
ramazanı midevi bir dinlenme süreci şeklinde 
yaşadıysak yazıklar olsun bayramını kutlayanlara. 
Hoş bayramlarda artık tatil yapabilme imkanıyla 
değerlendirilir oldu ya ! O da ayrı bir sıkıntı. 
Lakin bir yerde bizleri buna zorlayanlara da 
yazıklar olsun ! 

 Ben belki bir çok konuda eksikliklerimi fark 
edebildim bu ramazanda. Ne kadarını ne kadar 
zamanda telafi edeceğim bilmem ama bir yerden 
başladım be dostlar. En azından hayatımda 
önemli olmuş, ben de emeği olan sevdiklerimden 
başladım. Bir merhaba diyerek sizi unutmadım, 
emeğinize halel getirmedim diyebildim. 
Yüzlerdeki o tebessüm başlangıç için yetti be 
dostlar. Gönül almak bir yana ahde vefaydı 
benimkisi. İnkar etmediğimi bilsinler istedim. 
Onların emeklerinin saygısının ben de yaşadığını, 
sevgilerinin yüreğimde daim olduğunu bilsinler 
diye uzandım o mübarek ellerine.  Ne mutlu ki; 
hala varlar…O ustalara bir borçtu. Ödemedim, 
bitmedi. Hiçbir zaman da bitmeyecek ama hiç 
değilse ufacık bir karşılıktı beklide. 

Yine bu ay içerisinde çok önemli bir gelişmede 
üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıydı. 
Evlatlarımızın geleceği ile ilgili çok önemli bir eşik 
aşıldı. Belki yüzde yüz değilse bile en azından 
meslekleri belli oldu. Bir yerde umutlarımızın 
yeşerdiğini görebilmek heyecanını yaşadık. 
Sonuçta ne puan aldıklarından çok bizim bugüne 
kadar sorumluluk ve adamlık adına neyi ne kadar 
verebildiğimizi gördük biraz da olsa. Sadece 
kazanmak değildi hedef. Yeterli puan alamadan 
da adam olanları gördük. Kendi başlarına kendi 
hayatlarına dair ne yapabilecekleri hakkında bir 
fikir sahibi olduk. Bizi ne kadar anladıklarını ve 
bundan sonraki yaşamlarında bizim yükümüzün 
daha ne kadar süreceğini anladık. Yükümüzü 
alıp, bu güne dek vermeye çalıştıklarımızı anlayan 
evlatlarımıza helal olsun. Tüm yavrularımızın 
yolu-bahtı açık olsun.

Yani dostlar; bu ay bir yanda geçmişe saygıyı, 
geleceğe umudu bir arada yaşadık. Bize 
verilenlerin ne kadarını biz bizden sonrakilere  
verebilmişiz bir anlamda onu gördük. Geçmişe 
saygımız olmazsa gelece ümidimiz olamıyor. İşte 
bunun içindir USTAM şiiri ile başlamam.

Ustalara saygım, evlatlarımıza (bir anlamda 
çıraklarımıza) sevgilerimle…
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Toplu taşımacılık alanında pek çok avantajı bir 
arada sunan Allison Şanzıman, İstanbul Toplu Ulaşım 
Otobüsçüler Derneği İSTOD’un organizasyonu ile 
düzenlenen iftar yemeğinde Özel Halk Otobüsü ve 
Erguvan Otobüs işletmecileriyle bir araya geldi. 

İSTANBUL – İSTOD ve Allison Şanzıman organizasyonu 
ile özel halk otobüsü işletmecileri bir araya geldi. İETT, 
İstanbul Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. 
yöneticilerinin de bulunduğu iftar yemeği, Mavi Marmara, 
Özulaş, Öztaş, İstanbul Halk Ulaşım ve Yeni İstanbul Özel 
Halk Otobüsleri ile Erguvan Otobüs dernekleri olan AYODER, 
BEYODER ve ISTOD yönetimindeki yetkililerin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. İSTOD Başkanı Zakir Uzun, Özulaş AŞ. 
Başkanı Göksel Ovacık, Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı İbrahim 
Kala, Öztaş A.Ş. Başkanı Cemal Soydaş, Yeni İstanbul A.Ş. 
Başkanı Yalçın Beşir, Mavi Marmara A.Ş. Başkanı Ramazan 
Gürler, İstanbul Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı İsmail 
Yüksel, BEYODER Başkanı Bekir Dindar, AYEROD Başkan 
yardımcısı Adem Bay, Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Demirbaş, İSTOD Avukatı Ahmet Taylan, 
Erguvan Otobüs Dernekleri ve Özel Halk otobüsleri şirket 
yöneticileri ile Allison Transmission Türkiye ve Allison 
Transmission Türkiye Distirbütörü İlkerler MSS çalışanları 
katıldı.

 İSTOD Başkanı Zakir Uzun açılış konuşmasını yaparak; 
“Özel halk otobüsleri şirket temsilcileri ile birlikte İstanbul 
halkına daha iyi hizmet sunabilmek ve işletmecilerin ortak 
sorunlarına çözüm üretebilmek üzere çalışmalarımıza 
hızla devam ediyoruz. Güç birliği yaparak derneğimizi 
hedefine yakınlaştırdığımıza inanıyoruz. Bu anlamda bize 
destek olan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederiz. 
Her zaman belirttiğimiz gibi tam otomatik şanzıman 
teknolojisi, operasyonlarımızda hem maliyetlerimiz, hem 
sürücülerimizin ve yolcularımızın konforu açsısından 
avantajlar sağlıyor. Bu nedenle Allison Şanzıman’ı bugün 
yanımızda görebilmek bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi. 

Konuşmasına destekleri nedeniyle ISTOD Başkanı Zakir 
Uzun ve yönetim kuruluna, katılımlarından dolayı ise tüm 
özel halk otobüsü işletmecilerine teşekkür ederek başlayan 

Allison Transmission Türkiye, İş Geliştirme Yetkilisi Sercan 
Tepeli; “Allison Şanzıman olarak yaklaşık 100 yıllık bir 
geçmişle tüm dünyada ticari araçlar için tam otomatik 
şanzıman üretmeye devam ediyoruz. Teknolojimiz ve 
sunduğumuz avantajlarla, tüm dünyada toplu taşıma 
alanında da önemli bir yere sahibiz. Toplu taşımacılık 
işletmelerinin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
sunduğumuz tam otomatik şanzımanlarımız ile hem 

Allison Şanzıman, özel halk 
otobüsü işletmecileri ile buluştu!
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operasyon hem de maliyet avantajları sağlıyoruz. Türkiye ise 
Allison Şanzıman için çok önemli bir bölge. Yakın zamanda 
en yeni yakıt tasarrufu teknolojilerini içeren FuelSense® 
paketimizi Avrupa’da ilk defa Busworld Turkey Fuarı’nda 
lanse etmemiz de bunun en büyük göstergelerden biridir” 
dedi. 

Özel Halk Otobüsleri Şirket Başkanları, Erguvan Otobüs 
Dernek Başkanları ve Esnaf Odası Başkanı’nın konuşma 
yaptığı organizasyonda uzlaşma, iş birliği ve diyalog mesajları 
verildi. Özel Halk otobüs şirketleri ve Erguvan Otobüs 
Dernekleri olarak uyum ve uzlaşma içinde çalışmalar 
yapılması ve toplu ulaşım camiasının güç birliği içinde temel 
sorunlara da ortak çözüm üretmesi gerektiği konusunda 
görüş birliğine varıldı.

Sorumluluk bilinci ile ortak hareket edeceklerini belirten 
ISTOD Başkanı Zakir Uzun, “Toplu taşıma sorunlarını 
beraber tartışmak, beraber hareket etmek zorundayız. 
Gücümüzü birleştirmek ve bu gücü doğru kullanarak 
İstanbul taşımacılığına çözümler sunmak elimizde” dedi. 
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Alpay LÖK 
Mak.Y. Müh.
alpay.lok@radusdergisi.com

MODİFİYE ETİĞİ
Yeni adıyla “modifiye” veya “tuning” resmi 
adıyla “tadilat” olarak bilinen motorlu 
araçlar üzerinde yapılan teknik değişiklikler 
ülkemizde son yıllarda özellikle binek 
otomobil ve kamyonet/minibüs sınıfı 
araçlarda yaygınlaşmaktadır.

Motorlu araçlar üzerinde yapılan bu teknik 
değişiklikler neden, nasıl ve hangi kurallara 
göre yapılmaktadır ?

Bu sorulara yanıt vermeden önce ;

            “motorlu araçlar nasıl ve hangi 
kurallara uygun olarak üretilmektedir ?” 

sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. 

Motorlu araçlar üreticiler tarafından, 
müşterilerinin taleplerini karşılıyacak 
şekilde, büyük Ar-Ge ve deneme  
çalışmalarının ardından ulusal ve/veya 
uluslararası teknik ve çevre mevzuatlarına 
uygun olarak üretilmektedir. Binlerce 
mühendis, aylarca , hatta yıllarca çalışarak 
ve deneyerek  en küçük detayına kadar 
araçları tasarlamakta ve gereğinde aylarca 
çöllerde ve kutup dairesinde denemeler 
yapmaktadır. Bütün bu yapılan denemeler 
ve sağlanan ulusal / uluslararası teknik 
mevzuat testlerine  karşın bu araçlar 
piyasaya sürülmeden önce “Sorumluluk 
Sigortası” adı altında doğabilecek teknik 
sorun ve hatalardan üretici ve tüketicileri 
mali anlamda koruyacak sigortalar 
yapmaktadır. Hatta “geri çağırma (recall) 
sigortası” denilen bir sigortayla araçların 
teknik bir sorun sonucu düzeltilmek için 
fabrikaya  geriye çağrılması (recall) sırasında 
parasal riskleri de sigortalanmaktadır. Aksi 
durumda bu parasal yük üreticileri çok zor 
duruma düşürebilir. 

Büyük emek ve masraflarla geliştirilen ve 
ulusal / uluslararası teknik mevzuatlara 
uygun olarak test edilip teknik onay 
sisteminden geçirilerek üretilen motorlu 
araçlar üzerinde teknik değişiklik elbette 
kurallarına uyularak yapılabilir. 

Motorlu araçlar üzerinde yapılan bu 
değişiklikler üçe ayrılabilir:

1) Sportif amaçlı değişiklikler

2) Ticari amaçlı değişiklikler

3) Bireysel / Hobi amaçlı değişiklikler

1) Sportif amaçlı değişiklikler: Ralli , off-
road veya pist yarışlarına katılacak şekilde 
üzerinde teknik değişiklikler yapılan  
araçlar genellikle trafiğe çıkmamakta ve 
dolayısıyla teknik değişikliklerin teknik 
onay’dan geçmesine gerek kalmamaktadır. 
Buna karşılık bu araçlar yarışlara giderken 
çekici araçların üzerinde gitmektedirler.

2) Ticari amaçlı değişiklikler:  Yük ve 
yolcu taşıyan araçların genellikle taşıma 
kapasitelerini artırmak için yapılan 
değişikliklerdir. Ülkemizde yaygın şekilde 
yapılan panelvan kamyonetlerin minibüs 
olarak değiştirilmesi ve iki dingilli 
kamyonlara üçüncü dingilin takılması bu 
kapsamdadır. 

3) Bireysel / Hobi amaçlı değişiklikler: 
Özellikle binek otomobil ve son 
zamanlarda özel amaçlı kullanımı iyice 
yaygınlaşan minibüs ve Van’lara yapılan 
teknik değişiklikler bu kapsamdadır. Araç 
sahiplerinin “farklı olmak” veya “farkedilmek” 
amacıyla kendi kişisel beğenilerine 
göre yapılan Teknik değişikliklerdir. 

Sportif ve ticari amaçlı teknik değişiklikler 
bireysel amaçlı değişikliklere göre daha 
kolay denetim altına alınabilmektedir. 
Bireysel araç sahiplerinin yaptığı teknik 
değişikliklerin saptanması ve denetim 
altına alınması ise daha zordur. Gelişmiş 
ülkelerde  özellikle araç muayene 
istasyonları ve trafik denetimleri sırasında 
onaysız olarak  teknik değişikliğe uğramış 
bu araçlar tesbit edilmekte, kullanıcılar ağır 
yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
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Öte yandan sigorta şirketleri de kasko’nun geçerli 
olması için teknik değişikliklerin  teknik onaylı olmasını 
istemektedir.

Ülkemizde araçların üzerinde yapılabilecek teknik 
değişiklikler  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  21 
Ekim 2004 tarihinde yayınlanan ve 21 Nisan 2005’de 
devreye giren Araç İmal ve Tadil Montaj Yönetmeliği 
(AİTM) ‘nde  tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre her 
türlü teknik değişiklik konu ile ilgili olarak daha önce 
bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan teknik hizmet 
kuruluşu (Teknik Servis) tarafından raporlanmış olması 
gerekmektedir. Teknik onay gerektiren bu değişikliklerin 
kapsamı  en basit  dış ayna veya jant/lastik değişikliğinden 
başlamakta , en karmaşık motor gücü artırmaya kadar 
gitmektedir. 

Acaba ülkemizde binek araçlara yapılan ve “modifiye” 
adı verilen teknik değişikliklerin hangileri bu onaylardan 
geçirilmektedir?

Ülkemizde binek otomobillere yapılan Teknik 
değişiklikler içinde TEKNİK ONAY  alınan en yaygın 
uygulama LPG takılmasıdır. Bu uygulama  dışındaki diğer 
teknik değişiklikler için teknik onay alınmakta mıdır? 

Avrupa’da olduğu gibi  yapılan tüm teknik değişikliklerin  
TEKNİK ONAY  belgesi ile birlikte yapılması Türkiye için 
o kadar da uzak değildir. Bu konuyla ilgili mevzuat AITM  
zaten bunu şart koşmaktadır.

Kural olarak araç üzerine teknik değişiklik (tadilat) 
yapmadan onay kuruluşu ‘na ( Bakanlık veya TSE) onay 
başvurusu yapmak gereklidir.  “Bu tadilat onay gerektirir 
, şu tadilat onay gerektirmez” kararını tadilat yapılmadan 
önce Sanayi Bakanlığı (veya yetkilendirdiği kuruluş TSE)  
ve bakanlık tarafından atanmış olan teknik hizmetler 
kuruluşu vermelidir. 

Daha önceden teknik değişiklik yaptırmış ve trafikte 
dolaşan “modifiyeli” araçların değişikliklerini 
onaylatmaları gerekmektedir. Yarış, off-road ve ralli 
araçlarının  tadilatlı durumda teknik onay almaları çok 
zordur ve bu nedenle trafiğe çıkmamaları gereklidir. 

Chip tuning ile elde edilen güç artışı TEKNİK ONAY 
gerektirir. Bu güç artışı aracın hızını artırırken motorun 
emisyon değerlerini de etkilemektedir.  Chip tuning 
ile ilgili olarak  örneğin Almanya’da tüm araçlar tek tek 

kontrol edilip belirli bir bedelle TEKNİK ONAY  belgesi 
almaktadır. İsviçre’de de durum aynıdır, %20 üzerindeki 
güç artışlarında araç üreticisinin onayı veya tadilatçı 
garantisi istenmektedir, %8’in üzerindeki son hız 
artışlarında araç üreticisinin onayı veya tadilatçı garantisi 
istenmektedir. Öte yandan hızın artması en başta fren 
sisteminin kontrolunu gerektirmektedir.

Fren sisteminde doğrudan yapılan değişiklikler TEKNİK 
ONAY gerektirdiği gibi araçta frenlere dokunulmadığı 
halde yapılan bazı değişiklikler  freni etkilediği için 
Frenlerle ilgili TEKNİK ONAY gerektirir. Birinci örnek 
güç ve hız artışıdır. Tadilat öncesi son hızı 200 km/h 
nın altında olan araçların tadilat sonrası fren tip onay 
testleri  tekrarlanmaktadır. Özellikle Panelvan, minibüs 
ve dizel motorlu arazi araçlarına yapılan güç artırıcı 
değişiklikler bu kapsamdadır. İkinci örnek de N1 sınıfı 
Panelvan veya camlı kamyonetlerden değişiklikle  M2 
sınıfı minibüs yapmak için yapılan tadilatlardır. 71/320/
AT fren mevzuatına göre N1 sınıfı kamyonet veya 
Panelvan araçların frenlerinde  ABS zorunluluğu yokken  
M2 sınıfı minibüslerde ABS zorunluğu vardır, dolayısıyla 
bu araçların frenlerinde ABS olup olmadığı teknik hizmet 
Kuruluşu (Teknik Servis) tarafından kontrol edilmelidir. 
ABS takılması veya (araç M1 veya N1 gibi ABS zorunluluğu 
kapsamında değilse) ABS’nin iptal edilmesi de frenlerle 
ilgili TEKNİK ONAY alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Dış görünüş ile ilgili değişiklikler kontrolden geçmelidir. 
Spoiler veya diğer dış aksesuarların  ilgili teknik mevzuata 
uygunluğu kontrol edilmelidir. Rasgele far eklenemez, 
çıkartılamaz, ön ve ön sağ/sol camlara karartma veya 
renkli film uygulanamaz.

ISO 9000 Kalite sistemi ve belgesi olmayan tadilatçıların 
tadil ettikleri araçların onay kuruluşu tarafından  tek tek 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer bu firmaların ISO 
9000 Kalite Belegeleri var ise “AİTM Seri Tadilat Belgesi” 
alabilirler.

Eğer Türkiye’deki  TEKNİK ONAY örgütlenmesi bu 
ihtiyaçları karşılıyamıyorsa, “modifiye “ sektörü  bu 
konunun takipçisi olmalı ve alt yapının hazırlanmasını 
desteklemelidir. Almanya’da ALPINA, AMG, IRMSCHER, 
RUF, OETTINGER, ABT, BRABUS gibi kuruluşlar bu 
altyapıya uygun  çalışmaktadır. Çoğu kendi tadilatçı 
garantilerini vermekte , onaylanmış tadilatlardan sigorta 
ve kasko firmalarının haberi olmakta ve ona göre 
kullanıcılar hesaplanan yeni sigorta pirimini ödemektedir. 
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Global  Gaz Devi Linde, 
Lojistik İhtiyaçları tedarikçileri 
arasına TLS’yi de dahil etti 

Endüstriyel gaz sektörünün önde gelen 
uluslararası oyuncularından Linde Gaz, 
Yurtiçi dağıtım faaliyetlerinde çalıştığı  
Lojistik firmalarının arasına  TLS Lojistik’i 
de dahil etti. Mayıs ayında imzalanan 
anlaşma çerçevesinde TLS Lojistik, Linde 
Gaz’ın üretim noktalarından yüklediği 
gazın Türkiye genelinde dağıtımını 
gerçekleştirecek. 

TLS Lojistik, endüstriyel gaz sektörünün 
önde gelen uluslararası oyuncularından 
Linde Gaz ile el sıkıştı. Türkiye’de kendi 
operasyonuyla faaliyet gösteren Alman 
şirketi Linde Gaz, ürünlerinin Türkiye 
geneline dağıtılmasında lojistik hizmet 
tedarikcilerine TLS Lojistiğide dahil etmiştir. 

Linde Gaz, Gebze, Orhangazi,  Aksaray, 
Denizli ve Aydın’da oksijen, argon, 
azot ve karbondioksit üretimi yapıyor. 
Ürünlerin Türkiye geneline taşınması, 
aynı segmentten Aygaz, Lukoil ve Petrol 
Ofisi’ne de hizmet veren TLS Lojistik’in 
Euro 5 standardındaki ADR’li Çekicileriyle 
gerçekleştirilecek. 

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren 
TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Altuğ Hacıalioğlu şunları söyledi: “TLS’nin 
uyguladığı SEC-G politika ve talimatları, 
Avrupa menşeli bir şirket olan Linde Gaz’ın 
uygulamalarıyla örtüşüyor. TLS’nin güvenli 
ve emniyetli taşıma politikası, Linde 
Gaz’ın tehlikeli maddelerin taşınması 
konusuna verdiği önem ve gözettiği 
kriterlerle paralellik sergiliyor. TLS’nin 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
da yakından takip eden Linde Gaz, yaptığı 

inceleme ve değerlendirmeler sonrasında 
TLS Lojistik’in çokuluslu müşteri portföyüne 
katılmış bulunuyor.”

Linde Gaz Türkiye Tonaj ve Dökme  
Operasyonlar Direktörü Bora Uluğ da 
konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“ Linde Gaz olarak öncelikli kriterlerimiz  
olan emniyet , güvenlik , çevre ve 
ISIG standartlarımız ve politikalarımız 
TLS firmasıyla taşımacılık konusunda 
işbirliğimizde temel oluşturuyor . Tehlikeli 
madde taşımacılığında ; hem güvenlik 
hemde operasyonel verimlilik alanındaki  
uygulamalarımız TLS firması ile örtüşüyor 
. Güvenlik ve verimlilik performansımız 
müşterilerimize sürdürülebilir ve rekabetçi 
hizmetlerimizin  devamı için öne çıkıyor 
. Bu yıl içerisinde uygulamaya koyulan 
ADR yönetmeliği sayesinde halihazırda 
firma olarak yıllardır uyguladığımız  
standartlar sektör taşımacılık standartları 
olarak zorunlu hale geliyor . Dileğimiz  bu 
yöndeki denetimlerin de ilgili kurumlarca 
hakkaniyetiyle yapılması ve haksız 
rekabetin önlenmesi . Bu bağlamda 
gelecekte de  TLS gibi kurumsal ve şirket 
kültürümüzle uyumlu firmalarla işbirliğimizi 
arttırma potansiyeli görüyoruz . ”

TLS Lojistik, 2014 yılında enerji ve 
tehlikeli maddeler alanında büyümeyi 
hedefliyor. Gaz sektörünün bu alanlar 
içinde büyük bir payı var. TLS, bu hedefi 
gerçekleştirmek için ADR normlarına 
uygun, sertifikalı çekicilere yatırım yapıyor. 
TLS’nin müşteri portföyünün %50’den 
fazlasını çokuluslu şirketler oluşturuyor. 
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BAŞER OTOMOTİV İftar Yemeğinde 
Müşterileri ve İş Ortakları  İle Buluştu

Otomotiv sektörünün duayenlerinden  Ford Başer,  
yeni Ford Trucks Gölbaşı plazasında her yıl ramazan 
ayında geleneksel düzenlediği iftar yemeğinde, müşterileri 
ve  iş ortakları ile buluştu. Yaklaşık 750 kişinin katıldığı 
organizasyonda tüm davetlilerin inceleyebilmesi için 
itfaiyeden çöp kamyonuna ve hafriyat üst yapılı Ford 
Cargo’lara kadar bütün ürünler hazır bulunduruldu.  
Yemek öncesi katılımcılara, araçları yakından görebilme 
imkanı verilirken, ürünler hakkında açıklamalar da yapıldı. 
İnşaat firmaları, üst yapıcı firmalar, harfiyat firmaları, kamu 
müşterileri , nakliye firmaları ve ağır ticari araç kullanıcıları 
ortak platformda buluşarak ilişkilerini güçlendirdiler. 
Sektörün dinamikleri  hakkında söyleşiler gerçekleşti.
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YENİ CANTER TFB85 TANITIM 
TOPLANTILARI YAPILDI

Canter’in yeni modeli TFB85 müşteri ve üstyapı firmaları 
lansmanları yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve 
Antalya’da düzenlenen lansmanlarda öğleden önce nitelikli 
üstyapıcılar ile bir araya gelinirken akşam yemeğinde filo 
müşterileri ile buluşuldu. 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. 
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Almanya’da Amerikan Ordusu, Allison Şanzımanlar 
ile donatılmış itfaiye araçlarını tercih ediyor.  

Grafenwöhr, Wiesbaden ve 
Stuttgart’taki üsler, Allison şanzımanlar ile 
donatılan tam otomatik itfaiye araçları ile 
filosunu güçlendiriyor. 

MAINZ, Almanya – Yine Allison 
donanımlı araç satın alan Almanya’daki 
Amerikan Ordusu’na bağlı itfaiye 
teşkilatı filosu, araç sayısını 52’ye 
yükseltti. Bu itfaiye araçları, ihtiyaç 
doğrultusunda ülkenin belirli noktalarında 
konumlandırılıyor. 

Amerika’da bulunan Ulusal Yangından 
Korunma Örgütü, tam otomatik 
şanzımanların itfaiye araçları için mecburi 
bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Ayrıca Amerikan Ordusu, 
acil durum araçlarına yönelik özel şanzıman yazılımlarının 
önemini de vurguluyor. 

Amerikan Ordusu’nun Kaiserslautern yakınlarındaki 
Sembach’ta bulunan Üs İdare Komutanlığı Avrupa 
Ofisi’nde yangından korunma uzmanı olarak görev 
yapan Sigurd Mack: “Otomatik bir şanzıman, ancak vites 
değiştirme stratejisi acil durumlarda araç ile örtüştüğü ve 
şanzımanlar tam anlamıyla sürücü ile koordineli çalıştığı 
zaman sürücüye avantaj sağlamaktadır” diyor. 

Allison donanımlı yeni araçlar arasında Scania P360 6x2 
kaldırma platformlu merdivenli itfaiye kamyonu, P400 
4x4 su pompalama aracı ve Mercedes Zetros 1833A 4x4 
ağır hizmet tipi kurtarma kamyonu bulunuyor. Allison 
Şanzıman, itfaiye araçlarına yönelik olan ve tam otomatik 
şanzıman özellikleri sayesinde diğer teknolojileri saf dışı 
bırakan özel kontrol kalibrasyonları da dahil olmak üzere 
acil durum araçları için belirli avantajlar sağlıyor.  

Allison tam otomatik şanzımanlar, itfaiye teşkilatları için 
özellikle kesintisiz güç değiştirme fonksiyonları ile birlikte 
kullanıldığında en ideal araç ivmesine ve daha kısa bir 
tepki süresi elde edilecek şekilde daha üstün ortalama 
hız değerlerine olanak tanıyan yüksek performanslı vites 

değiştirme kalibrasyon programlarını sunuyor. Allison 
şanzımanlar, aynı zamanda zorlu arazilerde rakipsiz bir araç 
kalkışı, üstün dayanıklılık ve manevra kabiliyeti avantajlarını 
güvence altına almak için hidrolik tork konvertörü özelliğine 
sahip.    

Sigurd Mack konuyla ilgili açıklamasında; “Bu şanzımanlar 
sayesinde kolaylıkla ve doğru zamanda vites değiştirmek 
mümkün. Sürücü tamamen işine konsantre olabiliyor 
ve bu sayede kazaların önlenmesine büyük ölçüde katkı 
sağlanıyor. Aynı zamanda programlanan bakım aralıklarına 
yönelik olarak iyi bir hizmet altyapısı söz konusu” diyor.  
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MEVZUATLAR VE UYGULANABİLİRLİK
Başımıza ne geldiyse bu mevzuatlar 
yüzünden geldi. Bundan 10 yıl öncesinin 
koşullarını düşünüyorum da her şey daha 
kolaydı sanki. Diyeceksiniz ki o zaman 
da mevzuat vardı. Peki, fark nerede? Fark 
bürokraside, fark sektör ile ilgili resmi 
kurumların çoğalmasında, uygulama 
farklılıklarında… 

Bugün neredeyse bir üretim süreci kadar 
bürokraside zaman harcadığımızın 
farkında mısınız? Ben bu süreçleri komple 
atalım uygulamayalım demiyorum. Ancak 
bürokrasinin Üstyapıcılara orantısız bir 
şekilde yaklaşım sergilediğini söylemek 
istiyorum. Hatta dayatmacı bir zihniyet 
yapısı ile Üstyapıcı istenileni yerine 
getirmek zorunda kalan bir varlık olarak 
değerlendiriliyor. Burada Üstyapıcılarımız 
da günü kurtarmak adına sorgulamadan 
her kurumun talebini yerine getirmek 
pozisyonunda kalıyor. Çünkü bütün bu 
işlemler aracın üretiminin tamamlanmasına 
müteakip gerçekleştiriliyor. Üstyapıcı 
bürokrasiyi de tamamlayıp bir an önce aracı 
teslim etmek adına bütün bunlara katlanıyor 
maalesef…

Peki, problem nerede? Problem uygulama 
safhası ile ilgili üstyapıcının ya hiç haberinin 
olmaması ya da yeni bir uygulama ile karşı 
karşıya bırakılması. Ben buna dayatmacı 
zihniyet diyorum. Resmi kurumlar için 
mevzuatın çıkması yeterli oluyor. Uygulama 
artık bürokrasi de görevli insanların insafına 
kalmış. Maalesef inisiyatif alacak çözüm 
üretecek üstyapıcının halinden anlayacak 
bürokratlar da çok gerilerde kalmış durumda.

Aracın tamamlanması ile birlikte yapılan 
işlerden bahsedecek olursak; Hazırlanan 
Proje Dosyası önce MMO’ya vize kontrolüne 
gidiyor. Vizeden geçen proje TSE’ye gidiyor. 
Proje onayı sonrası kesilen fatura ile birlikte 
aracın ÖTV ödemesi gerçekleştiriliyor. 

Akabinde araç müşteri tarafından proje 
dosyası ve ÖTV makbuzu ile TÜV-TÜRK’e 
götürülüyor. Sonrasında emniyete giderek 
ruhsat çıkartılabiliyor. Bu paragrafın her 
cümlesinde yaşanacak problem de muhatap 
üstyapıcımız ancak üstyapıcımızın muhatapı 
kim? Yaşanan problemin tekrarında başka bir 
Üstyapıcının aynı problemleri yaşamaması 
için tedbir alan kim? Kimse yok.  

İşin ürün ile ilgili belgelendirme safhalarına 
ise hiç değinmek istemiyorum. Çünkü 
garip uygulamalar her türlü girişimlerimize 
rağmen halen devam ediyor. Ülkemizde 
halen bazı ürünlerin TSEK Belgelendirmesi 
1990’larda hazırlanan kriterlere göre 
yapılıyor. Ürün denetimlerinde de sıkıntılar 
var. Ülkemizde aynı ürün için belge alan 
10 firma var diyelim inanın 10 farklı 
üretim söz konusu. Bu durum, rekabet 
koşullarına direkt etkilemektedir. Herkesin 
belgesi var ama herkes standarda uygun 
üretim gerçekleştirmiyor. Bu hususta da 
girişimlerimizi başlattık. Bakalım ne zaman 
sonuçlanacak?

Sonuç itibari ile üstyapıcılarımız, mevzuata 
uygun üretim gerçekleştirmek ile mükelleftir. 
Bürokrasinin de dayatmacı zihniyetten 
çıkarak iletişime açık çözüm odaklı bir 
zihniyete kavuşması üstyapı sektörü için 
önem arz etmektedir. Bunun için de 
ARÜSDER’in her iki taraf için birer basamak 
olarak kullanılması gerekliliği de aşikârdır. O 
zaman sizleri bu basamağı kullanmaya davet 
ediyorum. 

Saygılarımla...





201440

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Mobil Delvac 1 LE 5W-30, Yeni MAN 
M 3677 İmalatçı Onayını Aldı

Mobil Delvac 1 LE 5W-30, tüm Euro V ve Euro VI MAN 
ticari araçları için onaylandı  

•  Mobil Delvac 1 LE 5W-30, artık MAN’ın en yeni 
şartnamesi olan M 3677 onayına sahip

•  Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Euro VI motorların çoğunun 
gerekliliklerini karşılar1

•  Gelişmiş ağır hizmet dizel motor yağının yakıt 
tüketimini azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir

ExxonMobil Fuels & Lubricants’ın gelişmiş ticari araç 
motorları için tasarlanmış yakıt  tasarruflu motor yağı Mobil 
Delvac 1™ LE 5W-30, MAN’dan en yeni M 3677 şartnamesi 
için onay aldı.  Mobil Delvac 1 LE 5W-30, tüm Euro V ve 
Euro VI MAN kamyonlarda kullanım için onaylandı. Böylece, 
artık daha fazla ticari araç kullanıcı ve işletmecisi  motor 
performansını en üst düzeye çıkarma ve yakıt tasarrufunu 
artırma imkanından yararlanabilecek.1,2. 

Mobil Delvac 1 LE 5W-30, iki yıl süren yoğun saha testleri 
sonucunda, MAN’ın zorlu M 3677 standardı 
onayını aldı3. MAN, Seçici Katalitik İndirgeme 
(SCR), Egzoz Gazı Geri Dolaşım (EGR) ve Dizel 
Partikül Filtresi (DPF) sistemlerini barındıran 
egzoz gazı işleme teknolojilerine sahip Euro VI 
motorları için son derece katı bir standart olan 
MAN M 3677 standardını tavsiye etmektedir. 
Bu standart, her 500.000 km’de DPF servisi 
ve 100.000 km’ye kadar uzatılmış yağ değişim 
aralıklarına imkân veriyor. M 3677 standardı 
taşıyan tüm yağlar aynı zamanda M 3477 
şartnamesi gerektiren Euro V uygulamalarında 
da kullanılabilir.  M 3677 standardını 
karşılayan yağlar, M 3477 standardını taşıyan 
yağlara kıyasla daha fazla şartı karşılar.  

ExxonMobil Fuels & Lubricants Avrupa, Afrika ve Uzak 
Doğu Ticari Araç Yağları (CVL) pazarlama müdürü Ahmet Aras 
şunları söyledi:  “Ticari araç işletmecilerine pek çok faydalar 
sunan Mobil Delvac 1 LE 5W-30, artık Euro VI kamyonların 
çoğunluğunda  kullanılmak üzere onaylıdır. Mobil Delvac 

1 LE 5W-30  ticari araç işletmecilerine filolarında yakıt  
tasarrufu potansiyeli  sunar ve bakım maliyetlerini azaltarak 
operasyonların sadeleştirilmesine yardımcı olur.” 

Euro VI kamyonlar için onaylı olan Mobil Delvac 1 LE 5W-
30’un ticari araçlarda önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağladığı 
kanıtlanmıştır.  Kısa bir süre önce, İngiltere’de bulunan önde 
gelen uluslararası araç test ve geliştirme tesisi Millbrook’ta, 

bağımsız yakıt tasarrufu testleri gerçekleştirilmiştir. 
Brüt Taşıt Ağırlığının % 75’i yüklü (yaklaşık 44 ton 
civarında) iki adet Volvo FM440 Euro V kamyon 
otoban sürüş koşullarında bir seri yakıt tasarrufu 
testine tabi tutuldu.  Mobil Delvac 1 LE 5W-30, 
ortalama yüzde 1,8’lik  yakıt tasarrufu sağladı2.

Gelişmiş emisyon sistemi koruması ve yakıt 
tasarruf potansiyelinin yanı sıra,  Mobil Delvac 
1 LE 5W-30 geleneksel mineral yağlara kıyasla 
çeşitli ek faydalar sağlar:

 
• Aşınmaya karşı gelişmiş koruma – motor 

ömrünü uzatmaya yardımcı olur*
• Uzun yağ değişim aralığı* – yağ kullanımını azaltır,  yağ 

değişim masraflarını ve atık yağı minimuma indirir **  
• Düşük sıcaklıkta mükemmel  performans - soğuk 

havada  kolay ilk çalıştırma ve motor koruması 
•  Üstün ısıl kararlılığı ve oksidasyon kararlılığı – yüksek 

sıcaklıktan kaynaklanan tortu ve depoziti minimuma indirir
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Profimak olarak 2010 yılında başlattığımız AR-GE 
çalışmaları sonucunda 2012 yılında EHS’yi  (Elektrikli Hidrolik 
Sistem) müşterileri ile buluşturmaya başladık. 

EHS sistemini kısaca anlatmak gerekirse; 
• Üst yapılı araçlarda PTO aracılığı ile motordan alınan güce 

alternatif olarak elektrik enerjisinin kullanılması prensibine 
dayanır. Sistemin temel parçaları elektrik motoru, akü grubu, 
şarj ünitesidir. Sistemden üretilen enerji üst yapının temiz 
enerji ile çalıştırılmasını sağlayacaktır.

 İlk uygulamaları çöp kamyonlarında gerçekleştik. Şu 
anda 25 den fazla firmanın 50 aracında  sistem kullanılmakta. 
Daha sonrasında kar bıçaklı – tuz sericili araçlarda uygulama 
yapıldı. Şu anda yol süpürge araçlarında AR-GE çalışmaları 
devam etmekte. EHS özellikle yakıt tasarrufu, çevresel 
katkılar, sessizlik ve kolay kullanım konusunda kendini 
kanıtladı. EHS PR-1 modelinde farklı firmaların kendi kullanım 
alışkanlıklarına göre yaptıkları ölçümlerde yakıt tasarrufu 
%13,4 ile %18 arasında değişkenlik gösterdi.

 Profimak; 2014 yılına yenilikler ile başladı ve PR-2,  
PR-3 modellerini devreye aldık. 

EHS PR-2 sistemi temel olarak PR-1 ile aynı donanıma 
sahip araç üzerindeki alternatör haricinde aracı 220 volt ile 
dışarıdan da şarj edebilmektesiniz.

 Özellikler araçlarını yoğun kullanan müşterilerimiz için 
geliştirdiğimiz modelde araç çalıştığı sürece araç üzerine 
bağlanan ilave alternatör ile akümülatör grubu şarj edilmekte. 
Sistemde ek olarak aracı durduğu yerde (araç motoru 

çalıştırmaya gerek kalmadan) dışarıdan alınacak 220 V enerji  
ile şarj etmeye yarayan ikinci bir şarj ünitesi de eklendik.

EHS  PR-3’ün diğer sistemlerden en büyük farkı; diğer iki 
sistemde 225 Ah lik standart akü kullanılmasına karşılık PR-3 
modelinde traksiyonel akü kullanılmakta. Buda bize araç 
çalışmasa bile çöp kasasının uzun bir süre (yaklaşık 8 saat) 
çalıştırma avantajı sağlıyor. Özellikle Pazar bölgeleri, AVM 
ve fuar alanları gibi aracın sabit durarak çöp aldığı noktalarda 
motorin tüketimini “0” a indiriyor.

Hedefimiz Elektrikli Hidrolik Sistemi çöp kamyonu, karla 
mücadele araçları, yol süpürme araçları dışındaki tüm üst 
yapılı araçlarda uygulamaya almak. Böylece ekonomi ve 
çevreye duyarlılıkta üstümüze düşen görevleri de yerine 
getireceğimizi düşünmekteyim. 

Yeni Nesil  Elektrikli Hidrolik Sistem (EHS)
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KOZMAKSAN 
LİDERLİĞE 
OYNUYOR

Sayın Erdinç Kozanoğlu ile Kozmaksan hakkında 
yaptığımız söyleşide : Hidrolik otomotiv ve araç üst 
yapı ekipman üreticierine ürünler sunmanın yanında 
kullanılan ataçmanların büyük bir kısmında kendilerinin 
ürettiklerini söyledi.

Kuruluş hikayenizi kısaca anlatır mısınız ?
Kozmaksan, kurucusu ve bugün yönetim kurulu başkanı 

olan Sn. Ercüment Kozanoğlu tarafından 1972 yılında 
hidrolik sektörüne ilk adımını atmıştır. O günden bu yana 
‘’hep ileri ‘’anlayışımızla yolumuza devam etmekteyiz.

Ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kozmaksan, hidrolik otomotiv ve araç üst yapı ekipman 

üreticilerine ürünler sunmaktadır. Ürünlerimizin içeriği, her 
çeşit ticari araçlarda mobil hidrolik üst yapı uygulamaları 
için; Yavru Şanzımanlar ( PTO ), Ara Şanzımanlar ( Split-
Shaft PTO ), Hidrolik Dişli Pompalar, Pistonlu Pompalar, 
Kontol Spiral Halatlar ve Yön Kontrol Valfleridir. PTO ve 
Pompalarımız ağırlıklı olarak damperli kamyonlarda, dorse 
damperli kamyonlarda, çöp kamyonlarında, rampalı araç 
kurtarıcılarında, sepetli platformlarda, itfaiye araçlarında, 
kar küreme araçlarında, yol süpürme araçlarında, araç üstü 
mobil hidrolik vinçlerde, asfalt ve tuz serme araçlarında, 
yol sulama ve fuel oil tankerlerde, vidanjörlerde, mikserli 
kamyonlarda, beton pompalarında, kancalı yükleyicilerde 
ve kombine kanal açma araçlarında kullanılmaktadır. 
PTO’larımız araçtaki şanzımanlara yandan veya arkadan 
takılmak suretiyle veya İtfaiye ve kombine kanal açma 
araçları için bir giriş iki ve üç çıkış olma özelliği olan, aracın 
ana şanzıman ile diferansiyeli arasındaki ana şafta bağlanan 
Ara Şanzıman’lar ile birlikte kullanılmaktadır.

Ataçman üretimi yapıyor musunuz ?
Kozmaksan, bu ürünlerin çok daha fonksiyonel hale 

getirilmesine ve çok farklı işlerde kullanılmasına olanak 
sağlayan ataçmanların çok büyük bölümünü de kendi 
tesislerinde üretmektedir.

Üretim alanlarınız hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Kozmaksan’ın Ankara’da 1.Organize Sanayi Bölgesinde 

üretim alanı olarak 5000 m2 açık 3000 m2 kapalı alan 
üzerinde üretim yapmakta, Ostim Organize Sanayi 
bölgesinde ise 500m2 satış mağazası, ve 500m2 servis 
bölümü ile toplam 1000m2 üzerinde hizmetlerine devam 
etmektedir. Ayrıca kendi bünyemizde oluşturduğumuz 
gezici servis ekibimiz ile 24 saat içersinde müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz.

Bu yıl piyasaya çıkardığınız iki yeni ürününüz hakkında 
bilgi verebilir misiniz ?

Birincisi elektrikli PTO. Araç aküsünden alınan 12 vdc ya 
da 24 vdc ile alınan elektrik ile çalışan PTO. İkincisi manyetikli 
ya da magnotronik olarak adlandırılan mıknatıslı bir sistemle 
devreye girip çıkabilecek ve içindeki mikroişlemci sayesinde 
PTO’nun devreye giriş ve çıkışlarını sayabilecek hem 12 
volt hem de 24 volta uygun çalışabilecek bir ürün. Daha 
önceki yıllarda yine ilk firmamız tarafından, hava olmayan 
araçlar için üretilen kendinden vakumlu PTO sistemiyle bu 
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sistemin arasındaki en büyük fark aracın fren vakum hattına 
girilmeden direk aküden alınan elektrik ile çalışmasıdır. 
Her ne kadar vakumlu PTO sistem, talimatlara uygun araca 
monte edilmesi halinde bir sorun çıkarmasa da olası bir 
yanlışlığın önüne geçilebilmesi için bu sistemi de ürettik. Bu 
2 yeni sistem ile beraber PTO kavrama sistemimiz 9 çeşit 
olmuştur.

-Mekanik kavrama 
-Havalı kavrama
-Vakumlu kavrama (tek tesirli)
-Vakumlu kavrama (çift tesirli)
-Balatalı kavrama (Otomatik ALLISON şanzımanlarda)
-Balatalı kavrama (Ara Şanzımanlar’da)
-Elektrikli kavrama (12 volt)
-Elektrikli kavrama (24 volt)
-Manyetikli kavrama (12-24 vdc)

Sektörde sivrilmek için hangi stratejiyi uyguluyorsunuz?
Kozmaksan,satış sonrası hizmetler ile farklılaşmaya 

çalışıyor.. Ürünlerimizin teknik özellikleri ve kalitesi zaten 
yabancı rakiplerimizin seviyesinde, hatta bazı ürünlerde daha 
da iyi olduğumuz görülebiliyor. 
Özellikle satış sonrası hizmetler 
alanında gerek servis gerekse 
yedek parça konularında Türkiye 
deki  en iyi hizmete sahip olan 
firma olduğumuzu iddia ediyoruz 
ve bunu pek çok müşterimiz de 
teyit ediyor. Gerek ulaşılabilirlik, 
gerekse hizmet kalitesi olarak 
rakiplerimizden farklılaştığımızı 
düşünüyoruz.

İhracattaki rolunüz nedir ?
Bugün Türkiye pazarının 

%60’ını elinde tutan firmamız şu 
an 34 ülkeye ihracat yapmakta 
ve 6 ülkede yetkili distribütörü 
bulunmaktadır.

Firma olarak hedefiniz nedir ?
Son üretim teknolojilerini kullanarak estetik, ergonomik ve 

performans açısından dünya standartlarında PTO üreten bir 
firma konumuna gelen Kozmaksan, bugün hidrolik otomotiv 
ve araç üstü ekipman sektöründe kendi üretim gamında 
Türkiye sıralamasında lider, dünya çapındaki PTO üreticileri 
sıralamasında, Amerika, İtalya ve İspanya’dan sonra Türkiye 
olarak 4. sırada yerini almıştır. Firma olarak hedefimiz dünya 
sıralamasında da liderlik koltuğuna oturmaktır.

Şirketin başarısının sırrı nedir ?
Kozmaksan’ın başarısı sırrı odaklanmak, ısrar etmek, yeni 

yatırımlar yapmak ve vazgeçmemektir. Pazarı ve yenilikleri 
iyi takip etmek, öz kaynaklarımızla büyümenin yanı sıra 
pazar ve ürünlerimizi çeşitlendirmek bizi başarılı kılmaktadır.

Şirketin vizyonu hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Kozmaksan, şirket vizyonu ‘’sektöründe bir dünya markası 

olmak’’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bugün ürünlerini 
5 kıtada 30’dan fazla  ülkeye ihrac eden ve global bir 
marka olma yolunda ilerleyen KOZMAKSAN, uluslararası 
arenada gösterdiği bu başarısıyla şimdiden şirket vizyonu 
doğrultusunda çok önemli bir yol kat etmiştir.
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Furkan ÇALIŞKAN
furkan.caliskan@radusdergisi.com

Sporcu değil, İnsan Psikolojisi
İnsanoğlu zor... Ucunu açık tuttum çünkü 
her açıdan zor, her açısı zor... Biyolojik 
olarak ayı psikolojik olarak apayrı zor... 
Konuda uzman bir birim değilim belki ama 
bu durum gözlemleme ve değerlendirme 
yeteneğimin olmadığını da göstermez 
tabi... 

Hızlı bir giriş yapacak olursak, insan 
psikolojisini hemen herkesin en az bir 
dalında yorum yapabileceği bir alan 
olan spor ile düşündürmek istiyorum. 
Bugün spor denildiği zaman dünyanın 
bir çok yerinde akla ilk gelecek olan ile 
kategori şüphesiz ki futbol olmaktadır. 
Bu nedenle konuyu “spor - sporcu” bakış 
açısına göre biraz daraltarak “futbol - 
futbolcu” tarafından göstermek istiyorum. 
Bu “daraltılmış bakış açısı”nın bir başka 
nedeni ise tabi ki 2014 Dünya Kupası’ 
nın geçtiğimiz ay içerisinde Almanya’nın 
üstünlüğü ile tamamlanmasıdır.

Futbolun gerçekten dostluk, kardeşlik, barış 
simgesi ve benzeri misyonlar taşıdığını, 
bu duyguları içinde barındırdan bir oyun 
olduğunu düşünüyor musunuz? Elbette ki 
düşünebilirsiniz ya da bu dediğime gülüp 
geçebilirsiniz. Peki dışarıdan izleyen bir 
seyirci olarak değil de saha içerisinde olan 
futbolcular açısından bu duruma baktınız 
mı hiç? Tabi ki baktınız; futbolu izleyip 
ya da amatörce oynayıp da profesyonel 
futbolcuların özellikle kazandıkları 
paraların büyüklüğü ya da ihtişamlı lüks 
yaşamlarını düşünmeyen de yoktur... Fakat 
şimdi bunları da bir kenara bırakarak daha 
da farklı bir bakış açısından bakmanızı 
isteyeceğim sizden...

Mesela Türkiye Süper Ligi’ ni ele alalım. 
İstikrarlı bir futbolcu sezon içerisinde, 
Türkiye kupası da eklendiği zaman, yaklaşık 

olarak 40 civarında maç yapıyor. Avrupa 
kupalarında boy gösteren takımların 
yaptıkları maç sayısı daha da artıyor. Takım 
içinde kalıplaşmış bir 11 olması kadar 
normal bir şey de yoktur tabi ki... İstikrarlı 
bir futbolcunun sakatlıklar, kart cezaları 
ya da oyundan alınmalar gibi durumlar 
göz önüne alındığında ortalama 75 dakika 
oynadığını ve 7-8 ay süren süreç içinde 
yaklaşık 50 saat kadar sahada mücadele 
ettiğini düşünelim. Efor sarfediyor, su 
kaybediyor, takımı kazanıyor-kaybediyor, 
şu veya bu sebepten dolayı saha içerisinde 
ya da dışarısında agresifleşebiliyor, 
ücretini zamanında alamıyor, ailesine 
çok fazla zaman ayıramayabiliyor, vs... 
gibi bir çok durumlar sezon içerisinde 
karşı karşıya kalıyor. Şimdi de günlük 
olarak iş ya da özel hayatınızda kendinizi 
düşünün: Trafikte ya da iş yerinizde 
yaşadığınız en basit bir tartışma bile 
bütün konsantrasyonunuzu belki tüm 
gün boyunca alıp götürmeye yetecektir; 
çocuğunuzun sabah uyandığındaki 
öksürüğü aklınıza takılacaktır; canınızı 
sıkan başka bir konu yüzünden tartıştığınız 
eşiniz ile olan durumunuz ne olacak peki? 

Yaşananlar ne olursa olsun özellikle 
olumsuz olarak, bulunduğunuz ortamdan 
ve andan dolayı baş etmek her zaman 
çok da kolay olmayabiliyor. Bir insanı 
sevmeyebilirsiniz, bu bir zorundalık 
değildir; fakat size saygısızlık yapmayan her 
insana saygı göstermek zorundasınızdır. 
Ön yargı ile konuşmak, önünü arkasını 
düşünmeden eylem yapmak, bir anlık oldu 
bittiler ile ortalığı karıştırmak olmasın sizin 
işiniz... Yunan filozof Epiktetos’un da dediği 
gibi: “Senin bardağını kırdıkları zaman da, 
komşunun bardağı kırıldığı zamanki kadar 
sakin olmalısın.”
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Kuruluşumuz Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. 
tarafından 27-30 Kasım 2014 tarihleri arasında 
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ 
Büyükçekmece-İstanbul’da düzenlenecek olan, 
BELEDİYE KENT 2014 Fuarı yeniden sektörün 
buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girme hedefiyle Türkiye’de, 30 Mart 
Yerel Seçimleri neticesinde Belediye yönetimleri 
yenileniyor ve yeniden yapılandırılıyor. 81 
ilimizde toplam 1.000 bölgeyi temsil eden 
3.216 adet belediye kuruluşu, altyapı ve diğer 
hizmetleriyle çalışmalarına başladığı bu ortamda 
satın alma aktivitelerinin de yoğunlaşacağı 
bir döneme giriliyor. Özellikle Ocak 2016 
döneminde gerçekleştirilecek satın alımlar göz 
önüne alındığında, fuar zamanlaması önem 
kazanıyor. Belediyelerimizin özel olarak davet 
edildiği Belediye Kent Fuarı’da hem kamu 
profesyonelleri ve hem de yurt dışından katılımı 
beklenen profesyonellerle buluşabilmek ve iş 
potansiyelinizi gerçekleştirebilmek üzere çok 
değerli bir fırsat sunuyoruz. 

İlk olarak 1997 yılında gerçekleştirilen, toplam 
5 ilimizde süregelen Belediye Kent Fuarları 
kapsamında bugüne kadar toplam 2.200 firma, 
350.000 kadar profesyonel ziyaretçiyle bir araya 
gelmiştir. Tüm komşu Ülkerlerimizin yanı sıra 
Avrupa, Kore, Çin ve ABD gibi ülkelerle toplam 
40’a yakın ülkeyi fuara beklemekteyiz. Yurt içinde 
toplam 11 ilde ofisimizle ve yurt dışında toplam 
7 ofisimizle aktif tanıtımımızı kuvvetlendirdik. 

Geniş çapta ve yüksek seviyede profesyonel 
katılımla gerçekleştirmeyi planladığımız BELEDİYE 
KENT 2014 Fuarı, siz katılımcılar için ürün ve 
teknolojilerinizi sergilemekte, iş hacminizle 
birlikte potansiyel satış ve projelerinizin 
önümüzdeki dönemde gelişmesinde önemli bir 
katkı ve fırsat oluşturmaktadır. 

27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında 10:00-
19:00 saatlerinde,  30 Kasım günü ise saat 
18:00’e kadar ziyarete açık olacak Fuarlarla 
ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.
kentfuari.com adresini ziyaret edebilir veya 
bizlerle temas kurabilirsiniz.
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Çözüm Ortaklığınıza Aday 

Ahmet Candan
Alanında bir ilki gerçekleştiren www.copkamyonum.com inter-

net sitesinin sahibi Ahmet Bey’le işi hakkında konuşup,kendisin-
den detaylı bilgiler aldık.

1 - Ahmet Candan kimdir?
Çalışma hayatına, Sabancı Holdıng şirketlerinden biri olan Las-

sa Lastik Sanayi A.Ş de göreve başladı.Daha sonra uzun yıllar Tem-
sa Otomotiv  gurubunda görev yaptıktan sonra, 2006-2010 yılla-
rında  Karsan ve Hyundaı’nın Türkiye distribitörü İsotlar Grupta 
bölge yöneticiliği ve Isoto Otobus Türkiye satış yöneticiliği gö-
revinde bulundu.Profesyonel çalışma hayatına İsotlar Grup’tan  
emekli olarak noktayı koyan Ahmet Candan çalışma hayatındaki 
bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere kendi işini kurdu.Şu 
anda yurt içinde ve dışında birçok firmaya danışmanlık ve çözüm 
ortaklığı yapmakta ve kurduğu www.copkamyonum.com internet 
sitesiyle  bir çok firmaya fayda sağlamaktadır.

2 - Yaptığınız işi bize detaylı olarak açıklar mısınız? 
Ahmet  Candan, yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren ku-

rumların ve firmaların ellerinde bulunup, satmak istedikleri 2.el 
üst yapılı araçları; çöp kamyonları,süpürgeler,tıbbı atık, arazözler, 
itfaiye araçları, platformlar ve özel imalat araçlarını www.copkam-
yonum.com internet sitesinde ücretsiz yayınlayarak, bu araçlara 
ihtiyacı olan  firmaları ve kurumları bir araya getirerek destek ver-
mektedir.

AC, Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok firmaya ve şirkete yeni 
araç (kamyon,kamyonet,otobüs,iş makinası,binek otomobil) ve 
yeni ekipman tedarik ederek çözüm ortaklığı yapmaktadır.

AC,Türkiye’de faaliyet gösteren araç üstü ekipman firmalarına 
yurt dışında (euro 2-3 ihraç kayıtlı) ve yurt  içinde (euro 5) aldık-
ları ihalelerde en uygun fiyatlı aracı en kısa zamanda tedarik ede-
rek destek vermektedir. 

Ayrıca, yurt dışında faaliyet gösteren bir çok otomotiv firması-
na danışmanlık yapmakta bu firmalara Türkiye’de  ve yurt dışın-
da uygun araç ve ekipmanı tedarik ederek  destek vermektedir.  

  4 - Mesleğinizin avantaj ve dezavantajları nelerdir ?
Yaptığımız  işin tabi ki avantajları var, bu işten kazanç sağlıyo-

ruz, fakat genelde müşterilerimize daha çok avantaj sağlıyoruz.Te-
lefon veya mail yoluyla taleplerini alıyor ve en kısa sürede kendi-
lerine geri dönüş yaparak bir çok alternatifi bir arada sunuyoruz. 
Taleplerini bize ileten müşterilerimizi, detaylarla uğraştırmıyor, ru-

tin işlerine devam etmelerini sağlıyoruz.  Bizim işimizin tek deza-
vantajı, bazı müşterilerimizin bizleri bir defalık görmeleri. Emek 
sarf edip bazı bilgileri kendilerine sunuyoruz,bu bilgileri alıp,ken-
dilerinin çözebileceklerini zannediyorlar,o anki taleplerini çözü-
yorlar mı evet çözüyorlar fakat daha sonraki taleplerin de bizleri 
tekrar aradıklarında tabi ki hizmet alamıyorlar.

5 -  Kendinizi sektörde nerede görüyorsunuz?
Türkiye de bu sektörde tek olduğumuzu zannediyorum, an-

cak eksiklerimiz tabi ki var zamanla bunları da aşacağımıza inanı-
yoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli çalış-
malar yapıyor, kendimizi geliştiriyor daha kurumsal olma yolunda 
ciddi adımlar atıyoruz. Şu anda müşterilerin  taleplerinin bir kıs-
mını karşılayabiliyoruz.İlerde bu sektörde ürün yelpazemizi çoğal-
tıp,çok farklı alanlarda da hizmet vermeyi düşünüyoruz. 

6 - Faaliyet alanlarınız nelerdir ?
Şimdilik  faaliyetimiz 2.el araçlar. Zamanla ürün gamımızı ge-

nişletmeyi hedefliyoruz.

SEKTÖRÜNÜN İLK İSMİ 
AHMET CANDAN
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7 – Sektörden beklentileriniz nelerdir ?
Yaptığımız işle ilgili müşterilerimizin bizleri tek çalışmayla sınır-

lı görmemeleri.Burada sadece bizim için değil karşılıklı vakit ve 
maddi kazanımlar söz konusu. 

8 – Firmanızın misyonu nedir ?
Müşterilerimize daha çok kazandırmak için, kaliteli, hesaplı ve 

en iyi hizmeti ivedilikle sunmak.  

9 – Araç satışında nasıl bir yol izliyorsunuz 
sıralayabilir misiniz ?
Görüşmemizin başında da söylediğim gibi 3,5 ay gibi kısa bir 

süre önce kurduğumuz www.copkamyonum.com adlı bir  inter-
net sitemiz bulunmakta. Satış yapmak isteyen müşterimiz bize  

aracının resim ve bilgilerini gönderiyor. Uzman ekibimiz bu bilgi-
leri düzenleyip sitemize yerleştiriyor. Bu tür araçlara ihtiyacı olan 
müşterilerimiz google arama motorunda satılık çöpkamyonu,satılık  
ekipman,ihraç kayıtlı araçlar vs. diye yazdıklarında bu bilgilere ra-
hatlıkla ulaşabiliyorlar. www.copkamyonum.com çok kısa süre önce 
kurulmuş olmasına rağmen 3,5 ayda 4.000 kişi tarafından ziyaret  
edildi. Aynı şekilde iş alıp,acil araca ihtiyacı olan müşterilerimize 
de kısa sürede çözüm ortağı olduk.

10 – Müşteri portföyünüz oldukça geniş, size yada 
sizin onlara ulaşımınız nasıl oluyor ?
Müşterilerimizden ricamız bizlere mail yoluyla ulaşmalarıdır. 

Genelde seyahat halinde olduğumuz için bu daha sağlıklı bir yön-
tem. Gelen mailler anında değerlendirilmekte ve geri dönüş ya-
pılmaktadır.
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ÇANKAYA ATIKLARDAN ARINDIRILIYOR

ACARLAR MAKİNE’DEN İFTAR YEMEĞİ

• Çankaya Belediyesi, ilçedeki her türlü atıklara karşı 
yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor...

 Ankara – Çankaya Belediyesi, atıkla mücadeleye 
devam ediyor. Ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ 
ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların yerlerinde ayrı ayrı 
toplanması sağlanıyor.

Çankayalılardan telefon ve dilekçe yoluyla ya da yüz 
yüze gelen her türlü talep ve öneriyi de dikkate alarak 
yürütülen çalışmalar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

bünyesinde düzenli olarak devam ediyor. Ambalaj Atıkları 
Geri Kazanım Projesi kapsamında, istekte bulunan iş 
yerlerine de geri dönüşüm kutuları veriliyor.

Son bir hafta içinde 101 adet iç mekan kutusu dağıtımı 
yapan belediye ekipleri, atıkla mücadelenin yanı sıra 
hafriyat, tadilat, gürültü ve çevre kirliliği ile ses düzeyi 
kontrolleri gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor, 
Çankayalı vatandaşların huzur ve rahatı için çalışıyor. 

Personel Yükseltici Platform sektöründe 10. yılını 
kutlayan Acarlar Makine, müşterileriyle iftar yemeğinde 
buluştu. Yemek öncesi yapılan ürün lansmanında 
Haulotte’un yeni gözde ürünleri tanıtılırken, Yapı Kredi 
Leasing işbirliği ile hazırlanan özel kampanya hakkında 
bilgiler verildi.

Düzenlediği farklı organizasyonlarla müşterileriyle bir 
araya gelerek ürün gruplarındaki gelişmeleri paylaşan Acarlar 
Makine, Şubat ayında gerçekleşen ve Ruthmann’ın yeni 
jenerasyon ürünlerinin lansmanının 
yapıldığı Müşteri Günleri etkinliğinin 
ardından, 15 Temmuz’da organize 
ettiği iftar yemeğinde Haulotte’un 
Çin’de bulunan fabrikasında montajı 
yapılan Akülü Makaslı Platform 
grubundaki Compact 12 ve Compact 14 
modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 
Etkinlikte ayrıca leasing konusundaki 

kampanya detayları paylaşıldı.

Haulotte Group’un Akülü Makaslı Platform grubunda 
yer alan 6 metreden 14 metreye kadar 10 farklı modeli, 
Fransa’daki fabrikanın yanında Çin’deki fabrikasında da 
üretilmeye başlandı. Makinelerde kullanılan hemen hemen 
tüm parçaların Fransa’dan gönderilmesi ve sadece montajının 
Çin’de gerçekleştirilmesi önemli bir ayrıntı olarak dikkat 
çekiyor. Teknik özellikler, kullanılan parçalar ve görsel açıdan 
Fransa menşeili modellerden ayırt edilemeyecek bu ürünlere 

rağbetin oldukça fazla olacağı bekleniyor.

İftar öncesi yapılan ürün lansmanında 
iki ayrı fabrikada montajı yapılan modeller 
ayrıntılı bir şekilde incelendi ve test edildi. 
Katılımcılarda Çin markası algısı yerine 
makinelerin Acarlar Makine ve Haulotte 
kalitesinde olduğu algısının oluştuğu 
söylenebilir.  
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Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi 
Motors 2013 Satış Büyüme Ödülü’nü aldı

SÖNMEZ BUSTAŞ 33 ARAÇ TESLİM ALDI, FİLOSUNDAKİ 
TOPLAM RENAULT TRUCKS SAYISINI 110’A ÇIKARDI

Temsa Motorlu Araçlar Dağıtım ve Pazarlama A.Ş., 
2013 mali yılında gerçekleştirdiği başarılı satış grafiği ile 
satışta büyüme ödülüne layık görüldü. Mitsubishi Motors 
Corporation Başkanı Bay Masuko imzalı başarı ödülü 30 
Mayıs 2014 tarihinde Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü 
Eşref Zeka’ya takdim edildi. Temsa Motorlu Araçlar, bu 
ödülü Mitsubishi L200 ile yakaladığı başarılı filo teslimatları 
sayesinde hak etti.

Mitsubishi L200 zor ve ağır koşullarda çalışanların işlerini 
kolaylaştırırken üstün donanım özellikleri ile sürüş konforu 
da sunuyor. Kullanıcılarının hem iş, hem de özel kullanımla 
ilgili tüm beklentilerini karşılamak üzere tasarlanan Mitsubishi 
L200, bir kamyonetin sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı 
sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip.  
Mitsubishi Motors’un altmış yıllık pick-up, yetmiş yıllık 4x4 
teknolojisinin mirasçısı olan L200, RISE gövde yapısı ve darbe 
emici şasisi sayesinde rahatlıkla her türlü zorluğun üstesinden 
geliyor. L200’ler bir tonluk taşıma kapasitesi ile de her türlü 

işin ve yükün altından kolaylıkla kalkabiliyor.

Yüksek kalite, kullanıcı dostu özellikler, çarpıcı iç ve 
dış tasarımı da L200’ü bir adım öne çıkarıyor. Tüm bu 
özellikleriyle sınıfında tartışmasız lider olan L200, ikinci 
eldeki yüksek değeri ile de kullanıcısına kazandırmaya devam 
ediyor.

Avrupa ülkelerine lojistik hizmetler veren Sönmez 
Bustaş, satın aldığı 33 adet Renault Trucks Premium 
460.18 GV çekici ile filosundaki toplam Renault Trucks 
sayısını 110’a yükseltti.

Bursa’nın en büyük holdinglerinden Sönmez Holding’in 
bir işletmesi olan Sönmez Bustaş; 77 araçlık filosunu, 33 adet 
Renault Trucks Premium 460.18 GV ile güçlendirdi. Bu alımla 
birlikte filodaki toplam araç ve Renault Trucks çekici sayısı 
110’a ulaştı. 1977 yılından bu yana Türkiye ve uluslararası 
alanda nakliye ve lojistik hizmeti veren Sönmez Bustaş adına 
törende Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Çekiç, Sönmez 
Bustaş Genel Müdürü Fahrettin Arabacı, Sönmez Holding 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Cem Sönmez ve Cemil Sönmez 
hazır bulundu. Törende söz alan Sönmez Bustaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Çekiç, “Satışı gerçekleştiren Koçaslanlar 
Grubu ve Renault Trucks markası ile yaklaşık 15 yıldır 
birlikte çalışıyoruz. Verilen hizmetlerin her zaman arkasında 
durmaları, hizmet kalitesinden asla ödün vermemeleri ve 
zor zamanlarda hızlı çözümler üretmeleri sebepleri ile uzun 
yıllardır süren işbirliğimizi bugün satın aldığımız yeni araçlar 
ile güçlendiriyoruz. Koçaslanlar ile işbirliğimizi sürdürülebilir 

kılan bu faktörlerin 
yanı sıra Renault Trucks 
araçların çevreci EEV 
motoru, Optidriver 
robotize şanzımanı, 
dayanıklı yürüyen 
aksamı ve sektörün en 
ekonomik yakıt tüketimi 
araç seçimlerimizde 
bizi Renault Trucks markasına yönlendiriyor” dedi. 
Törende Koçaslanlar Otomotiv adına ise, araçların satışını 
gerçekleştiren Koçaslanlar Holding  Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ve Koçaslanlar Otomotiv Satış Direktörü 
Mehmet Demir hazır bulundular. Törende söz alan Mahmut 
Koçaslan, “Uzun zamandır birlikte çalıştığımız Sönmez 
Bustaş’a yakıt tasarrufuyla öne çıkan, çevreci Renault Trucks 
Premium 460.18 GV araçlarımızı teslim ettiğimiz için çok 
mutluyuz. Her Renault Trucks çekici sadece bir çekici değil 
adeta yürüyen bir fabrikadır. Premium çekicilerin Optidriver 
şanzıman, üstün yol tutuş, konforlu sürüş ve çevreci kimliği 
ile iş ortağımıza kayda değer katmadeğer sağlayacağına 
inanıyoruz” dedi.
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Crafter okul sahibine kazandırıyor, 
yolcusunu koruyor!

Volkswagen Crafter çift turbo 
motoru, düşük yakıt tüketimi, orijinal 
üst yapısı ve sunduğu güvenlik 
donanımlarıyla, kullanıcısından 
yolcusuna kadar, okul servisinden 
beklenen her türlü ihtiyaca cevap 
veriyor. 

Crafter Okul, okul dönemi öncesi 
yeni araç satın almayı düşünenler 
için özel avantajlar ile Volkswagen 
Ticari Araç Showroom’larında 
sahiplerini bekliyor

Volkswagen Ticari Araç’ın Crafter 
modelinin okul servisleri için geliştirdiği 
versiyonu Crafter Okul, 16+1, 18+1, 
19+1 ve 22+1 yolcu kapasitesi 
seçenekleriyle satın alınabiliyor. 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olarak 
tasarlanan ve herhangi bir ek düzenleme gerektirmeyen 
Crafter Okul, yenilenen lüks segment koltuklar, körüklü ve 
ısıtmalı sürücü koltuğu, orijinal iç kaplama, hız sabitleyici, 
radyo kumandalı direksiyon, sis farı, manuel açılabilen acil 
çıkış kapağı ve arka yolcu bölümü camlarında özel perde 
sistemi gibi standart donanımlarıyla fark yaratıyor. 

Ayrıca, arka görüşü engellemeyen özel ‘OKUL TAŞITI’ 
çıkartması, özel floresan ışıklı ‘DUR’ levhası, bulunduğu 
seviyenin altında kalan ve aracın arka tarafının izlenmesine 
imkan sunan kameralı görüntü sistemleriyle de öne çıkıyor. 

Sürücü ve yolculara özel güvenlik sistemleri

Crafter Okul, standart olarak sunduğu aktif güvenlik 
özellikleriyle de etkileyici: ESP viraj dengeleme sistemi, 
ABS, ASR (anti patinaj sistemi), BAS (fren yardımcısı), 
Hill Holder (yokuş yukarı kalkış yardımı), USC (viraj içine 
savrulma kontrolü), ROM (devrilme koruması), RMI (denge 
kaybı koruması) bu güvenlik sistemlerinden bazıları.  Ayrıca 

körüklü sürücü koltuğu da sürücünün rahatını ve güvenliğini 
sağlıyor. 

Crafter her zaman kazandırıyor

Crafter Okul, kendini ispatlamış Common Rail doğrudan 
püskürtmeli, güçlü ve yakıt yönünden verimli dört silindirli 
2.0 TDI turbo dizel motorla sunuluyor. 163 PS güç üreten 
motor, 100 kilometrede 7.9 litre yakıt oranıyla çok daha az 
yakıt harcıyor. 

20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve 
ekonomik kullanım imkanı da sunan Crafter, her bakımda 
sadece 7 litre yağ değişimine ihtiyaç duyarak bakım 
maliyetlerini de düşürüyor.

Benzersiz kalite, mutlak güvenilirlik ve gerçek ekonomiyi 
temsil eden Alman mühendisliğinin en güçlü ürünü olan 
Crafter, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl boya, 2 yıl sınırsız km + 1 
yıl için 250 bin km’ye kadar mekanik ve üst yapı garantisi ile 
sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor. 
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konusunda uzman
ve profesyonel

Isinizi guvenle yapabilmeniz icin
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Gökdenizler Group lojistikte 
Volvo Kamyon’dan vazgeçmiyor

Gökdenizler Otomotiv, 
lojistik faaliyetleri için 20 
adet Volvo FH çekiciyi 
filosuna kattı. Bu alımlar 
ile birlikte Türkiye içi ve 
uluslararası alanda lojistik 
faaliyet gösteren Gökdenizler 
Group’un toplam Volvo çekici 
sayısı 52’ye yükseldi.

Mersin’de 2005 yılında 
kurulan Gökdenizler Group, 
bünyesindeki yurt içi ve yurt dışı 
lojistik faaliyetleri için 20 adet 
Volvo çekici alımı gerçekleştirdi. 
Lojistik hizmetinde Volvo 
Kamyon markasını tercih eden ve aynı zamanda tüm bakım 
hizmetlerini, mekanik, elektronik işlemleri, kaporta, boya, 
yedek parça, aksesuar, yağ ve benzeri tüm ihtiyaçları Volvo 
standartlarına uygun olarak karşılayan Gökdenizler Group’un 
bu alımla birlikte bünyesindeki toplam Volvo çekici sayısı 52 
adede yükseldi.

Gökdenizler Group’un tercih ettiği FH serisi 420 ila 540 
beygir gücü aralığında motor gücünde her performansta üst 
düzey yakıt tasarrufu sağlaması özelliğine sahip. Yakıttaki 
performansının yanı sıra kabin içi ve sürüş güvenliğinde 

de öne çıkan FH serisi, sürücüler için kabin içerisinde her 
anlamda otel konforundan fazlasını sunuyor.

Teslimat töreninde Gökdenizler Group adına Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Gökdeniz ve Genel 
Koordinatör Mehmet Deniz Gökdeniz, Volvo Kamyon adına 
ise Volvo Kamyon Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş hazır 
bulundu.  Gökdeniz, “Lojistik faaliyetine başladığımız günden 
bugüne Volvo Kamyon’dan vazgeçmiyoruz. Bu durum, Volvo 
Kamyon’un ilk günden bugüne beklentilerimizi fazlasıyla 
karşıladığının bir göstergesidir. Kendileri ile çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimiz önümüzdeki dönemlerde 
daha da artarak sürecek” diyerek Volvo Kamyon’dan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Volvo Kamyon adına teslimat töreninde konuşan Karataş 
ise, “Gökdenizler Group Akdeniz ve Gündeydoğu Anadolu 
Bölgesi başta olmak üzere yerel ve uluslararası nakliyatta 
öne çıkan bir firma. Kendileri servis alanında da kendini 
kanıtlamış bir iş ortağımız. İlk günden bugüne kadar büyük 
bir profesyonellikle çalışıyoruz. Gökdenizler Group’a, 
bölgelerinde Volvo Kamyon markasını mükemmel şekilde 
temsil etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İşbirliğimizi 
güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.
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MARPATAŞ, ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMİ 
ÖNCELİKLİ TERCİH; WIPO diyor…

Seda DALOĞLU
seda.daloglu@marpatas.com

Türkiye’de veya yurtdışında tescil 
başvurusu; doğrudan başvuru ve uluslararası 
anlaşmalar yolu ile sağlanmaktadır. Markalar 
için Uluslararası tescile ilişkin en çok bağlı 
kaldığımız ve tercih ettiğimiz anlaşma 
MADRİD PROTOKOLÜ’ dür. 

Mavi ile işaretli ülkelerde Madrid 
protokolü çerçevesinde WIPO ‘ ya başvuru 
dosyalanabilmektedir.

 WİPO

 BİREYSEL

 OAPI

 ARIPO
      

BENELÜX (BELÇİKA, HOLLANDA VE 
LÜKSEMBURG),TOPLULUK MARKASI 
(COMMUNİTY TREDEMARK –CTM),ARIPO,OAPI, 
gibi bölgesel sistemler kullanılarak da uluslararası 
marka başvurusu yapılabilmektedir.

Madrid protokolü Türkiye de 1 ocak 
1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 
2013 yılı itibari ile üye sayısı 91 olmuştur. Bu 
mükemmel sitemin sağladığı avantajlar sebebi 
ile Türkiye’den uluslararası marka müracaatı 
kapsam dahilindeki ülkelerde TPE menşei ofis 
aracılığı ile WIPO ya yapılmaktadır.

İmkan ve özelliklerinden bazıları;

 1) Markaların tek bir başvuru yapılarak 
ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede 
(protokole taraf ülkelerde) uluslararası 
tescilinin sağlanması,

 2)  Marka tescil edildikten sonra yapılacak 
olan (unvan veya adres değişikliği, devir, 
mal ve hizmet listelerinde kısıtlamalar gibi) 
değişikliklerin ve yenilemelerin tek bir 
işlem aracılığı ile uluslararası sicile kaydının 

sağlanabilmesi,

 3)   Başvuru için ulusal başvuru yeterli 
görülmesi,

 4)  Üye ülkeler için başvuru 
sonuçlandırma süresi 18 ay olması,

5)  Ücret sistemini ülkeler kendilerinin 
belirlemesi,

6)  Markanın orijin (menşe) ülkede 5 
yıldan sonra iptali diğer ülkeleri etkilemeden, 
ulusal tescile dönüştürülebilmesidir.

Globalleşen dünyada, özellikle ihracat 
yapan ya da yurtdışı iştirakları söz konusu 
firmalarda, yurtdışı marka tescilinin gerekliliği 
tartışılmayacak bir husus haline gelmiştir. 
Gümrük uygulamaları ve ülke mevzuatları 
tescil şartı oluşturmuştur. Zira marka tescilinde 
koruma ülkeseldir ve yalnızca tescili yapılan 
ülkelerde koruma sağlar.

Son dönemde devlet desteği özellikle 
yurtdışı işlemleri için oldukça iyi imkanlar 
sunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı YURT DIŞI BİRİM, 
MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİ, 
yurt içi marka tescil belgesine sahip 
oldukları markalarının yurt dışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında 
ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar 
desteklemektedir.

MARPATAŞ Yurtdışı Departmanı olarak 
WIPO ya başvuruların tercih edilen ülkeler 
nezdinde dosyalanması ve teşvik sürecinin 
yönetilmesinde uzun yıllardır siz değerli 
müvekkillerimize danışmanlık veriyoruz. 

MARKAMIZ ÜLKEMİZ SINIRLARINDA 
KALMASIN ADINI DÜNYA DUYSUN.
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Michelin’in Dijital Ekosistemi Yenilendi

OYDER BAŞKANLIĞINA VEDAT İNCİROĞLU SEÇİLDİ

Dünya’nın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 
müşterilerinin istedikleri her an Michelin hizmet ve kalitesine 
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla dijital dünyaya entegre oluyor. 

125 yıllık tecrübesiyle yol, yaya ve sürücünün ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışan Michelin, dijital dünyadaki varlığını 
tüketicilerine en iyi hizmeti sunabilmek için artırıyor.  
Michelin, “Yenilik”, “tutku”, “performans” ve “sorumluluk” 
ana temalarıyla global internet sitesi michelin.com. ‘u 
yeniliyor. 

Ziyaretçilerini yeni temalı internet sitesiyle karşılayan 
Michelin, dijital ekosistemin diğer önemli platformlarından 
Facebook, Youtube ve Linkedin için de hayata geçirdiği 
yeniliklerle müşterileriyle daha aktif bir ilişki geliştirmeyi 
amaçlıyor.

Farklı tüketici kitleleriyle farklı platformlar yoluyla 
etkileşim sağlamayı amaçlayan Michelin, www.facebook.
com/Michelin global sayfasında, takipçilerinin yeni 
teknolojiler ve lastikler hakkında iletişime geçmesini 
hedefliyor. www.youtube.com/user/michelin kanalında 

ise videolarını yayınlanacak olan Michelin, bu sayede 
daha geniş kitlelere ulaşarak görsel içeriklerini artırmayı 
amaçlıyor.

Profesyonellerin platformu Linkedin de Michelin’in 
dijital ekosisteminin bir parçası olarak ön plana çıkıyor. 
Michelin, potansiyel adaylara kariyer fırsatı sunmasıyla 
dinamik, iletişime açık ve katılımcı bir platform olan 
Linkedin yoluyla yeni kitlelere ulaşacak.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim 
Kurulu, Şükrü Ilısal’ın sağlık sorunları nedeniyle istifasının 
ardından düzenlediği toplantıda, In Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat İnciroğlu’nu OYDER Başkanlığı’na seçti. 
İnciroğlu, 7 yıldır OYDER bünyesinde çeşitli görevlerde de 
bulunuyordu.

970 adet Yetkili Satıcılık müessesesi içinden 350 
üyeyi temsil eden OYDER’in Başkanlığını yürütecek 
olan Vedat İnciroğlu 1961 yılında doğdu. 1985 yılında 
otomotiv sektörüne giren İnciroğlu; 3 ayrı şirkette 6 
otomotiv markasının satışı ve servisi, 2. El operasyonu ile 
sigorta hizmetleri sunuyor. 200’ü aşkın çalışanı ile toplam 
90.000 m2’lik bir alan üzerinde, 6 ayrı lokasyonda faaliyet 
gösteren In Group Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, 
bölgesinde büyük bir yapıyı yönetiyor. 

TOBB Otomotiv Sektörü Meclis Üyesi olan ve 2010 
yılından itibaren Başkan Vekili olarak OYDER’de görev 
alan Vedat İnciroğlu, başkanlığa seçildikten sonra yaptığı 

açıklamada; 70 bini aşkın çalışanın istihdam edildiği 
Türkiye’deki yetkili satıcılık müessesinin gelişmesi için 
çalışmaların daha da hız kazanacağını ve önemli adımlar 
atacaklarını dile getirdi. 
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6. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, 18 
Kasım’da Samsun Oto Show Fuarı ile açılıyor

KÄSSBOHRER’DEN  INTERTANK LOJİSTİK’E KİMYASAL 
TANKER TESLİMATI

Karadeniz bölgesi ile çevre ülkelerden gelecek ziyaretçi 
ve katılımcılarıyla ticarete katkı sağlamayı hedefleyen TÜYAP 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ilk fuar, 
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği ve SOYS Samsun 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin değerli işbirliğiyle 18-
23  Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Samsun Oto 
Show Fuarı olacak. 

Türkiye’de fuarcılık sektörünün lideri TÜYAP, Samsun 
Fuar ve Kongre Merkezi’nin işletmesini üstlendi. TÜYAP’ın 
Türkiye’de İstanbul, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’ın 
ardından altıncı fuar merkezi olan Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ilk fuar, sektörün renkli ve görkemli 
fuarlarından Oto Show Fuarı olacak.  Samsun Oto Show Fuarı 
18-23 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nin açılışıyla ilgili 
bilgi veren TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin de içinde bulunduğu konsorsiyum ile inşaatı 

üstlendiği Fuar Merkezi’nin işletmesini 1 Ağustos 2014 
itibariyle Tüyap Fuarcılık’ın yürüteceğini belirtti.

Ersözlü, “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm 
Karadeniz Bölgesinin ekonomik, sosyal, kültürel hayatına 
katkıda bulunması hedefiyle fuarlar düzenleyeceğiz. Samsun 
başta olmak üzere bölgenin üretim, istihdam, ihracatına 
önemli katkılar sağlayacak bu fuarlara sadece Türkiye’den 
değil Karadeniz’deki komşu ülkelerden de yoğun ziyaretçi 
bekliyoruz” dedi.

Karadeniz’in en büyük fuar alanına sahip olan TÜYAP 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, nitelikli alt yapısı, tamamıyla 
klimatize edilmiş sergi salonları, otoparkları, konferans salonları 
ile Türkiye’de fuarcılık sektörüne, bölge fuarcılığına ve ülkeler 
arası ticaretin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. 

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2015 yılında 
İnşaat, Mobilya - Dekorasyon, Kitap, Tarım, Gıda konularında 
fuarlar düzenlenecek.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi TIRSAN 2002 yılında 
bünyesine kattığı Kässbohrer markası ile başta Almanya olmak 
üzere tüm Avrupa‘ya Kässbohrer Kimyasal Tanker ihracatı 
gerçekleştirmektedir. Yurtiçi teslimatlarına hızla devam eden 
Kässbohrer, kimyasal taşımacılığa uygun  8 adet   Kässbohrer 
Kimyasal Tanker’i Tırsan Adapazarı fabrikasında düzenlenen 
törende Intertank Lojistik‘e teslim etti. 

Törene, Intertank Loistik Operasyon Yöneticisi  Mustafa 
Gençer, Satış Yöneticisi  Selim Aktaş, May Group Ticari Satın 
Alma Müdürü Kemal Uysal, Ticari Satın Alma Yöneticisi Alp 
Ekmekçi, Yönetim Sistemleri Yöneticisi  Dilek Gümüş İlhan, 
Sinem Özer, May Fabrika Üretim Amiri  İlyas Aktay ve DAF-
TIRSAN Otomotiv Hadımköy Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek, 
Tırsan Treyler Ürün Geliştirme Yöneticisi Sedat Işık, Ürün 
Geliştirme Uzmanı Osman Yeşilbağ ve Teslimat Uzmanı 
Serhat Engin katıldı.

Intertank Lojistik Operasyon Yöneticisi  Mustafa Gençer, 
Firma olarak, ADR mevzuatına uygun üretilmiş  ve geniş 
taşıma seçeneklerine sahip tanker filosu kurmak ve kimyasal 
taşımacılık sektörüne kaliteli hizmet verebilmek adına 

Kässbohrer‘in ADR 
mevzuatına tam uygun 
üretilen tankerlerini 
tercih ettik. Ayrıca, özel 
alimünyum şasisinin  
araca sağlamış olduğu 
hafiflik sayesinde, 
yasal sınırlara uygun 
olarak daha fazla yük 
taşıyabilmekteyiz buda 
bizim için büyük bir avantaj‘ diye açıklamada bulundu.

DAF-TIRSAN Otomotiv Hadımköy Satış Yöneticisi Özgür 
Ayçiçek, ‚ İntertank Lojistik önümüzdeki dönemler de  
kendi alanında Türkiye’nin güçlü ve öncü firmalarıdan biri 
olacaktır. Firmanın yeni yatımları olan Kässbohrer Kimyasal 
Tankerinin ADR mevzuatına uygun üretilmiş  ve geniş taşıma 
seçeneklerine sahip olması güçlerine güç katacaktır‘ dedi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Intertank Lojistik kimyasal, 
yağ, enerji  ve gıda taşımacılığı alanında lojistik hizmeti 
vermektedir.
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Peyiç Transport DAF İle Taşıyacak

Iveco’dan Stralis teslimatları;
ÖZGÖZDE TESLİMATLARDA HIZ KESMİYOR…

Peyiç Transport 1 adet DAF XF105.460 Optimizer’ı Samandıra 
lokasyonunda düzenlenen törende teslim aldı. Gerçekleştirilen törene 
Peyiç Transport Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç ve DAF-TIRSAN 
Otomotiv Satış Temsilcisi Erhan Taşkın katıldı.

Peyiç Transport Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç, gerçekleştirilen 
törende yaptığı açıklamada ‘DAF çekicilerini tercih etme sebebimiz, 
sağlamış olduğu yakıt tasarrufu ile sürücülere ekonomik sefer yapabilme 
avantajı sunması, 2.el değerinin yüksekliği, sahip olduğu geniş servis 
ağı ile müşteriye satış sonrası vermiş olduğu profesyonel hizmetlerdir’ 
dedi. Peyiç: ‘İleriki dönemlerde de DAF ile iş birliğimizi devam ettirmek 
istiyoruz’ diye belirtti.

2004’de kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan Peyiç Transport, 
ağırlıklı olarak Balkan ülkelerine tekstil taşımacılığı hizmeti vermektedir.

Iveco’nun yetkili satıcılarından 
Özgözde Otomotiv Bursa 3 farklı firmaya 
bir günde toplam 5 adet Stralis teslimatı 
gerçekleştirdi. Salih Özen, Mehmet 
Uzun ve Yelkenler Tavukçuluk’a toplam 
5 adet Stralis Hi Way büyük kabin ve Hi 
Road çekici teslim edildi

Teslim töreninde bir konuşma yapan 
Özgözde Bursa ağır vasıta satış şefi 
Turgay Aydın müşterilerin demo araç ile 
uzun testler yaptıkdan ve ekonomik yakıt 
tüketimine ikna oldukdan sonra araç 
alımına karar verdiklerini belirtti.

Firma sahipleri ise yaptıkları 
konuşmalarda Iveco’nun yaygın servis 
ağının ve 3 yıl standard garantinin de 
tercihlerinde önemli rol oynadığını ifade 
ettiler.

Firma sahiplerine daha sonra günün 
anısına birer plaket takdim edildi.
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30 Eylül 2014, Salı
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Türkiye’nin en güçlü seyahat firmalarından Pamukkale 
Turizm, dünya devi MAN’la sektördeki öncü rolünü 
pekiştirdi. 20 adet MAN Lion’s Coach otobüsü teslim alan 
Pamukkale yöneticisi Ufuk Bababalım, “Yeni açtığımız 
hatlar nedeniyle oluşan yeni araç ihtiyacımızı MAN ile 
karşılama kararı aldık. MAN’ın sağlamlığı, yüksek yakıt 
tasarrufu kararımızı veririken işimizi kolaylaştırdı” diye 
konuştu.

Üç asıra yakın geçmişiyle tüm dünyada haklı bir saygınlık 
kazanan MAN, yüksek Alman teknolojisini yansıttığı 
otobüslerle Türkiye’de takdir görmeye devam ediyor. Seyahat 
sektörünün Türkiye’deki lider firmalarından Pamukkale, 
büyüme hedefi çerçevesinde filosunu MAN otobüslerle 
genişletti. Açılan yeni hatlar nediniyle oluşan araç ihtiyacını 
karşılamak için Alman devi MAN’ın ürettiği otobüsleri tercih 
eden Pamukkale, 20 adet MAN Lion’s Coach otobüsü araç 
parkına kattı. 

Araçların anahtarları, MAN Ankara fabrikasında,  MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Bölge 
Koordinatörü Eray Öcal ve Emrah Albustanoğlu tarafından 
Pamukkale yöneticilerine törenle sunuldu. 

“Yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor ve çok sağlam” 

Pamukkale Turizm Ankara Bölge Müdürü Ufuk Bababalım, 
neden MAN’ı tercih ettiklerini şöyle açıkladı: “Yeni açılan 
hatlardan dolayı yeni araç ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı MAN 
ile karşılama kararı aldık. MAN’ın sağlamlığı, yüksek yakıt 
tasarrufu sağlanması, operasyon ve yedek parça maliyetlerini 
düşüklüğü kararımızda etkili oldu.”

Renkli yan camlar, yenilikçi ilave donanımlar  
Sürekli tüketim optimizasyonuna yönelik olarak tasarlanmış 
MAN Lion’s Coach, yolcu otobüsü segmentinde asgari 
çevre yükü ile en yüksek ekonomikliğin mümkün olduğunu 
kanıtlıyor. Renkli yan camlarıyla dikkat çeken Lion’s Coach, 
yakıt tasarruflu teknolojileri ve yenilikçi ilave donanımlarıyla 
TCO’yu (toplam mülkiyet maliyeti) önemli ölçüde düşürüyor. 

450 destinasyon, 3.600 çalışan, 400 araç 
Pamukkale Turizm 1962 yılında kurulmuş ve ilk seferlerini 
Denizli–İstanbul ve Denizli–Ankara güzergâhlarında 
gerçekleştirmiştir. Şirket bugün 450 noktada, 3.600 çalışan 
ve 400 araçtan ulaşan filosu ile 52 yıl boyunca yapmış 
olduğu ortalama 3,8 trilyon km yol ve ulaşımını sağladığı 
ortalama 300 milyon yolcu ile Türkiye’nin deneyimli ve 
öncü firması olarak sektörün değişen yapısı içerisinde liderlik 
yapmaktadır.

Pamukkale, MAN Lion’s Coach 
otobüslerle atağa kalktı
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Goodyear, makine operatörleri için saat başına 
düşen en uygun maliyetli lastiği sağlamak adına Off-
The-Road (OTR) lastikleri geliştirmesinin yanı sıra, 
OTR uzmanlarının verdiği eğitim ile tüketicileri 
bilinçlendiriyor.

Doğru donanım ve basınç gibi kolayca fark edilen bakım 
tedbirlerinin yanı sıra, yükleme işleminin doğru yapılması 
arazideki tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Bu 
bilgiler Goodyear’ın OTR uzmanlarının verdiği eğitimin alt 
yapısını oluşturuyor. Eğitimin amacı ise OTR uzmanlarının 
operatörlerin işe en uygun lastikleri seçmesini ve bu lastikleri 
en iyi şekilde kullanmasını sağlamak.

Goodyear EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) OTR 
Lastikleri’nden sorumlu yöneticisi Octavian Velcan, OTR 
lastiklerinin oldukça önemli bir finansal yatırım olduğunu 
belirterek, operatörlerin bu lastiklerden maksimum dayanıklılık ve en yüksek performansı elde etmelerinin 

çok önemli olduğunu belirtti. Velcan, “ OTR lastikleri 
çoğunlukla, taş ve maden ocağı, inşaat, atık tesisi gibi zor 
ve tehlikeli alanlarda kullanılır. Bu da demek oluyor ki 
lastiklerin zarar görmemesi için, diğer lastiklere oranla daha 
kapsamlı bakım önlemleri alınması oldukça önemli. Müşteri 
destek ekibimiz, operatörlerin lastiklerden en iyi performansı 
almasını sağlamaları ve herhangi bir sorun yaşamamaları için 
her zaman hattın diğer ucunda bekliyor” dedi.

Operatörün en düşük işletme maliyetini ve makineden 
de en iyi performansı alması için doğru lastiği seçmesi önem 
taşıyor. Bu da, yırtılma çarpma, çekiş, aşınma direnci, ısı 
üretimine dayanıklılık gibi çeşitli performans kriterlerleri 
arasındaki doğru dengeyi göz önünde bulundurmak 
anlamına geliyor.

Goodyear OTR Müşteri Ekibi’nin bir hafta süren eğitimleri, 
teorik ve uygulamalı sunumların yanı sıra alıştırmalar ve 
Lüksemburg OTR lastik ve döküm atölyelerini ziyareti 
kapsıyor. Eğitimler, doğru lastik seçiminin yanı sıra, ısı ve 
basınç ölçümü, montaj, doğru yükleme, şantiye bakımı ve 
makine bakımını kapsıyor.

Goodyear’ın İş Makinesi Lastikleri ile  
zorlu işlerde yüksek performans garanti!
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

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

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 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.

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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Goodyear, karayolu nakliyesinde sürdürülebilir bir 
gelecek için ilgili sektörleri işbirliğine çağırıyor. 

Goodyear tarafından Avrupa karayolu nakliyesi alanında 
yapılan yeni bir araştırma, yasal düzenleyici uygulamaların 
Avrupa’da faaliyet gösteren kamyon filolarında hayati 
öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Avrupa pazarındaki 
8 ülkede 600’e yakın filo yöneticisiyle yapılan araştırma; 
yasal düzenlemelerin filoların karlılığını ve sürdürülebilirliğini 
nasıl arttırabildiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu 
gösterdi. Yakıt maliyetinin haricinde, düzenlemelerin etkisi 
filo yöneticileri tarafından en çok sözü edilen ikinci konu 
olarak öne çıkıyor. Düzenlemelerin etkisi en çok küçük 
filolar tarafından hissedilirken, 20-25 kamyondan oluşan 
filoların dörtte biri, Avrupa Birliği kurallarının işletmelerinde 
yakıt masraflarından sonra en büyük etkiye sahip olduğunu 
belirtiyor. Personel işe alımı ve elde tutma zorluğu da ayrıca 
önem arz ediyor. Sürücülerin artan yaş ortalamalarıyla, bu 
sorun gelecek yıllarda artan bir etkide olması öngörülüyor.

Goodyear’ın yaptırdığı araştırma, kara nakliye sektörünün 
geleceğe yatırım yaptığı gerçeğini ortaya çıkardı. Araştırmaya 
göre filoların pek çoğunun Avrupa Birliği’nin karbon 
salınımını azaltma isteği konusunu desteklediğini de ortaya 
çıktı. Filoların %76’ı sürücülerini daha fazla yakıt verimliliği 
sağlamak adına eğitiyor ve yarısından fazlası da en çok yakıt 
verimliğine sahip kamyonları kullanıyor. Filolar yüksek yakıt 
vergileri konusunda endişe taşırken, yalnızca dörtte biri 
karbondioksit salınımına ilişkin yasaların azaltılmasını etkin 
bir şekilde istiyor. Bu durum, filoların yakıt masraflarını 
düşürme çabalarının Avrupa Birliği’nin yeşil gündemiyle 
uyumlu olduğunu gösteriyor.

Filolar geleceğe yatırım yaptığı için, Avrupa Birliği’nin 
sektörü destekleme konusunda etkin bir rol oynamasını 
istiyorlar. Yol koşullarının filoların verimliliği üzerindeki 
etkisi düşünüldüğünde, filoların %68’i yol bakımına yatırım 
yapıldığını görmek istiyor. Filoların yarısından fazlası (%60) 
doğa dostu taşıtlar için, hava sürtünmesini azaltıcı unsurlara 
ve yakıt verimli lastiklere yatırım yapan teşvikleri sıcak 
karşılıyor. Avrupa’da daha büyük kamyonların kullanımının 
iznini de destekliyor. (%51’i bu görüşe katılıyor). Büyük bir 
çoğunlukla, (%68 desteklerken, %14 karşı çıkıyor) kara nakil 
sektörü düzenlemelerin uyumlulaştırıldığını görmek istiyor.

Temel Bulgular:

• Filoların karşılaştığı en büyük zorluklar: Akaryakıt 
maliyetleri (%40), sürücüleri işe alma ve elde tutma (%25) ve 
düzenlemeler (%11)

•  Filoların %76’sı yakıt verimliliğini artırmak için sürücü 
eğitimine yatırım yapıyor  

•  Filoların %68’i yol bakımına yatırım yapıldığını görmek istiyor 

•  %51’i daha büyük kamyon kullanımını destekliyor 

•  %68’i düzenlemelerin uyumlaştırılmasından yana. 

Avrupa Parlamentosu’nun önümüzdeki dört yıl 
için gündemini oluştururken, kendi üyelerinin Avrupa 
Komisyonu’yla birlikte karayolu nakliyatı sektörüne destek 
olmaya nasıl devam edebilecekleri konusunu gözden 
geçirmesi büyük önem taşıyor.
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Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından Borusan 
Grubu, VMware ve SAP’nin desteği ile Türkiye’nin holding 
bazında ilk özel bulutunu hayata geçirdi. Borusan Grubu 
şirketlerinin ortak BT uygulamalarının merkezileştirildiği 
ödüllü Cloud Borusan projesi sayesinde, grup şirketlerinin BT 
bölümleri artık iş odaklı projelere odaklanıyor ve iş birimlerinin 
yenilikçi projelerine ve taleplerine daha hızlı ve etkin yanıt 
veriyor.

Çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet 
gösteren ve bu yıl 70. yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen sanayi 
topluluklarından Borusan Grubu, 2010-2014 planlarını yaparken 
iş birimleri ve BT’nin eşgüdümünü sağlamak amacıyla yeni bir 
bilişim stratejisi izleme kararı aldı. Stratejinin ana hedefi,  BT’nin 
iş yükünün önemli bir bölümünü oluşturan 
altyapı ve güvenlik operasyonları, yardım 
masası hizmetleri, kurumsal yazılımlar gibi ortak 
uygulamaları merkezileştirmek, şirketin tüm 
BT departmanlarının ağırlıklı olarak iş odaklı 
projelere zaman ayırabilmelerini sağlamak, 
böylece şirketlerin bilgi teknolojilerinin itici 
gücünden en yüksek faydayı elde etmeleri 
idi. Bu amaçla Borusan, VMware ve SAP’nin 
işbirliği ve desteği ile Türkiye’nin holding 
bazında ilk özel bulutu olan Cloud Borusan’ı 
devreye soktu. Borusan Grubu altında bulunan 
ve daha önce kendi veri merkezlerini kendileri 
işleten 12 adet büyük ve orta ölçekli bir firma, 
Borusan’ın inovatif projelere hızlı cevap 
verebilmek amacıyla devreye soktuğu bu 
merkezi bulut çözümü Cloud Borusan’da yerini aldı. Böylece grup 
hem felaket kurtarma tarafında çok düşük maliyetler elde etmeyi, 
hem de provisioning’i çok hızlandırmayı başardı. 

Önümüzdeki dönemde hedef özel buluttan melez buluta geçiş…

Borusan, bu proje için kurum içinde 16 kişilik merkezi bir ekip 
kurdu. Merkezi grup projenin ana planlamasını ve kilit noktalarını 
belirliyor, geri kalan işler dış kaynaktan alınıyor. Bu ekiple birlikte 
23 iş ortağı da projede çalışıyor. Şu aşamada operasyonlar hala 
merkezi olarak içeride gerçekleştiriliyor ve hizmet olarak altyapı 
(PaaS)  ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)’a kadar uzanan çözümler 
sunuyor. Tüm kurumsal, İK, E-fatura ve E-defter uygulamaları 
tamamen merkezi yönetiliyor. Borusan eğer maliyet avantajı 

olursa önümüzdeki dönemde özellikle kullanıcı tarafındaki bulut 
kullanımını bir miktar dışarıya taşımayı planlıyor.

Bulut projesi Borusan’a ödül getirdi

Borusan’ın “Cloud Borusan” projesi, CIO dergisinin “2013 CIO 
Ödülleri” yarışmasında yenilikçi liderlik kategorisinde 1. ödülü 
aldı. Yalın IT dönüşümünde grubun rekabet gücünü artıracak 
ikinci ve asıl önemli aşama, şirket BT kaynaklarının iş birimleri 
ile kârlı büyüme, stratejik pazar pozisyonu, yeni ürün ve hizmet 
inisiyatiflerini destekleyen bir yapıya dönüşmeleri oldu. Buna 
ilişkin örnekler kısa sürede Cloud Borusan üzerinde yerini aldı. İş 
makinaları distibütörlüğü kapsamında CAT Türkiye Temsilciliği için 
2010 yılında başlayan entegre SAP sistemi, 2 yıl içinde bütün iş 
süreçleri Caterpillar’ın tavsiye ettiği süreçlere uygun olacak şekilde 

kuruldu. Bu proje, dünyada CAT dünyası içinde 
SAP üzerinde çalışan ilk proje oldu. Borusan’ın 
lojistik sektörü için geliştirdiği, gelişmiş bir 
yazılım üzerinde yükselen elektronik taşımacılık 
sistemi ETA da, Cloud Borusan üzerine taşınarak 
sektörde bir ilk oldu. Borusan Otomotiv için 
BMW işbirliğiyle 3 yıllık çalışma ile geliştirilen, 
iş ortaklarının Borusan bulutu üzerinden 
kullandıkça aylık ödeme yaptığı yeni nesil bayi 
yönetim sistemi “DMS on Cloud” da, Türkiye 
BT sektörü için yeni bir iş modeli oldu. Bu proje 
de IDC tarafından düzenlenen “2014 CIO of 
the Year” ödülüne layık görüldü. 

Borusan Holding Bilişim Teknolojileri 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Çötelioğlu, 

“Bu BT dönüşüm yolculuğumuzda VMware’i seçmemizin sebebi, 
hedeflediğimiz bulut bilişim mimarisiyle örtüşen en olgun ve en 
eksiksiz özellik setine sahip sanallaştırma ve özel bulut çözümü 
olması, başarılı referansları, SAP başta olmak üzere ana sistemlerimizi 
sanallaştırma imkanı vermesi, şirketlerimizde halihazırda belli bir 
oranda kullanılıyor olması ve ekibimizin bu konudaki bilgi birikimi 
idi. Projenin olmazsa olmazı felaket kurtarma çözümü alanında da 
VMware’in büyük avantajları vardı. 4 yıl önce hayal ettiklerimizle 
bugün gerçekleştirdiklerimizi kıyasladığımızda, Borusan olarak doğru 
teknolojik yatırımlar yaptığımızı ve doğru iş ortaklarını seçtiğimizi 
düşünüyorum. Bu sayede artık Borusan şirketleri müşterilerine daha 
güvenilir, kesintisiz ve hızlı hizmet sağlıyor” diye konuştu. 

Borusan Grubu, özel buluta geçerek 
hız ve verimlilikte ciddi artış sağladı
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Muci Uluslararası Nakliyat, teslim aldığı 6 adet FH Classic 
460 ile filosundaki Volvo Kamyon sayısını 9’a, filosundaki 
toplam araç sayısını ise 25’e yükseltti.

İstanbul ile Azerbaycan arasında nakliye hizmeti veren Muci 
Uluslararası Nakliyat, filosunu Volvo Kamyon ile gençleştirdi. 
Gerçekleştirdiği 6 adet FH Classic 460 alımı ile Muci Uluslararası 
Nakliyat filosundaki toplam araç sayısını 25’e, toplam Volvo 
Kamyon sayısı 9’a çıkardı.

Araç alımlarında yakıt tasarrufunu en önemli kriter olarak 
belirleyen Muci Uluslararası Nakliyat’ın filosuna kattığı Volvo 
Kamyon’un FH Classic 460 modeli, yakıtta tüketiminde önemli 
oranda tasarruf gerçekeleştiriyor. Serinin öne çıkan diğer önemli 
özellikleri ise ileri derece sürüş ve kabin güvenliği ile şoförlerin 
kullanım sırasında sahip oldukları üst düzey sürüş rahatlığı.

Teslimat töreninde Volvo Kamyon adına Kardeniz Bölgesi 
Satış Danışmanı Murat Mazlum, Muci Uluslararsı Nakliyat adına 
ise Ahmet Aydın yer aldı. Törende ilk olarak söz alan Aydın, 
“Teslimat çok güzel ve eğitici geçti. Volvo Kamyon’un yeni araçları 
beklentilerimizin oldukça üzerinde. Sonraki alımlarda da Volvo 
Kamyon  ile iş birliğimizi sürdürme niyetindeyiz” dedi.

Volvo Kamyon adına teslimat töreninde konuşan Karadeniz 
Bölgesi Satış Danışmanı Murat Mazlum ise, “Karadeniz Bölgesi’nin 
ilk ve en donanımlı aracının satışını yapmaktan dolayı mutluluk 
duydum. Volvo Kamyon’un bölgedeki mevcut gücünü sürdürerek 
arttıracağına inanıyorum. Teslimat süreci oldukça olumlu 
geçti. Müşterimizin teslimat törenine katılım düzeyi bizim için 
önemliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin sürmesi 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.  

Muci Uluslararası Nakliyat Volvo 
Kamyon’un FH Classic 460 Modeli 
ile Filosunu Güçlendirdi
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IVECO ÜSTÜN-İŞ’DEN ASİL’E  78 ADET STRALIS ÇEKİCİ

Hisarlı’nın tercihi de Otokar Atlas
Yük taşıma kapasitesi ve 

ekonomisi ile hafif kamyon 
pazarına hareket getiren Otokar 
Atlas, farklı üst yapı seçenekleri ile 
firmaların tercihi olmaya devam 
ediyor. Otokar, Hisarlı Platform 
Vinç Kiralama’ya 5 adet Atlas 
teslim etti. 

Otokar’ın hafif kamyonu Atlas, 
yüksek istihap haddi ve segmentinin 
en yüksek taşıma kapasitesi ile farklı 
iş kollarında müşteriler tarafından 
tercih ediliyor. Son olarak Hisarlı 
Platform Vinç Kiralama tarafından 
satın alınan 5 adet uzun şasi Atlas 
firmaya teslim edildi. 

Düzenlenen teslimata Hisarlı 
Platform Vinç Kiralama şirket 
yetkilisi Şaban Duran, Otokar Bölge 
Satış Yöneticisi Sebahattin Yılmaz 
ve Otokar yetkili bayisi Örnek 
Otomotiv Kamyon Satış Müdürü 
İlker Kuzu katıldı. 

Otokar Atlas’ın uygun fiyat 
opsiyonu, kuru hava fren sistemi, 
şasi gücü ve azami yüklü ağırlığının 
8.5 ton olması sebebiyle vinç 
uygulamasında tercih edildiğini 
belirten Şaban Duran, aracın aynı 
zamanda yakıt tasarrufu ve standart 
klima opsiyonu ile farklılaştığını 
belirtti.  

Iveco’nun Gaziantep’deki yeni 
yetkili satıcısı Üstün-İş Asil Uluslararası 
Taşımacılık’a 78 adet  Stralis çekici 
satışı gerçekleştirdi.  Satışı yapılan 
Stralis çekiciler 460 HP Euro5 motora 
sahip olup standart kabine sahipler.

Iveco Türkiye şirket merkezinde 
gerçekleştirilen ve satılan araçların 
ilk 26 adetin teslim edildiği törende 
konuşma yapan şirket yönetim kurulu 
başkanı Ahmet Kılıç      tercihlerinde aracın ekonomisi, konforu 
ve Iveco’nun bölgedeki yeni yapılanmasının etkili olduğu ifade 
etti. Mega tenteli ve düz tenteli araçlar ile Güney  bölgesinde, 
başta  Sudi Arabistan olmak üzere tüm ortadoğu pazarında 
çalıştıklarını söyledi.

15 Mart 2002 yılında Ahmet Kılıç, Mustafa Kılıç, 
Mahmut Kılıç ve Abdurrahim Kılıç tarafından kurulan ASİL 
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK, kuruluşunda 14 araç ile işe 
başlamıştır. Her geçen gün ilerlemesini daha da arttıran Asil 

Uluslararası Taşımacılık şu anda 81 
araca sahiptir

Törende konuşma yapan Iveco 
Türkiye ağır vasıta koordinatörü 
Ömer Bursalıoğlu ise yeni Stralis’in 
avrupada yılın kamyonu seçilmesinin 
ana nedeni olan yakıt tüketimi, 
performans, konfor ve kalite 
özelliklerinin Türkiye’deki filolar 
tarafından da hızla farkedildiğini ve 

bu tür toplu satışların önümüzdeki dönemde de artarak devam 
edeceğine inandıklarını söyledi. Tören sonunda Bursalıoğlu 
şirket sahibi Ahmet Kılıç’a günün anısına bir plaket sundu.

Üstün iş yönetim kurulu başkanı Mehmet Zengin ise Asil 
Nakliyat firmasını satış sonrasında da yalnız bırakmayacaklarını 
ifade ederek müşteriyi her zaman uzun vadeli bir yatırım 
olarak gördüklerini ifade etti. Törene ayrıca Bölge satış 
müdürü Murat Aydoğan, Bayi genel müdürü Eyüp Zengin ve 
Asil Nakliyat firma ortakları katıldılar.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201474

Otomotiv endüstrisi ihracatında 16 
aydır kesintisiz artış devam ediyor

Otomotiv endüstrisi temmuz ayında bayram tatili 
nedeniyle 3 günlük eksik çalışmaya rağmen, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 2 artışla bir milyar 994 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
Başkanı Orhan Sabuncu, 16 aydır ihracatta artış trendinin 
altını çizerek, “Dış satışlarımızda önümüzdeki aylarda da 
ortalama yüzde 10 seviyesinde büyürsek yılsonunda 23 
milyar dolarlık ihracata ulaşabileceğiz” dedi. 

Türkiye genel ihracatında temmuz ayında binde bir 
gerileme olmasına rağmen, otomotiv endüstrisi dış satışlarda 
artış trendine devam ediyor. Son 16 aydır sürekli yükselişte 
olan otomotiv ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2 büyümeyle bir milyar 994 milyon 
dolarlık dış satış gerçekleştirdi. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
temmuz ayı ihracat verilerine göre otomotiv endüstrisinin 
Türkiye genel ihracatındaki payı yüzde 16 oldu. Son aylarda 
Türkiye genel ihracat artışının iki katından fazla büyüme 
gösteren otomotiv endüstrisi temmuz ayında da benzer bir 
seyir izledi.  

İhracatın yüzde 73’ü AB ülkelerine 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, temmuz ayı ihracat 
verilerini değerlendirirken, artış trendinin sürdürülebilir 
hale gelmesini başta AB ülkelerindeki istikrara bağladı. AB 
ülkelerinin otomotiv ihracatımız içerisindeki payının temmuz 
ayı itibariyle yüzde 73 seviyesinde olduğunu hatırlatan 
Sabuncu, “AB ülkelerine yönelik ihracatımız ortalama yüzde 
14 artarken, bölgede en fazla dış satış yaptığımız Almanya ve 
Birleşik Krallığa yönelik büyümemiz yüzde 20’nin üzerinde 
olması dikkat çekicidir. Önümüzdeki aylarda artış trendine 
devam ederek ve büyümeyi yüzde 10 seviyesi üzerinde 
sürdürebilir kılarak 23 milyar dolar ihracata ulaşabileceğiz” 
diye konuştu. 

Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar yükselişte 

Otomotiv endüstrisinde 
ürün grupları 
incelendiğinde ise eşya 
taşımaya mahsus motorlu 
taşıtların artış trendinin 
mart ayından bu yana çift 
haneli büyüme göstermesi 
dikkat çekti. Buna göre 
temmuz ayında eşya 
taşımaya mahsus ticari 
araçlarda yüzde 11 yükseliş 
ve 376 milyon dolarlık dış satış gerçekleşti. Otomotiv yan 
sanayi yüzde 2 gerileme ve 777 milyon, binek otomobiller 
yüzde 2 büyüme ve 714 milyon, otobüs-minibüs-midibüs 
ürün grubunda ise yüzde 3 daralmayla 97 milyon dolarlık 
dış satışa imza atıldı. 

Yılın 7 aylık döneminde ise yan sanayi yüzde 8 büyüme ve 
5 milyar 714 milyon, binek otomobiller yüzde 10 yükseliş ve 
4 milyar 608 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
yüzde 17 artış ve 2 milyar 558 milyon, otobüs-minibüs-
midibüs ürün grubu ise yüzde 6 gelişmeyle 629 milyon 
dolarlık dış satış gerçekleştirdi. 

Almanya yine lider 

Ülke bazlı aylık ihracat verilerinde ise Almanya’ya yüzde 
23 artış ve 319 milyon, Birleşik Krallığa yüzde 21 büyümeyle 
262 milyon ve Fransa’ya yüzde 5 azalışla 183 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleşti. Yılın 7 aylık döneminde ise veriler şöyle; 
Almanya’ya yüzde 29 büyümeyle 2 milyar 248 milyon, 
Birleşik Krallığa yüzde 32 artışla bir milyar 516 milyon, 
Fransa’ya ise yüzde 2 yükselişle bir milyar 465 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı. 
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat; “İşlerimizi 
kolaylaştırmak, hizmette verimliliği arttırmak ve daha iyi 
hizmet verebilmek için araç parkımızı güçlendiriyoruz. İlk 
etap araçlarımız bugün geldi, ikinci etap araçlarımız ise 
ağustos ayı içerisinde gelecek” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat; “Bugün 
Yeşilyurt Belediyesi olarak sevinçli bir günü yaşıyoruz. 
Geldiğimiz ilk gün araç parkımızı güçlendireceğiz dedik. 
Bunun ilk adımını atmış olduk.  Yeşilyurt Belediyesi ‘nin araç 
parkı ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, hizmetlerimizde o 
denli hızlı olacak. Bu gün beş tane aracımız belediyemize 
teslim edildi. Bayramdan sonra da asfalt serimi için 
finişerimizi teslim alacağız. Artık yollarla ilgili yol açma, altyapı 
çalışmaları ve asfaltlama çalışmalarını tamamen Yeşilyurt 
Belediyesi’nin imkânları ile yapmış olacağız. Ağustos ayı içeri 
üç tane ararözü ve üç tane süpürge aracımızı teslim almış 
olacağız. Bu araç parkımızı Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla 
temin etmiş olduk.  Bu araç parkımızla daha güzel hizmetler 
gerçekleştireceğiz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Maşti karşısı hizmet binası önünde basın 
toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan Yardımcıları ve 
birim müdürleri katıldı. Toplam 1.622.000,00TL alınan 
beş adet iş makinasının tanıtımı gerçekleştirdi. 

Yeşilyurt Belediyesi tarafından alınan iş makineleri ve 
özellikleri;

1) 1 ADET Caterpillar Marka 320DL Model Paletli 
Ekskavatör 

 (Klima,Hidrolik Kırıcı Hattı, Geri Görüş kamerası, Uydu 
Takip Sistemi ve Std.Yerli Kovası ile birlikte)

2) 1 ADET Caterpillar Marka 120M Model Greyder 

 (Klima ve Uydu Takip Sistemi ile birlikte) 

3) 1 ADET Caterpillar Marka 962H Model Lastik 
Tekerlekli Yükleyici 

(Geri Görüş Kamerası, Uydu Takip Sistemi, Std.Yerli 
Kovası ve Orjinal Kliması ile birlikte)

4) 1 ADET Caterpillar Marka CB24 Model Asfalt Silindiri

5) 1 ADET Caterpillar Marka CS54XT Model Vibrasyonlu 
Toprak Silindiri 

(Kabin ve Klima ile birlikte) 

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YENİ İŞ 
MAKİNALARI ALDI
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ÖTV zammı ve kur artışı nedeniyle 
2014 yılının ilk yarısında yaşanan 
sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el 
vasıtaya ilgiyi artırdı.  Ramazan ve 
yaklaşan Kurban bayramlarının bu artışı 
sürdürmesi beklenirken, piyasadaki 
hareketlilik sahibindex vasıta verilerine 
de yansıdı.

Ayda 28 milyon tekil kullanıcının 90 
milyondan fazla ziyaret ettiği Türkiye’nin 
en sevilen ve en çok ziyaret edilen online 
ticaret platformlarından sahibinden.
com, 2014 yılı ilk yarı sahibindex “vasıta” 
verilerini açıkladı. Verilere göre yılın ilk 6 
aylık döneminde, 3 milyon 429 bin 145 
adet vasıta ilanı girildi. Bu dönem içinde 
sahibinden.com aracılığıyla 760 bin 558 
adet vasıta satıldı ya da kiralandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) verilerine göre sıfır araç satışları 
2014 yılının ilk iki ayında yüzde 19,25 
düşerken bu düşüş ikinci el pazarını 
tetikledi ve ilan adetlerinde geçen seneye 
göre yüzde 11 artış görüldü.

Sahibindex “vasıta” verilerine göre 
2014’ün ilk yarısında sahibinden.com 
üzerinden her 21 saniyede 1 vasıta yeni 
alıcısıyla buluştu.

Renault en çok satılan marka oldu

Aynı dönem içinde ilan giriş tarihinden 
bağımsız olarak en çok satılan marka 
Renault oldu. Renault’u sırasıyla 
Volkswagen, Fiat ve Opel takip etti. 
Hyundai ise ortalama 8 gün ile en hızlı 
satışı gerçekleşen otomobil markası oldu.

İlk yarının en çok 
talep gören vasıtalarının 
özellikleri

sahibinden.com 
kullanıcılarının 2014 
yılının ilk 6 aylık 
döneminde tercih 
ettikleri vasıta özellikleri 
şöyle şekillendi; 2011, 
2012 ve 2004 model, 
yakıt tipi benzin ve LPG, 
manuel vites, beyaz 
renkli ve Sedan kasa.

Kur ve ÖTV artışları ikinci el 
vasıtaya ilgiyi artırdı
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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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Medium Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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



2014 81

MEYVELİ GÜLLAÇ
 

HAZIRLANIŞI

Sütü ve şekeri tencereye alalım, şekerler 
tamamen eriyinceye kadar ısıtalım. Sütü oda 
sıcaklığında ılımaya bırakalım, kaynar olursa 
tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak 
şekilde olmalı.  Sonra ki hamle tatlıyı tepsiye 
döşemek. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste 
gelecek şekilde derince bir tepsiye koyun. 
Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe 
süt dökelim. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi 
tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra 
bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç 
yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim. 
Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar 
alalım içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip 
tatlının üzerine gezdirelim. Tatlıyı buzdolabında 
muhafaza edelim. Tatlı buzdolabında beklerken 
sunum için resimde görüldüğü gibi bir kavanoz 
veya geniş ağızlı şık bir bardak kullanalım. 
Kavanozumuzun en alt kısmına dilimlediğimiz 
satsumaları yerleştirelim. Üzerine bir kat güllaç 
üzerine dilimlenmiş çilek ve tekrar bir kat daha 
güllaç ve tekrar son meyvemiz olan kiviyi onun 
üzerine de son güllaç dilimini yerleştirip toz 
fıstık ile dekorlayalım. Son olarak isteğinize 
göre resimdeki gibi gül yapraklarını serpiştirip 
servise hazır hale getirelim. Afiyet olsun....

MALZEMELER
• 10 yaprak güllaç

• 1,5 litre süt

• 2 su bardağı şeker

• Çekilmiş ceviz

• 2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

• Satsuma (lime)1 adet

• çilek  100 gr

• toz fıstık 5 gr

• dekor için gül yaprakları

• dekor için taze nane

• kivi  1 adet

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü
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  6 AYLIK ABONELİK 60 TL   12 AYLIK ABONELİK 120 TL
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KOZMAKSAN
S: 42-43

RENK GRUP
S: 14

SUMITOMO
S: 10-12 

YERLİ ÜRETİMLERİYLE İDDİALI

SANKO GRUP

24

24


