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

OKT TRAILER’ den…

SANKO

3M Türkiye, Sümer Tilmaç’la 
birlikte yol güvenliğine 
dikkat çekiyor

OKT TRAILER

3M TÜRKİYE

BOZANKAYA

Büyükşehir Belediyelerinin Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri 
ve kamu kurumları yerli üretim Mst marka 
kazıcı yükleyici iş makinalarına güveniyor

Bozankaya, IAA fuarında elektrikli 
otobüsünü tüm dünyaya tanıttı 

S69
IVECO DAILY 

Iveco Daily 4x4’ün 
ikinci Africa turu başladı;



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

Geçtiğimiz aylarda Avcılar`da Glikoz taşıyan tanker 
yarı-römorkun hareketi sırasında gövdesinin arkaya 
devrilmesi sonucu  1 kişi yaşamını yitirmiş, biri ağır 
olmak üzere çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştı. 
Kazadan kısa bir süre sonra, Kartal TEM bağlantı 
yolunda damperi açılan hafriyat kamyonu, önce 
karayolu tabelalarına, sonra üst geçide son olarak da 
yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi.

Bu kazalar da gözleri; kamyon şoförünü ve 
çevredekileri uyaran sesli ve ışıklı uyarı sistemine 
çevirdi. Sistemin işleyişi şu şekilde. Büyük araçların 
damperiyle araç gövdesi arasına elektrikli bir düğme 
konuyor. Aynı zamanda araçların sürüş ekranında yanıp 
sönen bir lamba ile bu düğme bağlanıyor. Damperi 
harekete geçiren düğme açık ise debriyaja basılması 
durumunda ekranda bulunan damper düğmesi uyarı 
veriyor. Ayağımızı debriyajdan kaldırdıktan sonra 
damper kalkmaya başlıyor. Böylece dışarıda ikaz, 
içeride ses ve ekranda da kırmızı bir işaret devreye 
giriyor. Yaşanan kazalarda “ikaz sistemi” olsaydı 
tankerin şoförü farkına varabilirdi. Aslında en önemli 
konu: Avrupa’da olduğu gibi araç seyir halindeyken 
damperin açılmasını önlemek. Bu amaçla geliştirilen 
emniyet tertibatı üretim aşamasında damperlere 
monte edilmeli. Bu yapılırsa seyir halindeyken şoför 
istese de damper açılmaz . 

Bu kazaların önlenebilmesi için bu tür damperli 
araçlara hareket sırasında kasanın arkaya (veya yana) 

devrilmesini önleyecek düzenekler takılması ve 
periyodik olarak, yılda bir yapılan araç muayenesi 
dışında denetlenmesi şartı getirilmelidir. Her sene 
değişen düzenlemelerinde olumsuz etkileri hayli 
fazladır.

Ayrıca; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TSE özel düzenlemelerle azami güvenlik tedbirlerini 
üretici firmaların almasını istemeli ve denetlemesini 
sağlamalıdır.

Ülkemizin kabul ettiği yeni AB mevzuatları sonucu 
trafiğe çıkan araçların teknolojik gelişmişliği karşısında, 
özellikle ticari araçların teknik denetiminin yetersizliği 
bu tür kazaların artması ile iyice ortaya çıkmaktadır.

KAZALAR – KAYIPLAR … 
OLAĞAN TEPKİLER !!!
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KARBA OTOMOTİV’İN ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA 110 ADET 
EKİPMAN TESLİMATI

Belediyeler, kamu kuruluşları ve özel sektör için araç 
üstü ekipman üretimi yapan firmamız Karba Otomotiv; 
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim et-
tiği   110 adet ekipmanın  onurunu ve sevincini yaşa-
maktadır. 2014 yılında  firmamız tarafından Çevre ve 
Şehircilik  Bakanlığı aracılığı ile belediyelere  10 adet su 
arazözü, 74 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 26 
adet  vidanjör teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının ihtiyaçları doğrultusunda DMO aracılığıyla tes-
lim edilen ekipmanlarımızın ilgili standartlar ve yönet-
melikler doğrultusunda üretimini yapmaktayız. Ürün 
yelpazemizdeki hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarımı-
zı TS EN 1505-1 standardına uygun, yüksek emniyet 
ve güvenlik önlemleri alınmış 
DMO şartnamesi doğrultusun-
da üretmekteyiz. Ürün yelpa-
zemizdeki su arazözlerimizin ve 
vidanjörlerimizin de DMO şart-
namesi esas alınarak üretimi ya-
pılmaktadır. Ayrıca ekipman-
larımız Avrupa’ya uygunluğun 
göstergesi olan CE normunun 
standartlarını karşılayacak şekil-
de üretilmektedir.

28 Ekim 2014 tarihinde Iveco 
marka kamyon üzerine  yapıla-
cak 10 adet vidanjör ekipma-
nımızla birlikte toplamda 120 
adet ekipman teslim etmenin 
haklı gururunu yaşıyor olacağız. 
Kısa teslim sürelerine rağmen, 
kalitemizden ödün vermeden, 
ekipmanlarımızı Bakanlığımı-
za teslim ettik ve etmeye de de-
vam edeceğiz.. Bu teslimatlar-
la Karba etiketli ekipmanlarımız 

ülkemizin çeşitli belediyelerinde hizmet vermektedir. 
Kısıtlı bütçeye sahip belediyelerimizin ihtiyaçlarını kar-
şılamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızca, 
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yaptırdıkları bu a-
raçları hibe etmelerini takdir ediyoruz. 2015 yılı ve son-
raki dönemlerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
kamu alımlarının artmasıyla ekipmanlarımızın ülkemi-
zin tüm belediyelerinde hizmet vermesini umuyoruz.

Teslim ettiğimiz bu ekipmanlarımızın öncelikle Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’mıza sonrasında ise asıl kullanıcılar 
olan belediyelerimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz.
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Otokar, Geniş Ürün Gamıyla Kent Expo 2014’te
Türkiye’de dört yıl üst üste otobüs pazarı lideri olan 

Otokar, İzmir’de gerçekleştirilen Şehircilik ve Kent 
İhtiyaçları Fuarı Kent Expo 2014’e katılıyor. Otokar 
standında, Sultan City, Doruk LE, Atlas ve Sultan 
Comfort modelleri sergileniyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 16-19 Ekim 
tarihleri arasında düzenlenen Kent Expo 2014 Fuarı’nda 
yerini aldı. Müşteri ve yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini 
dinleyerek, araçlarını bu doğrultuda mükemmelleştiren 
Otokar, Türkiye ve dünyada her gün milyonlarca insanı 
taşıyor. Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapan ve cirosunun yüzde 
4’ünden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran Otokar, Türkiye’de 
son dört yılın otobüs pazarı lideri olmasının yanı sıra 
Avrupa’nın önde gelen otobüs pazarlarının da önemli 
oyuncuları arasında yer alıyor.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen Kent 
Expo 2014’te, Otokar’ın toplu taşımadaki gücünü ortaya 
koyduğunu belirten Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan 
Burak, “Kent Expo Fuarı sayesin-
de bu yıl da yerel yöneticiler ve ye-
rel yönetimlerle bir araya gelme fırsa-
tı yakaladık. Otokar olarak 
Gaziantep’ten, Deniz-
li’ye, Samsun’a kadar pek 
çok ilde otobüslerimizle 
vatandaşlarımıza hizmet 
veriyoruz. İstanbul ve İz-
mir gibi ülkemizin önemli 
illerinde ürünlerimizin yo-
ğun bir şekilde kullanılma-
sı, bu fuar özelinde de 
bizim en büyük refe-
ransımız” dedi.

Sultan City: Şehir içi 
toplu taşımacılığında yüksek yolcu kapasitesi, düşük yakıt 
tüketimi, güçlü performansı, düşük işletme giderleri ve 
dayanıklılığı ile avantajlar sağlayan Sultan City, modern 
görünüşü, iç ferahlığı, üstün yol tutuşu ve çevreciliği ile 
hayranlık uyandırıyor. Sultan City’nin düz arka zemini, 
engelli yolcu taşımacılığına olanak veriyor.

Doruk LE: Otokar’ın alçak taban girişli otobüsü Doruk 

LE, Türkiye’nin en çok satılan 9 metrelik aracı. Dayanıklılık 
ve düşük işletme maliyetleri ile dikkat çeken Doruk LE, 
yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Atlas: Türkiye şartlarına, koşullarına ve hafif kamyon 
segmentindeki müşteri beklentilerine uygun olarak Oto-
kar tarafından geliştirilen Otokar Atlas, yüksek yük taşıma 
kapasitesi, düşük işletme giderleri ve Otokar markasının 
verdiği güvenle hafif kamyon segmentinde konumunu 

güçlendirmeye devam ediyor. Kısa ve 
uzun olmak üzere iki farklı ver-

siyon ile satışa sunulan Oto-
kar Atlas, farklı iş kolları için 
iki farklı uzunlukta üretili-
yor ve segmentinin en yük-
sek yük taşıma kapasitesine 
sahip. Sağlam ve dayanık-
lı şasi yapısı ve makas sistemi 
ile kullanıcılara yüksek istiap 
haddi de sağlayan hafif kam-
yon, Cummins Commonra-
il Turbo Intercooler Dizel 

Euro 5 motora sahipken 
ABS fren sistemi, yardım-

cı fren ve havalı park freni ile de 
üst düzey bir güvenlik sunuyor.

Sultan Comfort: Sultan Comfort, konfor ve ekonomiyi 
bir arada sunuyor. 27 kişilik yolcu kapasiteli araç, iç ve 
dış tasarımıyla da göz dolduruyor. 140 BG motoruyla her 
türlü yol koşulunda üstün çekiş performansıyla gücüne 
güç katan Sultan Comfort, ABS fren sistemi ve ön arka 
disk frenleriyle şehiriçi trafiğinin ani dur-kalkları sırasında 
güvenli yolculuk sunuyor.



Motorda güçlü, yakıtta cimri 8,5 tonluk Otokar Atlas Kamyon’la
dünyanın yüküne meydan okuyun.
Üstelik, klima ve tam havalı fren sistemi standart. 

Otokar Atlas Kamyon’u alırken de kullanırken de kazanın!

Klima
Standart!

Tam Havalı
Fren Sistemi

8,5 Ton
Azami

Yüklü Ağırlık

/OtokarTicariAraclar

/OtokarAS

www.otokar.com.tr

444 6857 (444 OTKR)

/OtokarTr
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Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Sen benim için, bizler için soğuk bir 
namlunun ucunda…Yapayalnız ve 
korkusuz yürürken ölüme, bizler sıcacık 
evlerimizde televizyon izlerdik. Canımız 
sıkılınca açar facebook ta arkadaşlarla 
hayvan haklarını konuşurduk. Hatta 
diyecek pek bir şeyimiz olmadığından 
onların paylaştığı eziyet edilmiş hayvan 
videolarını beğenirdik. Oysa ki; bir 
kez olsun elimizi bir hayvana dahi 
dokunmamışken…Bu kadar vicdanlıydık 
yani ! 

Tek derdimiz çayın yeterince demini 
almamış olmasıydı belki… Belki de 
sosyal medyada dostlarımızın hala bitip 
tükenmeyen tatil resimlerin kıskançlığı…
Seni düşünemedik biz yiğidim…Hakkını 
helal et.

Bayram geldiğinde bizim derdimiz nereye 
gidip, ne kadara mal edeceğimizdi. Akıllı 
telefonların kıvraklığında paylaşacağımız 
öz çekimlere gelecek beğeni sayısıydı 
derdimiz. Ne bilirdik ki; anan-babanla 
belki telefonla bile bayramlaşamayacağını. 
Sevdiceğine son bir kez selam edemeden 
gideceğini… Haber olup duyduğumuzda 
bile yüreğimiz dayanmıyor bahanesiyle 
kanal değiştirecek kadar körelen 
yüreklerimizde sana yer ayıramadık…
Adlarınızın verildiği parklara çocuklarımızı 
götürüp eğlendirirken anlatamadık 
onlara “ bak bu park bir şehidin adına 
yapılmış” diye.  “ Bugün onlar sayesinde 
sen bu parktasın” diyemedik. “Onların 
belki çocukları yoktu…Hiç baba olmanın 
tadını tadamayacaklar” diyemedik. Baba 
olanların ise bir daha asla  evlatlarıyla parka 
gidemeyeceklerini akıllarımıza getirmedik. 
Bizler sizleri anlayamadık onun için de 
Hakkını Helal Et Yiğidim.

Askerliğimin kaçıncı günü ve senden hala 
ne bir mektup ne bir haber alamadım.

Burada haber beklemek o kadar zor ki 

asker askerin gözlerinin içine bakıyor. 
Bazılarına mektup gelirken gelmeyenlerin 
boynu bükük kalıyor. Hasretlik çekmek zor 
ama kolay olanda hiç bir şey yok. Burada 
herkesin bir şafak kartı var ama benim yok. 
Neden biliyor musun? Şafak saymaktan 
nefret ediyorum. Ölüm günün gelecek diye 
günleri karalarmış gibi geliyor bana. Merak 
ettin değilmi nedenini.

Üst devriyemizdeki er Mehmet her 
gün batımında şafağını karalıyordu. Dün 
operasyona giderken odaya girdi ve şafak 
kartını çıkardı, ona sordum.

_Mehmet daha gün bitmedi neden 
karalıyorsun bugünü dedim. Bana;

_Bugün operasyon var ve ne zaman 
döneceğimiz belli değil. Bugün benim için 
bitti. Belli mi olur belki dönemem geri, bari 
şafağımdan eksilsin günlerim dedi.

Hiç bir şey söyleyemedim. O gittikten 
sonra şafak kartına bakmak için dolaba 
yaklaştım. Bugün tam dört yüz elli yedinci 
günüymüş yani askerlik bitti bitiyor. Biz de 
onu daha yeni sanıyorduk üzülüyorduk, 
oysa askerlik bitmiş. 

Yedi ağustos ve acı bir haber… Er Mehmet 
şehit. 

İnanamadım olduğum yerde dondum 
kaldım. Son nefesini verirken arkadaşı 
Hasan’a bir zarf bırakmış bana vermesi için. 
Hasan geldi ve bana arkadaşının vasiyetinin 
bu olduğunu söyledi. İnanmadım! Mehmet 
ölemezdi ölmemeliydi üç günü kalmıştı 
teskeresine. Sevdiğine kavuşacaktı onu 
son kez de olsa görmek istiyordu. Zarfı 
açtığımda şafak kartı ile bir mektup vardı 
ve Mehmet şöyle diyordu;

Bugün buradayım daha dün ana kucağın-
dayken bugün buradayım ve şimdi vatan 
kucağındayım. Biliyorum içimdeki his söy-
letiyor bunları bana, geri dönemeyeceğim. 

Hakkını Helal Et Yiğidim !
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Bugün bitecek her şey ve ben şehit olacağım biliyorum. 
Belki bu mektubum eline ulaştığında pişman olacaksın. 
Bana her şey bitti dediğinde bitmişti her şey aslında. Al-
dığım son nefesti. O günden sonra bir daha asla alama-
dım nefes, kördüğümle bağlandı boğazıma. Gelemedim, 
son kez yüzüne bakamadım elini elimle tutamadım sana 
son kez sarılıp bekle beni döneceğim geri diyemedim. Ya 
sen? Sende bekleyemedin beni. O kadar zordu ki belki 
asker arkadaşlarım kızacak bana beklide affetmeyecekler 
ama açıklayamadım işte…Sizlere bir türlü söyleyemedim. 
Herkes helali ile mektuplaşırken, telefonda konuşurken, 
ben her gün mektup atıyor gibi yapıp satırlara bun-
ları yazıyordum. Telefon kulübesinin önünde 
saatlerce sevdiğimle konuşur gibi yapıyor-
dum. Söyleyemedim tertiplerim söyle-
yemedim. Şimdi sizler bunu okudu-
ğunuzda ben çoktan son nefesimi 
vermiş olacağım. Kardeşim Ahmet 
senin daha yeni olmana ve be-
nim sana bunları vermeme şaşı-
rıyorsun biliyorum ama gördüm 
ki; sende aynı benim kaderim-
densin. Tertiplerime helallikle-
rini istediğimi söyle ve mektu-
bun arka sayfasında bir adres 
var sevdiğime de şunları, şu son 
sözlerimi ilet;

Vatanı sevdiğim kadar sevdim 
seni. Son nefesimde bile seni 
anarak öldüm be gülüm. Bak 
gidiyorum artık ama diyemiyorum 
sana elveda ve senden son isteğim beni 
lütfen kırma. Gel desem gelir misin? Bana, 
tabutumun üstüne sarılır mısın? Beni sevgi 
dolu kollarınla kucaklayıp, bende seni seviyorum 
der misin? Beni doyasıya öper misin? Her yedi ağustosta 
mezarıma gelip toprağımın üstünü temizleyip bana çiçek 
getirir misin? Bu son dileğimdi. Gelemedim,kulağına seni 
seviyorum diyemedim ama sana diyemediğim bir şey 
daha; elveda bebeğim elveda.

Bir elveda diyemeden…Özlemlerini gömüp yüreklerine, 
cesaretle gittiniz ölüme…Vatan sağ olsun diyerek. Bir de 
hüzün yaşattığınız için özür dileyerek…

 Sana evlat acısı yaşattığım için beni affet anne!  
Biliyorum bana kızmıyorsun. Ama içinde yanan ateşle “ağıt” 
yakıyorsun anne. Ana yüreği bu. Biliyorum yüreğinde ko-

caman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram 
olmayacak bensiz. Mezarımın başında geçireceksin tüm 
bayramlarını. Mezar taşımı temizleyeceksin gözyaşlarınla. 
Düşman işgaline uğramasın bu topraklar anne. Dayan an-
nem dayan! Ben seni şehitlerin arasında bekleyeceğim. 
 
O koca yüreğinde ateş yaktığım için beni affet baba! 
“Vatan sağ olsun!” derken sesin titreyecek biliyorum 
. Bayrağımıza bakarken “Vatan sağ olsun!” diyecek-
sin tekrar tekrar… Çocukluğumda bana anlattığın Ça-
nakkale şehitlerine senden selam götüreceğim baba. 

 
Beni affet taze gonca gülüm, hayat arkadaşım! 

Seni genç yaşta dul bıraktığım için. Ben şe-
hit oldum, sen şehit eşi. Dünya hayatında 

yokluğumun acısını yaşayacaksın belki… 
Tabutumun başında ağlarken “Doya-

madım sana yiğidim!” diyerek gözyaş-
larını damlattın tabutuma. Ben sana 
doydum mu sanıyorsun? Ya senin 
namusuna leke getirecek alçaklar 
ülkemi işgal etseydi! işte o zaman 
ben gerçekten ölmüş olurdum. 
 
Sizi “yetim” bıraktığım için 
beni affedin evlatlarım! 
O küçük ellerinizi tutup yanak-
larınıza bir öpücük daha kon-

durmak için neler vermezdim. 
Kokunuz burnumda tüterken şe-

hitlik nasip oldu. Size doyamadım. 

Kolay mı bırakıp gittim sizi sanıyorsunuz. 
Hepiniz gözümün önünden geçtiniz 

“Ben sizi nasıl bırakıp giderim?” diye 
düşündüm. Ruhumu teslim ederken gideceğim yer 

gösterildi bana. Cennete uçtuğumu anladım. Bakmayın 
siz cesedimin kan revan içinde kaldığına. Hiç acı 
çekmedim ben. Dünyada şehitlerden başka hiç kimsenin 
yaşayamayacağı kadar rahat bir ölüm yolculuğu yaptım. 
 
Milletime söyleyin, beni Fatihasız bırakmasın! 
 
Yeterince anlayamadık…Yeterince değerlerini bilemedik 
belki. Öyle ya; ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama hiç değilse 
7 Ağustos’ları beklemeden arada bir aklımıza getirip de 
bir Fatiha’yı esirgemesek… Kim bilir belki haklarını helal 
ederler…
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BAŞER OTOMOTİV ÖZEL ÜST YAPI EKİPMANLI,  
FORD CARGO ARAÇLARI İLE FUARIN YILDIZI OLDU

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 25-28 Eylül 2014 
tarihleri arasında gerçekleştirilen CITYTECH 2014  
8. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı’na, Ford Trucks 
Ankara Bayii BAŞER Otomotiv damgasını vurdu.

Büyük bir bütçe ile fuara hazırlanmış olarak misafirleri 
karşılayan BAŞER Otomotiv 1.000 m2’lik stand alanıyla 
ve Özel Üst Yapı Ekipmanlı  Ford Cargo araçlar ile 
ziyaretçilere hem görsel bir show, hem de  teknik anlamda 
kurumlarının ihtiyacı olabilecek ekipmanlı, pek çok aracı 
fuar alanında görme fırsatı sunmuştur. 

Üst yapılı Ford Cargo Kamyonlar içinde en büyük 
ilgiyi çekenler arasında ise Ford Cargo 2538 HR Araç 
üzerine yapılı Prıme Serisi adı verilen Kombine Kanal 
Açma aracı, Ford Cargo 4136 D üzerine monteli 60 Ton 
Kapasiteli Vinç Ekipmanı ve 10 Ton Kaldırma kapasiteli 
Vinç Ekipmanlı  Ford Cargo 3238 C Otobüs kurtarma ve 
çekme aracı bulunmaktadır.

Misafirlerimiz araç tanıtımları yapıldıktan sonra 
dinlenme ve detay görüşebilme fırsatını, Yeni Nesil Çekici 
olan Ford Cargo 1846 T araç arkasına ve Ford Cargo 
1826 araç üzerine yapılan mobil sahne içerisinde özel bir 
ambiyans eşliğinde bulmuşlardır.

Diğer sergilenen ekipmanlı araçlar içinde; Ford Cargo 
2532 D üzeri 14.000 LT’lik Arazöz, Ford Cargo 1826 

DC üzeri Mobil Jeneratör Aracı, 2526 HR Araç üzeri 
Frigorifik Soğutuculu Asansörlü Kasa ve Ford Cargo 4136 
D Serisi 8X4 üzeri 22 m3 Hardox Damperli araçlar kurum 
yetkililerinin  İlgi odağı olmuştur. 

Başer Otomotiv Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat 
BAŞARIR ile yaptığımız kısa söyleşimizde ;

Fuarların, bir çok kuruma tek bir yerden ulaşım ve 
tanıtım imkanı sunduğunu ve ihtiyaçları olan ekipmanlı 
araçlara dokunarak, hem de teknik olarak daha iyi bilgi 
alabilme fırsatı sunduğunu belirtti. Bu yıl özellikle yerel 
seçim sonrası Belediyelerin, atıl durumda olan makine 

Kap
ak

 Hab
er



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2014 15

parklarını yenilemek için çalışmalar başlattığını ve bunun 
da satışlarına olumlu etkiler yarattığını dile getirdi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri başta 
olmak üzere Türkiye’nin bir çok noktasından bir çok 
Belediyenin fuara katılım göstererek kendileri için yeni 
projelerin önünün açıldığını özellikle vurgulamıştır.

Ağır Ticari pazarında Kamu Satışlarının toplamda 
% 27’lik bir penetrasyona sahip olduğunu söyleyen 
BAŞARIR Kamu satışlarının önemini oransal olarak da 
göze sermiştir.

BAŞER standında yer alan diğer ekipmanlara baktığımız 
zaman TIRSAN Kassbohrerr 5 Dingilli Lowbed , TIRSAN 
24 M3 HARDOX Havuz Damper ekipmanları da 
sergilenen araçlar arasındaydı. 

Bizim en büyük favorimiz ise fuarın gözdesi Yeni Nesil 
Çekici Ford Cargo 1846 T Panter Siyahı Çekici oldu. 

Her yıl bu tür fuarların yapılarak kurum ve üretici 
firmaların bir araya getirilmesini arzu eden Murat BAŞARIR 
fuara öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
şükranlarını ileterek söyleşimizi tamamladı.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201416

İnci Akü’nün Yeni AGM Serisi, Automechanika 
Frankfurt Fuarı’nda Uluslararası Firmalarla Buluştu

Dört kıtada 80 ülkeye ihracat 
yapan ve sektörün ihracat liderli-
ğini sürdüren İnci Akü, Automec-
hanika Frankfurt 2014 Fuarı’nda 
yerini aldı.  İnci Akü, 16-20 Eylül 
2014 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen Fuar’da, Start-Stop seri-
si ürünlerinden NanoGold EFB ve 
yeni AGM Serisi’ni tanıttı. 

Sektörün en büyük Türk serma-
yeli markası ve ihracat lideri olan, 
ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e çı-
karan İnci Akü, 16-20 Eylül 2014 
tarihleri arasında organize edi-
len Automechanika Frankfurt Fu-
arı’na katıldı. Otomotiv sektörü-
nün en güçlü bölgelerinden biri 
olan Almanya’nın Frankfurt ken-
tinde düzenlenen fuarda; yedek 
parça, otomobil aksesuarları, oto-
motiv donanımları gibi çok sayı-
da ürün ve hizmet sergilendi. İnci 
Akü ürünlerinin sergilendiği stand-
da, otomotiv yan sanayisinde faali-
yet gösteren birçok firma yetkilileri, 
görüş alışverişinde bulundu.

İnci Akü’nün üst segment ve 
standart Start-Stop araçlar için 
özel olarak tasarladığı NanoGold 
Start-Stop EFB ürünü ziyaretçilere 
sunuldu. Fuar ziyaretçilerinin 
ilgisine sunulan bir diğer ürün ise 
yüksek elektriksel donanım ve geri 
kazanım frenleme sistemine sahip 
Start-Stop araçlara özel olarak 
tasarlanan İnci Akü Start-Stop AGM 
Serisi oldu. Yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, 
elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve 
dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç 
duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde 

karşılayan İnci Akü Start-Stop AGM 
Serisi, standart akülere göre 3,5 kat 
daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 
daha fazla marş basma kapasitesine ve 
hızlı şarj kabulüne sahip.

İnci Akü’nün Automechanika 
Frankfurt Fuarı’nda yer almasına ilişkin 
değerlendirmede bulunan İnci Akü 
Genel Müdürü Cihan Elbirlik, “Oto-
motiv yan sanayisinin önemli buluş-
malarından biri olan Automechanika 
Frankfurt Fuarı’nda, Start-Stop araçlar 
için geliştirdiğimiz NanoGold EFB ve 
yeni AGM Serimiz başta olmak üzere, 
tüm starter ürün gruplarımızı, otomotiv 
yan sanayiinin önemli firmalarına tanıt-

tık. 80 ülkeye yaptığımız ihracat ile sektörün ihracat lideri o-
larak, İnci Akü’yü global marka olma yolunda dünyanın dört 
bir yanında müşterilerimizle buluşturmak ve bu platformlar-
da büyük ilgiyle karşılaşmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
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MINGNUO MN - E8006 
%100 ELEKTRİKLİ BİNİCİLİ 
YOL SÜPÜRME MAKİNASI

Türkiye, Avrupa ve Asya 
distribütörlüğünü Renk 
Grup’ un yaptığı Mingnu-
o marka olan “SKILLFUL” 
MN-E80006 %100 elektrikli 
sokak süpürme makinası; si-
teler, avm alanları, kamu a-
lanları, askeri alanlar, park 
ve bahçeler, kaldırım üstleri, 
trafiğe kapalı cadde ve mey-
danlar ve dar sokaklarda ra-
hatlıkla kullanılabilen, enerji 
tasarruflu bir makinadır. Ma-
kine çok sessiz ve sıfır emis-
yon ile çalışma özelliğine sa-
hiptir.

Araç 3 kademeli vites seçeneği ile 
ileri- geri - hızlı sürüş özelliğine sahiptir. 
Elektik destekli olan direksiyonu sayesin-
de sürücüye kolay bir sürüş imkânı su-

narken, 360 derece manevra kabiliyeti sağlayarak 
dar alanlarda kullanım rahatlığı sunmaktadır. 
Dolu şarj ile kesintisiz 8 saat süpürme im-
kânı sunan “Skillful” MN-E8006 çalışkan ve 

çevre dostudur. Araç elektrikli vibrasyon özelliğiyle ça-
lışırken otomatik filtre temizliği yaptığı için, muadille-

rinde sıkça yaşanan çalışma esnasında 
filtre tıkanma sorunu yaşamaz. Süpür-
me esnasında ön kısmında bulunan 2 
adet 1850 mm süpürme genişliği ya-
ratan ön fırçalar,  arka kısımda bu-
lunan 2 adet orta fırçalar ile birlikte 
çöpleri vakum ağzına toparlar ve si-
lindir ana fırça da toplanan çöple-

ri 180 lt lik çöp haznesine atar. 
Buharlama teknolojisi saye-

sinde toz kalkma sorunu-
nu tamamen ortadan 

kaldırmaktadır. Araç 
ön sağ ve sol kısmın-
da bulunan aynaları, 

iş emniyet ikaz lamba-
sı, güvenli ve konforlu binici koltuğu, emniyet 

kemeri ve geri sürüş modunda devreye giren uyarı 
modu ile çok daha güvenli bir temizlik sağlamaktadır.

“SKILLFUL” BİNİCİLİ ARAÇDA 
SON TEKNOLOJİ  



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.tr

TÜRKİYE, ASYA ve AVRUPA 

DİSTRİBÜTÖRÜ

“Mingnuo” yol süpürme makinaları, ileri süpürme teknolojisi ve 
elektrik tasarrufu ile ekonomik ve sessiz çevre temizliği imkanı sunar.
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REFERANS MARKA “ATLAS”
Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme, 

hızla artan ve farklılaşan tüketim ile ortaya çıkan katı atıklar, 
çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileriyle günümüzde önemli 
çevre sorunlarından biri olmaktadır.

Peki ülke olarak bu sorunun neresindeyiz, neler yapıyoruz 
diye sektörün bilgisiyle, tecrübesiyle ve teknolojisiyle öne çıkmış 
isimlerinden; Atlas İnşaatın bünyesinde faaliyet gösteren, Atlas Atık 
Yönetimi Müdürü, Sn Cengiz Dazkır’ dan önemli bilgiler aldık.

•	 Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında inşaat 
ve taahhüt alanlarında faaliyet göstermek amacı ile 
İnşaat Mühendisi Sn. Ender HABERDAR tarafından 
kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana sürekli çizgisini 
yükseltmeyi hedeflemiş ve birçok başarılı projeye 
imzasını atmıştır. Profesyonel teknik kadrosu ve sağlam 
altyapısıyla geçmişte yapmış olduğu işlerin gelecekteki 
projelerine ışık tutacağının bilinci içindeki şirketimiz 
tecrübesini ve kalitesini sürekli arttırmaktadır. Ülke 
genelinde hizmet verebilen ve bu sayede geniş bir alanda 
istihdam yaratabilen şirketimizin, bir sonraki hedefi bu 
gücü ve tecrübesini yeni projeler ve istihdam alanları 
yaratmak amacıyla yurtdışına açılarak tamamlamaktır. 

Atlas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti bünyesinde faaliyet 
gösteren Atlas Atık Yönetiminin hedefi ise  oluşan her türlü 
atığı Avrupa Birliği formlarında kalite ve çevre duyarlılığı 
en üst seviyede, günümüzün son teknoloji ve sistemlerini 
kullanarak toplamak, taşımak, geri dönüşümünü sağlayarak, 
tamamına yakınını bertaraf etmek ve bunun yanında 
yenilenebilir enerji ve geri kazanım sağlamaktır. Bunun için 
yürürlükte olan tüm yönetmeliklere uygun, teknolojisi tüm 
dünyada kabul edilmiş tesisler kurarak daha temiz, daha 
sağlıklı, yaşanabilir ortamlar yaratmak amacımız olacaktır.

•	 Şirketimiz bugün sahip olduğu Yönetim Sistemi 
Standartlarının gerektirdiği titizlikle çalışan, halk 
sağlığını olduğu kadar çalışanlarının sağlığını da üst 
düzeyde koruyan bir anlayışla hizmet vermektedir. 
Çalışan personel sorumlu olduğu alan ile ilgili eğitimler 
almakta, iş güvenliği standartlarına uygun kıyafetlerle 
çalışmakta, soyunma odalarından genel sağlık 
kontrollerine kadar birçok alanda uluslar arası kalite 
standartlarında bir sistemle hareket etmektedir.

•	 Şirketimiz bünyesinde 1 adet A sınıfı ve 2 adet B sınıfı 
iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır. Atlas Atık Yönetimi 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, kalite belgelerine sahip ,TS 
13111 Kent Temizliği Yapan İşyerleri için genel kurallar 
standardına uygun olarak hizmet vermektedir. 

•	 Atlas Atık Yönetimi olarak faaliyet alanlarımızı 3 ana 
başlık altında toplayabiliriz; Katı Atık Yönetimi, Ambalaj 
Atık Yönetimi ve Entegre Atık Yönetimi. Şirketimiz Katı 
Atık Yönetimi başlığı altında başta İstanbul da olmak 
üzere Türkiye genelinde bir çok belediyenin ‘’Evsel 
atıklarının toplanması, taşınması cadde ve sokaklarının el 
ve makine ile süpürülüp temizlenmesi’’ hizmet alımlarını 
gerçekleştiriyor. Bu temizlik faaliyetleri için bünyemizde 
400 adet araç ve 2500 personel bulunmaktadır.

•	 Parkımız, hizmet alanları için planlanmış farklı 
kapasitelere sahip araçlardan oluşmaktadır. Hidrolik 
sıkıştırmalı atık toplama araçları, 10-13 m3 kapasiteli 
elektrik sistemine sahip hidrolik sıkıştırmalı atık toplama 
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araçları, 1m3 den 7 m3 kadar olan hidrostatik süpürge 
araçları, 2,2-3m3 yer üstü ve 5 m3 yeraltı konteynerini 
kaldırabilen vinçli sensör sistemli çok amaçlı çöp toplama 
araçları, yandan yükleme özelliğine sahip atık toplama 
araçları, yüksek basınçlı yıkama özelliğine sahip 5-15 
ton kapasiteli cadde ve sokak yıkama araçları, konteyner 
yıkama ve dezenfekte sistemine sahip geri dönüşümlü 
konteyner yıkama araçları, 5-15m3 kapasiteli açık kasalı 
damperli araçlar, yüksek basınçlı sıcak su yıkama araçları, 
mini dizel, elektrikli cadde ve sokak temizleme süpürge 
araçları, 1-2 m3 kapasiteli atık aktarma özelliğine sahip 
atık toplama araçlarından oluşmaktadır.

•	 Şirketimiz Ambalaj Atık Yönetimi faaliyet alanımızda 
toplumu bilinçlendirerek çağdaş, sürdürülebilir geri 
kazanım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla, 
“Şişli Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi” 
bünyesinde, Günlük 40 ton/gün kapasiteli Toplama 
ve Ayırma Lisansına sahip Ambalaj Atıkları Toplama 
ve Ayrıştırma Tesisi işletmektedir. Bu tesisimizde plas-
tik, cam, metal, kağıt, karton, kompozit ürünleri topla-
nıp, ayrıştırılmaktadır. Kaynağında atıkları toplayabilmek 
için yaptığımız çalışma ve programlar doğrultusundaki 
toplama faaliyetleri için 18 adet hidrolik sıkıştırmalı am-
balaj atıklarını toplama aracı ve 6 adet 2m3 kapasiteli 
atık toplama aracı kullanılmaktadır. Tesisimizde manuel 
ayıklamanın yapıldığı bant sistem, kağıt pres, dikey pres, 
elektrikli kantar, kompaktörler ve 5,5m lik açık kasa kon-
teynerler da bulunmaktadır.

•	 Şirketimize ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz Bolu 
İli Merkez ilçesinde faaliyet göstermektedir. 1.533 m2 
alan üzerine kurulu 630 m2 kapalı alana sahip, içerisinde 
1 adet 110 kw gücünde jeneratör, 520.000 kcal/saat 
kapasiteli buhar kazanı ve 500 kg/saat kapasiteli tıbbi 
atık sterilizasyon cihazı bulunmaktadır. Bolu ili sınırları 
dahilindeki tüm sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi 
atıklar tesisimize getirilerek sterilizasyon cihazımızda 

180 0C sıcaklığındaki buhar ve basınç altında sterilize 
edilmektedir. Sterilize edilen atıklar tehlikesiz atıklar 
sınıfına dahil oldukları için Bolu Katı Atık Düzenli 
Depolama Sahası’na teslim edilmektedir.

•	 Şirketimiz Entegre Atık Yönetimi konusunda faaliyet 
göstermek amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Mukad-Bir Birliği ile Entegre Atık Yönetimi projesi 
için sözleşme imzalamıştır. Proje; evsel atık toplama 
ve taşıma, ömrünü tamamlamış lastikler için geçici 
depolama alanı, atık pil ve akümülatör geçici depolama 
alanı, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar ara 
depolama alanı, iri katı atıklar için geçici depolama 
alanı, elektronik atıklar geçici depolama ve ayırma 
tesisi, atık getirme merkezleri, ambalaj atıkları toplama 
ve ayırma tesisinin yapımı ve işletilmesi, MBA (Mekanik 
Biyolojik Arıtma) tesisinin yapımı ve işletilmesi, tam 
ölçekli kompost tesisinin yapımı ve işletilmesi, açık hava 
temizleme ünitesi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi yapımı ve 
işletilmesi, sızıntı suyu toplama sistemi ve arıtma tesisi, 
düzenli depolama tesisinin inşaatı ve işletilmesi işlerini 
kapsamaktadır.

•	 Atlas Atık Yönetimi olarak Şirketimiz, Entegre Katı Atık 
Yönetimi ile İlgili çalışmalarını ve arge çalışmalarını 
geliştirerek sürdürmektedir. Bu amaçla katı atıkları, 
üretildiği kaynaktan nihai bertarafa kadar olan süreç 
içerisinde minimize eden, çevrenin korunmasını 
garantileyen ve azami geri dönüşümü / kazanımı ile 
ekonomik kayıpların önüne geçen bir entegre yönetim 
sistemi anlayışıyla hareket edilmektedir. Yaptığımız 
arge çalışmaları sonucunda hazır olan projelerimiz ile 
son teknolojileri kullanarak Türkiye’nin en modern atık 
bertaraf, geri kazanım ve yenilenebilir enerji tesislerini 
kurmuş olup, firmamız için çok değerli entegre yönetim 
sistemine de start vermiş olacağız.
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Şimdi Avrupa Ultra ONE™ Lansmanı için 
Filo Ortakları Seçiliyor

NEW YORK ve HANNOVER, Almanya,  
24 Eylül 2014 – Dövme alüminyum jantın 
mucidi ve bu alanda küresel lider olan Alcoa 
(NYSE:AA), filoların taşıma kapasitesini ve ya-
kıt tasarrufunu arttırmaya yardımcı olmak için 
en hafif ağır yük kamyonu jantını Avrupa’da 
piyasaya süreceğini belirtti.  

Almanya Hannover’daki 65. Uluslararası 
Motor Şovu (IAA) Ticari Araçlar ticari sergisinde 
ilan ettiğine göre, Alcoa şu anda gelmiş geçmiş 
en hafif dövme alüminyum jantı olan MagnaForce™ 
alaşımlı Ultra ONE™ jantının Avrupa lansmanı için filo 
ortakları seçiyor. Jant, 2015’in ikinci yarısında Avrupa’da 
piyasaya sürülmüş olacak. Dünya çapındaki filolar, taşıma 
kapasitesini arttırmak, yakıt tasarrufunu iyileştirmek ve 
emisyon düzenlemelerine uymak için çelik jantlar yerine 
daha hafif olan alüminyum jantlara yöneliyor.

Alcoa Wheel and Transportation Products şirketinin 
başkanı Tim Myers şöyle diyor: “Alcoa’nın Ultra ONE 
jantı, çelik jantların ağırlığı olmadan ağır yük performansı 
sunuyor ve çok da güzel görünüyor.” “Alcoa, filoların 
kilolardan kurtulmasına, daha fazla yük taşımasına ve 
maliyetlerde tasarruf etmesine yardımcı olmak için 
büyüyen Avrupa piyasasına en iyi jant teknolojisini 
getiriyor.”    

Alcoa, en büyük filolardan bazılarının Mart 2014 
lansmanından beri Ultra ONE’a geçiş yaptığı Amerika 
Birleşik Devletleri gibi, başka büyük piyasalarda da Ultra 
ONE jantının önemli ölçüde benimsendiğini gördü. Jant, 
tüm büyük ABD kamyon ve treyler üreticileri tarafından 
onaylandı ve filolar tarafından sipariş edilmek üzere 
birçok üreticinin opsiyon kitabında yer alıyor. 

Myers “Diğer piyasalarda petrol nakliyecileri ve 
yük taşımacıları gibi ağırlığa duyarlı filolar Ultra ONE 

teknolojisini çabucak benimsedi ve Avrupa’da da aynısını 
bekliyoruz,” diyor.

 Alcoa jantlar tek parça dövme alüminyumdan yapılır 
ve dolayısıyla çelik jantlardan daha hafif ve beş kat 
daha güçlü olduğundan taşıma kapasitesini ve yakıt 
tasarrufunu artırır. Ayrıca Avrupa’daki Alcoa Ultra ONE 
jantları, Kolay Bakım (Dura-Bright®) EVO yüzey işlemi 
görmüş olacak, böylece cilalamaya gerek olmadan yıllarca 
kullanıldıktan sonra bile parlaklığını koruyacak. Genel 
olarak kullanılan kamyon temizleme ürünleri ya da sabun 
ve suyla yapılan düzenli temizlik, yüzlerce yıkamadan ve 
binlerce kilometreden sonra bile jantların parlak kalmasını 
sağlayarak bakım masraflarını azaltır.

Ultra ONE Jant, piyasadaki en güçlü jant alaşımı olan 
Alcoa MagnaForce™ alaşımı ile yapılmıştır. MagnaForce 
alaşımı, dünyanın en büyük hafif metal araştırma merkezi 
olan, Pittsburgh, Pennsylvania’nın dışındaki Alcoa Teknik 
Merkezi’nde bulunan uzmanlar tarafından icat edilmiştir. 
Bu alaşım, benzer uygulamalarda sektör standardı 
olan Alcoa 6061 alaşımından ortalama yüzde 17 daha 
güçlüdür.  

Alcoa, Avrupa Ultra ONE jantını Avrupa’daki Alcoa 
tesislerinde üretecektir.  

ALCOA, DAHA FAZLA YAKIT TASARRUFU VE 
TAŞIMA KAPASİTESİ SUNAN, EN HAFİF AĞIR 
VASITA JANTINI AVRUPA’DA PİYASAYA SÜRÜYOR 
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Türkiye’nin araç üstü ekipman ve treyler üretiminde 
önde gelen markalarından OKT Trailer, Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı ile sektöre 7 yıldızlı otel konforu sunuyor. 

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

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

•	 Hayvanların iniş-binişini kolaylaştıran ve hızlandı-
ran donanım

Portatif yan bariyerler ile yönlendirme ve koruma sağlayan, 
kaymayı engelleyen yükleme rampası ya da lifti, hayvanların 
araca kolay ve hızlı bir şekilde iniş - binişini sağlar.

•	 Hafif ve korozyona dayanıklı Alüminyum gövde

Tamamı ALÜMİNYUM malzemeden imal edilen Canlı 
Hayvan Taşıma Aracı bu özelliği ile hafif, darbelere 
dayanımlı, korozyona karşı korumalı, uzun ömürlü ve 
hijyen koşullarına uygundur.

•	 Kaymaz zemin

OKT Canlı Hayvan Taşıma Aracı’nın tüm zeminleri, özel 
çizgi desenli yassı levhadan imal edilerek, hayvanların 

gerek iniş-binişi gerekse nakli sırasında kaymaları 
engellenmiştir. 

•	 Çok Katlı Taşıma İmkânı

Hayvan cins ve boylarına göre, hidrolik sistem ile yukarı-
aşağı hareketi ayarlanabilen, yük dengesini sağlayan, 
hareketli ya da sabit kat platformları ile ergonomik 
kullanım sağlar.

•	 Hayvanların güvenliğini sağlayan bölme kapıları 
ve seperatörler

Taşıma sırasında araç ve yol durumuna bağlı oluşabilecek 
sarsıntılarda hayvanların birbirine olan temasını, 
yaralanmalarını ve zarar görmelerini engeller.

•	 Birbirinden bağımsız ön ve arka çatı,

Araç gövdesi ile bütünsellik sağlayan, yalıtımlı, sabit 
ya da isteğe göre hidrolik sistem ile yükseltilebilen, 
yükseltildiğinde doğal havalandırma sağlayan çatı, 
taşıma kapasitesini de arttırır.

•	 Kilit mekanizmalı gözetleme pencereleri ve kızaklı 
pencere kapakları

Hayvanların araçtan düşmesini önleyecek ve hareketliliğin 
yarattığı zorlamalara dayanabilecek özellikte tasarlanmış 

Türkiye’de Üretilen İlk ve Tek Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı Yine OKT TRAILER’ den…
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veteriner gözetleme pencereleri. Açık, yarı açık, kapalı 
pozisyona alınabilen kızaklı pencere kapakları ile doğal 
havalandırma sağlar.

•	 Özel havalandırma fanları

İklim koşullarının uygun olmadığı zamanlarda elektrik 
kontrollü sistem ile devreye alınabilen özel havalandırma 
fanları temiz hava ihtiyacını kesintisiz olarak sağlar.  

•	 Sulama Sistemi

Yükleme kapasitesine uygun, alüminyum gövdeli 
su tankı ve gövde üzerine yerleştirilmiş su besleme 
ve emzikleme hattı, hayvanların su ihtiyacını taşıma 
sırasında da karşılar.

•	 İdrar ve dışkı sızıntısını asgariye indiren çıkışlar

Zemin döşemesi, idrar ve dışkı sızıntısını asgariye indiren 
özel kanal ve çıkışlara sahiptir. Aynı zamanda, hayvanın 
idrar ve dışkısından etkilenmeyecek özelliktedir. 
Böylelikle hayvan sağlığı nakil sırasında da korunmuş 
olur. 

•	 Hayvanların kontrol, bakım ve güvenlikleri için 
aydınlatma imkânı

İç aydınlatmada led lambalar, dış aydınlatmada 
projektör lambalar, gerek hayvanların iniş-binişi sırasında 
gerekse hayvanların kontrolü ve bakımı sırasında yeterli 
aydınlatma sağlar.

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

Gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren OKT 
Trailer, yeni ürünü Canlı Hayvan Taşıma Aracı’ nı tanıttı. 
Tanıtım öncesi kendileriyle gerçekleştirilen röportajda 
Canlı Hayvan Taşıma Aracı hakkında oldukça 
heyecanlı ve gururlu olduklarını belirten OKT Trailer 
Genel Müdürü Hakan Maraş; ‘Aracın hayvanların 
doğal hareketlerinde hiçbir kısıtlama olmaksızın, son 
teknoloji iklimlendirme ve aydınlatma ile konforlu, 
güvenli ve hijyenik bir yolculuk yapmasını sağladıklarını 
belirtti. Maraş, dünya standartlarında ürün kalitesiyle 
ulusal ve uluslararası pazarlarda marka bir kuruluş 

haline geldiklerini kaydetti ve “Kurulduğu günden bu 
yana Türkiye ve dünya ülkelerine ürünlerini sunan OKT 
Trailer, ‘Canlı Hayvan Taşıma Aracı ile sektöründe, 
hayvan taşımacılığında fark yaratacak.’ dedi.  

Canlı hayvanların sıradan taşıma araçları ile nakli hem 
yüksek ücret ödenmesine hem de hayvanların sağlığının 
tehlikeye atılmasına sebep olmaktadır. Hayvanlar uygun 
olmayan araçlarla nakledildiklerinde iki tip kayıp söz 
konusudur;

 Hayvanların ölmeleri veya yaralanmaları sonucu 
oluşan kayıplar ve yol firelerinin artması.

İlk grupta yer alan kayıpların temel sebebi hatalı 
yükleme ve uygun olmayan taşıma koşulları sonucu 
yaralanmaları ve ezilmeleridir. Bu tür kayıpları ortadan 
kaldırmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
kara nakliye araçları için öngördüğü hayvan yoğunluğuna 
uyulmalıdır. Canlı Hayvan Taşıma Aracı bu standarda 
sahiptir. 

Nakliye sırasında meydana gelen canlı ağırlık kaybı 
“yol firesi” veya “nakliye firesi” olarak da adlandırılır. 
Yol firesi; nakliye mesafesine, yolculuk süresine, 
nakliye aracının özelliklerine ve yolda yem - su verilip 
verilmemesine bağlı olarak değişir.

 Örneğin 24 saat süren bir yolculukta yol firesi %5’e 
kadar çıkabilirken, daha uzun yolculuklarda %10-9’u 
bulabilir. 

 Hayvanların mola verilerek veya molasız en 
fazla seyahat edebilecekleri süre, taşıma kabininde 
hayvan başına düşen alan, kabinin havalandırılması, 
kabinin sıcaklık-nem- aydınlatma değerleri, indirme 
ve bindirme ekipmanları, sulama donanımları gibi 
hususlarda uyulacak kurallar yönetmelikte detaylı olarak 
belirtilmiştir. 

Böylelikle Canlı Hayvan Taşıma Aracı ile ülkemizde 
canlı hayvan nakli artık daha yüksek standartlarda ve 
daha düşük birim maliyetlerde yapılabilecektir. Bu da 
sağlıklı koşullarda stresten uzak nakledilen hayvandan 
daha kaliteli etin daha düşük birim maliyetlerde elde 
edilmesine katkı sağlayacaktır.
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Biz Radüs ailesi olarak sektörde ana yollardan gitmek 
dışında kimsenin pek de dikkat etmediği ara yollara 
sapmayı da seviyoruz. Gözden kaçan ne gibi sorunlar, 
eksiklikler  var ve nasıl çözümler üretilebilir…

Benim uzun süredir merakım, neden üst yapı sektöründe 
bu kadar az, hanım çalışan var? Ülke ekonomisine 
katkı sağlayan bu alan neden sadece erkek çalışanlarla 
anılıyor dedik ve marka olmuş üst yapı firmalarının gizli 
kahramanlarından bir kaçıyla durum değerlendirmesi yaptık.

Bana gelince, ben ve benim çevremdeki kadınlar, 
aslında şanslı grubun içinde. İş dünyasında ulaşabileceğimiz 
konumları, erkeklerle eşit ortamlarda elde ettik. Ancak 
bizler maalesef  azınlığız. Bu konuda araştırma yaparken, 
Norveç’teki bir çalışma ilgimi çekti. İş hayatı ve özellikle 
üst düzey yönetimde bulunan kadınların oranının 
artırılmasını amaçlayan hükümet, bu konuda bir kanun 
çıkarttı. Kanunun her holdinge yönetimde en az üçte bir 
oranında kadın yönetici bulundurma şartı getirmesine 
rağmen, kurumlar üst yönetime aday olmak isteyen kadın 
yönetici bulamadılar. Çünkü; kadınların hem özgüvenleri 
hem de rol modelleri yok. 

Kadının, kozasından çıkarak iş hayatının kapılarını 
zorlamaktan korkmaması için çaba harcamak gerekiyor. 
Kanunların, şartların iyileştirilmesinin yanı sıra, kadınların 
kimliğinin güçlendirilmesi, iş hayatının tanıtılarak 
korkularının aşılması çok önemli.

Kadınların Doğası Gereği Çok Fazla Artıları Var

Kadınlar evlilik ve çocuk nedeniyle kendilerini alt 

basamaklara itseler de, dünya bankasının araştırmasına 
göre kadın çalışan oranı yükseldikçe yolsuzluk azalıyor. 
Üstelik kadınların erkeklere oranla barındırdığı başka artı 
özelliklerde var.

Kadınlarda organizasyon yeteneği ve sorumluluk 
duygusu yüksek, anneliğin getirdiği sabır, hoşgörü ve 
empati yeteneği de cabası. 

Son yıllarda ise kadınların yakaladıkları başarılar, 
toplumda ve sektörlerde daha çok kadın liderlere 
fırsat tanınacağına olan inancımı desteklemektedir. İş 
hayatındaki kadın lider sayısının elde edilecek başarıların 
referansı ile artacağına olan inancım büyüktür.

KADIN VE İŞ HAYATI

Editö
rden
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“Sektörde bayan olmanın zorlukları, karşılaşılabilinecek 
problemler  konulu  bir yazı hazırlayabilir misiniz” diye 
sorulduğunda  ilk aklıma gelen  “ Tam tersi, sektörde bayan 
olmanın güzellikleri ve sektörün biz bayanlara kazandırdıkları 
da vardır” şeklinde oldu. 

Kabul ediyorum, pek 
bilinen, tanınan bir iş de-
ğil bizim işimiz.  “Üstyapı-
cılık nedir” diye sorarsanız 
sokaktaki insana, cevap-
layamaz herhalde! Üstya-
pıcılığın kapısını şöyle bir 
aralayıp baksanız erkek e-
gemenliğindeki bu dünya-
da bir elin parmaklarından 
daha az sayıda bayan yöne-
ticiye rastlarsınız. 

Her  işte olduğu gibi, 
bu sektörde de kadın  ya 
da erkek olmanız değil,  
işinizi severek yapmanız  sizi hemen  1-0  galip duruma 
getiriyor. Az kişi ile çok iş yapılması gereken bu sahada; satışı 
üstlenmek, bunun için uygun  ekibi kurabilmek de  tabi ki 

büyük sorumluluk. İşi  başından sonuna kadar organize 
etmek, yönetmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve 
sonucunda başarıya ulaşmak sizin göreviniz. Bunun kadın 
ya da erkek olmakla da çok alakası yok. İşin gerekliliklerini 
yerine getirmek yani hakkını vermek ve yaptığınız işten zevk 
almakla alakalı bir şey.

Toplumda eskiden beri 
gelen “Kadından o olmaz, 
kadından bu olmaz” peşin 
hükümlülüğü bayanların bu 
sahada da görev almaları-
nı geciktirdi, bence. Üstya-
pı  denilince akıllara gelen-
lerden  “kamyon”, “kasa” 
gibi hep erkeklerle anılma-
ya alışılmış ifadeler sektör 
de bizlerin yer almasıyla bir-
likte biraz daha yumuşadı. 
Satın alma kararı verenlerin 
hemen tamamına yakınının 
erkek olduğu bu alanda bir 

iki tane satış yöneticisi kadının bulunmaya başlaması saygıyla 
karşılandı. Bu da biz bayanları motive etti ve zannedilenin tam 
tersine bizlere işimizi daha da sevdirdi, diye düşünüyorum. 

SEKTÖRDE KADIN OLMAK
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Kadınların iletişim konusundaki yetenekleri, işe ve 
uygulamalara farklı bakış açıları, duygusal zeka farklılıkları, 
daha verimli ve dinamik ticari yapı oluşmasına neden 
oluyor. Detaycı, titiz, üreten ve toparlayan yapı ile gelişmeye 
ekstra katkı sağlıyorlar. Bu nedenle kendimi de dahil ederek 
bayanların bu sektör için de oldukça gerekli olduğunu  
düşünüyorum. 

Birçok yer görüyor, birçok insan tanıyorsunuz. Çünkü 
saha çok geniş, siz de büyüyorsunuz, değerleriniz daha 
da artıyor. Zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşsanız da 
telafi eden o kadar çok şey oluyor ki… Saygı göstermek ve 
karşılığında saygı görmek, ben bunu tadıyorum, işimi de 
seviyorum.

Konuya “sektörde bayan  olmanın zorluğu” diye değil 

de  “Sektörde çalışmanın zorluğu” diye  bakacak olursak  
sorunlarımız hep ortak.

Sektörümüzün işi ara ürün olduğu ve ancak şasi kamyon 
ile birleşince tam bir ürün haline gelebildiği için kamyon 
üreticileri ile partner oluyorsunuz.  Bunlar büyük firmalar. 
Üstyapıcılar ise kobilerden oluşmakta. Her ne kadar 
kamyonun  tercih edilmesinde üzerindeki üstyapı kalitesinin 
büyük rolü var ve çoğu alıcı tarafından üstyapıya  daha çok 
önem veriliyorsa da  sektör içerisinde onlar kadar söz sahibi 
olamıyorsunuz.  Üstyapıcıyı  mağdur eden  bu ve benzeri  
durumlarla  da hep satış birimi olarak öncelikle siz uğraşmak 
durumunda kalıyor, “ben  bir kadınım bu iş de zor işmiş, bir 
yana çekileyim” diyemiyorsunuz. Ortadaki sorunu bilerek 
ilerlemeye çalışıyorsunuz. 

Sonuç olarak, problemlerimiz aynı, ben satışçı olarak bu 
şekilde değerlendirebiliyorum ve sektörde bayan olmak da 
güzel diyorum. 
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TEPKİM 
GÜLÜMSEMEK 

Ben hayatım boyunca hiçbir işe erkek işi ve kadın işi 
sınırları içerisinde bakmadım. Erkekler yapıyorsa kadınlarda 
yapar psikolojisiyle de yaklaşmadım. Başarıda ilk basamak 
istemek, etrafınızdakileri görerek önemseyerek, iş birliği 
içerisinde, çalışma grubuna, ürüne vs.  bir şeyler katarak bir 
şeyler alarak çoğalarak çalışmak ana hedefim oldu.

Ama nedense; gerek iş hayatında, gerek özel hayatta 
kadınlara karşı hep farklı bir bakış açısı var . Özelliklede 
benim gibi makine sektöründe , satış , muhasebe , vs 
dallarından farklı olarak, teknik birim de rol alan kadınlara 
karşı daha fazla. Bunu şimdi kelimelerle anlatmak biraz zor 
ama size yaşadığım bir olayı öykülemek isterim. 

Bilindiği üzere; yılın belirli aylarında yurt dışı ve yurt 
içi olmak üzere genellikle de İstanbul, Ankara gibi büyük 
şehirlerde tanıtım fuarları gerçekleşir. Bizde 37 yıllık 
tecrübemizle bu fuardaki yerimizi alırız. Dört  yıl önce 
idi İstanbul CNR  fuar alanında gerçekleşen araç üstü 
ekipmanlar tanıtım fuarına katıldık. Güzel bir stand kurduk,  
makinelerimizi ve araçlarımızı getirdik. Fuara ilgi gösterenler 
genelde bu ekipmanlara ihtiyacı olan firmaların üst düzey 
yöneticileri veya satın alma sorumlularıdır. Fuar alanında 
görüşmelerimiz sürerken  o sırada bir bey  yaklaştı hiç 
yüzüme bakmadan:

- Şu makine hakkında bilgi almak is-
tiyorum, yetkili birini çağırır mısın bana 
dedi.

- Buyurun ne konuda bilgi almak is-
terdiniz  dedim  ama ısrarla yetkili  biri 
diyor. Bende ısrarla nasıl yardımcı olabi-
lirim  diyorum  ama anladım ki o yetki-
li biri 35-40 yaşlarında  gerçekten yetkili 
görünen bir erkek  olmalı. Yani bilgisi ol-
masa da olur konuyla ilgili bilgi verebilir 
bir görünüşü olsun yeterli,  en son baktı  
şöyle bir yüzüme ve dedi ki:

- Birazda kızgın bir ses tonuyla: ‘’ ne 
kadar ısrarcısınız siz mi  bana nasıl yar-

dımcı olacaksınız!!! bu makinenin çalışma ve kullanım özel-
liklerini detaylı anlatın bakalım’’ 

Tabi gülümsedim  Kartımı uzattım. İstediği detaylı 
bilgiyi verdim, makinenin nasıl kullanıldığını teorik olarak 
gösterdim,  müşteriye de kullandırdım ve  o kadar detaya 
indim ki makineye takılan parçalar ile ilgilide müşterimizi 

bilgilendirdim, sonuç makine satıldı. Yani 
amaç – sonuç ilişkisi gerçekleşti herkes mutlu 
ve müşterimin son kelimesi ‘’ ben sizi kadın 
diye bu konuda bilginiz yoktur sanmıştım , 
kusura bakmayın’’ oldu.  Biz kadınlar her 
zamanki gibi ne yaparız; gülümseriz bende 
öyle yaptım. 

Yani demem  o ki; ben bunun gibi birçok 
ön yargıyla karşılaşabiliyorum, ve sadece gü-
lümsüyorum. Benim hedefim karşımdakinin 
kadın erkek olduğunu önemsemeyip  sonu-
ca bakan kesimi arttırmak. Sektördeki ön 
yargıları minimuma indirmek, karşımdakine 
kadın kimliğimden önce yetkili, bu konuda 
bilgili kimliğimi göstermek.
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ÖN YARGI GEÇİNCE ARANILAN KİŞİ OLMAK
Makine sektörüde tıpkı otomotiv gibi erken egemen bir 

sektör olarak akla geliyor. Bizler daha çok bu sektörlerin 
pazarlama bölümlerinde bulunuyoruz. İmalat, satış sonrası 
servis ve yedek parça ağında bayan çalışanların sayıca azlığı 
bu algıyı doğrular gibi.

Müşterilerimizin de büyük çoğunluğunun erkek olması 
dönem dönem bizlere çeşitli zorluklar yaşatsa da geride hoş 
anılar bırakıyor. Örneğin birçok fuar ve iş seyahatlerinde 
çoğunlukla, sadece tercüman olarak algılanmam, yurtdışı 
müşterilerimizle uzun süren yazışmalarımızdan sonra 
telefonla aranırken Bay Yaseminle mi görüşüyoruz demeleri, 
karşılarında illaki bir beyefendi’yle muhatap olmayı arzu 
etmeleri de sadece bir kaçı… Tabi ki bu geçici durumların 
hepsi müşteri ile bilgili ve hoşgörülü bir iletişimle neticeye 
ulaşıyor. Bir noktada kabul görülüyorsunuz ve artık müşteriniz 
tarafından aradıklarında hemen ulaşmak istedikleri kişi 
oluyorsunuz. 

Sektöründe lider firma olan Hidromak ailesiyle birlikte 
yaklaşık olarak 5 yıldır çalışıyorum. Bayanların makine 
söktürün de istihdam edebilmesi ayrıca istihdam için fırsat 
veren firma bulması epey zor. Öncelikle çalışmaktan her 
daim mutluluk ve keyif duyduğum, bünyesinde kendimi 
bu ailenin bir bireyi olarak hissettiğim Hidromak ailesine 
teşekkür ediyorum. Belirttiğim gibi erkek egemen bir sektör 
olması işverenleri de ister istemez erkek çalışan aramaya 
yöneltmiştir. 

Ben sorumlu olduğum pazar açısından da epey zorluk 
yaşadığımı söyleyebilirim. 8 yıldır düzenli olarak Afrika’nın 
çeşitli ülkelerine seyahat ediyorum. Şüphesiz 3.dünya ülkeleri 

demiş olduğumuz bu ülkelere seyahatler güvenlik açısından 
cinsiyet farkı gözetmeksizin birçok kişi için aynı tehlikeleri 
içeriyor. Fakat bir bayan olarak araçsız veya yanınızda yerel 
halktan biri olmadan dışarı bile çıkamayacağınız yerler oluyor. 
İlk Afrika seyahatimde ailemin de epey endişesi olmuştu. 
Kızım şirkette gidebilecek erkek çalışan yok mu? Neden sen 
gidiyorsun?  Biraz da feminen bir yaklaşımla cevap vermiş 
olacağım ki ‘‘Bu benim işim. Bu işe uygun görüldüğüme göre 
gitmek içinde ben uygun görüşmüşümdür’’ dedim. 

Günümüzde artık  daha fazla kadın iş hayatına giriyor 
ve daha çok söz sahibi oluyor. Aslında iş ve özel yaşam 
dengesini sağladıktan sonra cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, iş 
hayatında başarıya ulaşılabiliyor. Fakat kadının toplumdaki 
görevi olan annelik ve eş rolü çoğu zaman kariyerine bir 
engel olarak çıkıyor. Modern yaşam ve ekonomik şartlar 
artık kadınlarında sektör farkı gözetmeksizin iş hayatında yer 
almasını zorunlu kılıyor. 
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RENAULT TRUCKS T SERİSİ “2015 
YILIN KAMYONU” SEÇİLDİ

Renault Trucks T Serisi, 23 Eylül 2014 
tarihinde dünyanın dört yanındaki 25 
sektör gazetecisinden oluşan International 
Truck of the Year jürisi tarafından 
Uluslararası Yılın Kamyonu seçildi. Jüri 
Başkanı Gianenrico Griffini, prestijli ödülü 
Renault Trucks Başkanı Bruno Blin’e, 
Hannover’de gerçekleştirilen 65’inci IAA 
Ticari Araç Fuarı’nda takdim etti.

Bu yıl 65’incisi gerçekleştirilen IAA Ticari 
Araç Fuarı’nda toplam 129 puanla, en 
yakın rakibine 48 puan fark atan Renault 
Trucks T, Yılın Kamyonu ödülüne layık 
bulundu. 25 uluslararası derginin uzman 
gazetecilerinden oluşan International 
Truck of the Year jürisi, Renault Trucks 
T Serisi’ni, karayolu taşımacılığına en çok 
katkı sağlayan araç seçti.

International Truck of the Year 
jürisi bu ödülü Renault Trucks T Serisi’ne birkaç kritere 
dayanarak verdi: Teknolojik yenilikler, konfor, emniyet, yol 
performansı, yakıt tasarrufu, aracın çevreye etkisi ve doğada 
bıraktığı iz ve toplam sahip olma maliyeti. Jüri, Renault 
Trucks T Serisi’nin özellikle çağımıza uygun aerodinamik 
çözümlerine ve sürücüye hem direksiyon başında, hem de 
dinlenirken sağladığı konfora dikkat çekti.ön plana çıkardı.

“Renault Trucks T Serisi, markanın amiral gemisinin 
özelliklerini ticari araç dünyasının en son teknolojik 
yenilikleriyle buluşturuyor” sözleri ile durumu özetleyen Jüri 
Başkanı Gianenrico Grifffini şunları ekledi: “Bu, son birkaç 
yıldır gördüğümüz en kayda değer lansmanlardan biri.”

Ödülü alan Renault Trucks Başkanı Bruno Blin “Renault 
Trucks adına bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Ödülü 
tüm dünyadaki çalışanlarımız adına aldığımı söylemek 
isterim. Bu ödül bizi çok gururlandırdı ve bu aracı alanı da, 
kullananı da gururlandıracağını umuyorum” dedi.

Bruno Blin sözlerine şöyle devam etti: “Bir yıl önce, 
Renault Trucks yeni gamın lansmanıyla yepyeni bir 
döneme girmiş oldu. Bu ödül, Renault Trucks’ın yeni 
kimliğini mükemmel yansıtıyor. 25 Avrupa ülkesinin uzman 
gazetecilerinden oluşan bağımsız jürinin Renault Trucks 
T Serisi’ni özelliklerinden dolayı ödüle layık görmesinin, 
yeni müşterilere ulaşmada bizim için itici bir güç olacağına 
eminim” dedi.
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3M Türkiye, Sümer Tilmaç’la Birlikte 
Yol Güvenliğine Dikkat Çekiyor

3M Türkiye, İçişleri Bakan-
lığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sa-
nayi Bakanlığı’nın desteğiyle, 
ağır vasıta araçlardaki reflektif 
işaretlemelerin önemini vurgu-
layan bir proje hazırladı. Radyo 
spotuı, poster çalışmaları ve e-
ğitimler ile geniş bir kitleye u-
laşan projede, ünlü oyuncu Sü-
mer Tilmaç, Reflektör Refik 
adlı bir karakteri canlandırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre her yıl, 1.24 milyon kişi 
trafik kazalarında hayatını 
kaybediyor. Yarattığı sosyal ve 
ekonomik yük nedeniyle yol 
güvenliği, inovatif çözümleriyle 
hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi 
binlerce ürün geliştiren 3M’in 
öncelikli konuları arasında 
yer alıyor. 3M’in yol güvenliği ürün ve çözümleri; araçların 
görünürlüğünü sağlama ve kazaları önleyip hayat kurtarmanın 
yanı sıra ticari verimliliği artırarak tamir-bakım masraflarını da 
azaltmak gibi avantajlar sunuyor.

Sümer Tilmaç, Reflektör Refik karakteriyle projenin yüzü 
oldu

3M Türkiye, reflektif işaretlemelerin önemini vurgulamak, 
ağır vasıta araçlarda reflektif kullanımını artırmak ve sahte 

ürünler ile ilgili kamuoyunda bilinç yaratmak amacıyla bir 
proje hazırladı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Sanayi 
Bakanlığı tarafından desteklenen projede, ünlü oyuncu Sümer 
Tilmaç, “Reflektör Refik” adlı bir karakteri canlandırıyor. Proje, 
radyo spotu, poster çalışmaları ve eğitimler ile geniş bir kitleye 
ulaşmayı sürdürüyor.

Doğru ürün hayat kurtarır

Reflektif işaretleme yapılan ağır vasıta araçlar, gece koşullarında 
daha hızlı fark ediliyor ve böylece sürücülerin gerekli tedbiri 
alması için zaman kazandırıp sayısız hayatın kurtarılmasına 
yardımcı oluyor. Aracın arka ve yan bölümlerinin profilini net 
bir şekilde belirleyen reflektif işaretlemeler, gece 1000 metreye 
kadar görünürlük sağlıyor. Ağır vasıta görünürlüğünü artırmak 
için araçların arka kısımlarına yapılan reflektif işaretlemeler, 
arkadan yapılan kazaları %41, yan kısımlarına yapılan reflektif 
işaretlemeler ise yandan yapılan kazaları %37 azaltıyor. 
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KIŞ LASTİĞİ GENELGESİ 
HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SORU:   Kış Lastiğinin Yaz lastiğinden farkı 
nedir?

Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C’ın altındaki 
sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması 
azalmaktadır.Kış lastiklerinin ise, özel 
profillerinin yanısıra, üretildikleri Silica 
esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 °C’ın  
altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, 
kar ve buzda tutunmayı artırmaktadır.  

SORU:  “M+S Kış Lastiği” nedir?

FREN özelliğinin yanında  ÇEKİŞ  özelliği 
de artırılmış Kış Lastiği ’dir. RMA 
(Rubber Manufacturers Association)’un 
tanımlamasına ve ASTM ’nin test metoduna 
göre kış şartlarını temsil eden kaygan 
bir yolda yapılan çekiş kuvveti testinde 
“referans lastiğin” çekiş kuvvetinden en 
az  %10 daha fazla  çekiş kuvveti sağlayan 
lastikler Kış Lastiği sembolünün yanında 
M+S veya  M S veya M/S işaretleri 
taşıyabilmektedirler.  Aşağıdaki sembolleri 
birarada taşıyan lastiklere  “ M+S Kış 
Lastiği “  diyebiliriz:

SORU:  Kar Lastiği var mıdır?

HAYIR!

Her ne kadar İngilizce konuşulan ülkelerde, 
örneğin ABD’de, isim olarak “Snow Tyre” 
kullanılsa da “Kar Lastiği” diye ayrı bir Lastik 
sınıfı yoktur.  Kış Lastiği yerine “Kar Lastiği” 
denilmesi doğru değildir. Kış Lastiğine “Kar 
Lastiği” yakıştırması “sadece kar üzerinde 
kullanılabilen” veya “kar üzerinde Kar 
Zinciri kullanılmasını gerektirmeyen” 
gibi yanlış anlamalara neden olmaktadır.                                                                       
Öte yandan bazı, genellikle ucuz, Kış Lastiği 
markalarının kar üzerindeki sonuçlarının  
diğer rakip markalardan daha iyi, fakat 
kuru ve ıslak yolda belirgin şekilde kötü 

olması, bu zayıflığı olan lastiklerin “Kar 
Lastiği” olarak satılması bir “Pazarlama 
Stratejisi” olarak da değerlendirilebilir.   

SORU: Ticari Otomobiller ve Hafif 
Ticari Taşıtlar için önerilen M+S  “Dört               
Mevsim Lastiği”  nedir?

 “Dört Mevsim Lastiği“  olarak da bilinen 
M+S lastikleri ( M = Mud = Çamur   S 
= Snow = Kar ) Çamur ve Kar üzerinde 
daha iyi sonuç almak için üretilmiş, ancak 
bu ek özelliklerinin standardı olmayan 
lastiklerdir. Bu harfleri taşıyan lastiklerin 
hangi şartları sağladığı belli değildir. Yolüstü 
ve Yoldışı şartlarda gitmesi beklenen 
4x4 SUV araçların fabrika çıkışı lastikleri 
genellikle M+S lastikleridir.  

SORU:  Otomobiller ve Hafif Ticari Taşıtlar 
için önerilen M+S  “Dört Mevsim Lastiği”  
Kış Lastiği sayılır mı ? 

HAYIR!

M+S lastikleri ancak Kış Lastiği  sembolünü 
taşıyorsa M+S Kış Lastiği olarak 
değerlendirilebilir. Kış lastiği sembolünü 
taşımayan M+S lastiklerinin kar üzerinde 
fren mesafelerinin yaz lastiklerinden 
daha kısa , ancak kış lastiklerinden daha 
uzun olduğu saptanmıştır. “Kış Lastiği” 
sembolünü taşımayan M+S “Dört Mevsim 
Lastikleri” nin kışın iyi bir Kış Lastiği , yazın  
da iyi bir Yaz Lastiği olamıyacağı mutlaka 
bilinmelidir.

Öte yandan 27.11.2012 tarihli “Kış Lastiği 
Genelgesi”nde Otomobil ve Hafif Ticari 
Taşıtların Kış Lastiği tanımında  M+S 
işaretiyle birlikte Dağ içinde Kar Tanesi     
şartı vardır.  
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Oto Tamir Boyaları sektöründe Dünya Lideri olan PPG 
ile Otomotiv sektörünün köklü üretici firmalarından 
Mercedes-Benz, Türkiye’de oto tamir boyaları alanında 
iş kalitesini arttırmak amacıyla işbirliği yapıyor. 

Mercedes-Benz Türkiye, kaporta ve boya atölyelerinin 
iş kalitesini ve kârlılığını arttırmak, başarılı boya uzmanları 
yetiştirmek ve müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla 
Daimler AG onaylı oto tamir boyaları tedarikçisi PPG  ile 
çerçeve anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında PPG Türkiye, Mercedes-Benz 
yetkili servislerinin  cazip fiyatlarla oto tamir boya ve ilgili 

sarf malzemelerini tedarik et-
melerini, daha kaliteli eğitim 
ve danışmanlık hizmeti alabil-
melerini sağlayacak. Ayrıca, 
Mercedes-Benz bünyesindeki 
atölyeler PPG’nin boya&kapor-
ta atölyesi iyileştirme program-
ları ile daha verimli çalıştırılarak 
maliyet en uygun seviyeye indi-
rilecek. 

PPG Oto Tamir Boyaları 
Ülke Müdürü Bülend Alpay, 
yapılan bu anlaşma ile her iki 

firmanın da sektördeki lider konumlarını pekiştireceğine 
inandıklarını söyledi. Alpay, PPG ile  Mercedes-Benz 
arasındaki global iş ortaklığına vurgu yaparak, “Dünyanın 
farklı bölgelerinde başarıyla hayata geçen iş ortaklığımız  
Türkiye’de de ürün-hizmet kalitesinde yükseliş ve  
operasyonlarda verimlilik artışı sağlayacaktır” dedi.

Yapılan anlaşmanın başta son kullanıcı olmak üzere tüm 
taraflar için olumlu sonuçlar yaratacağını  dile getiren PPG 
Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Çağrı Kırteler ise;  
PPG’nin global ölçekte birçok otomobil üreticisinin çözüm 
ortağı olduğunu ve 100 yılı aşan PPG birikiminin Mercedes 
Benz Türkiye’nin boya ile ilgili iş süreçlerinin veriminin 
artması için kullanılacağını 
belirtti. 

PPG Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Ulaş Ata ise, “Merce-
des Benz Türkiye gibi otomotiv 
sektörünün büyük ve etkili bir 
oyuncusu ile işbirliği yapmak-
tan mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Ata, işbirliklerini genişletmek, 
Türkiye’de daha geniş bir ala-
na PPG birikimi ve kalitesini 
taşımak amacıyla çalışmaların 
devam ettiğini  söyledi.

İki Dünya Devi PPG ve Mercedes-Benz’in İşbirliği 
İle Oto Tamir Boyalarında Kalite Yükselecek 
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Bozankaya, IAA Fuarında Elektrikli 
Otobüsünü Tüm Dünyaya Tanıttı 

Raylı sistem, ticari araç tasarımı ve üretiminde yaptığı 
yatırımlarla tanınan Bozankaya, Almanya Hannover’de 
düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda yepyeni bir 
aracını tanıttı. Bozankaya’nın elektrikli otobüsü EBus, IAA 
ziyaretçilerinden tam puan aldı. 

Raylı sistem ve ticari araç tasa-
rımında önemli Ar-Ge yatırımları 
yapan Türk yerli üretici Bozanka-
ya, Hannover’de düzenlenen IAA 
Ticari Araç Fuarı’nda yeni elektrik-
li otobüsünü dünyaya tanıttı. E-Bus 
lansmanını özellikle global arena-
da yapmayı tercih eden Bozanka-
ya, IAA’da büyük ilgi görürken, Al-
manya’nın tüm yerel yönetimleri, 
Kuzey Avrupa ve İsviçre, İran ve 
Azerbaycan’dan E-Bus’a yönelik 
potansiyel talepler olduğu belirtildi. Ayrıca Bursa Valisi Mü-
nir Karaloğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşa-
rı Prof. Dr. Ersan Aslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı yetkilileri, Bozankaya standını ziyaret ederek yeni elektrikli 
otobüsü incelediler. 

Günümüzde kullanılan diğer toplu taşıma araçları ile 
karşılaştırıldığında Bozankaya’nın üretimi olan E-Bus; enerji 
tüketimi, çevreye duyarlılık ve verimlilik ile bir adım öne 
çıkıyor. Akü sistemi, Bozankaya GMBH tarafından geliştirilen 
E-Bus’ın üretimi ise Bozankaya A.Ş. tarafından yapılıyor. 

Elektrikli otobüslerde en önemli 
konu olan Akü sistemi, Avrupa 
ve Amerika’da toplu taşımacılıkta 
kullanılan ve dayanıklılık gerektiren 
sistemler için merkez haline gelen 
Bozankaya GMBH tarafından 
geliştirildi. 

Bozankaya Genel Müdürü Ay-
tunç Günay, fuar sırasında yaptığı 
açıklamada; “Bozankaya’nın tasa-
rımı ve üretimi olan E-Bus için üç 
yıldır çalışıyoruz. Aracımız şarj ol-

duğunda ortalama 260-320 km arasında yol yapıyor. Bozan-
kaya olarak 200 km için ise garanti veriyoruz. Bunu sağlayan 
akü sistemi tabi ki çok önemli. Bozankaya E-Bus’ın akü sis-
temi, Almanya’da bulunan diğer bir Ar-ge merkezimiz Bo-
zankaya GMBH tarafından çok özel bir sistem ile geliştirildi. 
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E-Mail : info@tesmakine.com
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IAA’da E-Bus tüm özellikleriyle büyük ilgi gördü. Özellikle Al-
manya’nın tüm yerel yönetimleri, Kuzey Avrupa ve İsviçre, 
İran ve Azerbaycan’dan ciddi talep olduğunu söyleyebiliriz,” 
dedi. 

Bozankaya’nın IAA 2014’de lanse ettiği E-Bus; şarj 
edilebilir elektrik (akü) ile çalışan, 10.7 m uzunluğunda, üç 
kapı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlayan, 
süper alçak tabanlı, 25 kişi oturma kapasiteli, çevreci, sessiz, 

ekonomik, verimli bir şehir içi otobüsü olarak birçok çözümü 
bir arada sunuyor. 

Şehir içi ulaşımında sıfır emisyon ile çevreci bölgeler 
oluşturulması, şehir içi dur-kalkın sık olduğu bölgelerde 
verimliliği arttırması ve güç kaybı yaşanmadan yüksek 
performans sunması ile ön plana çıkan Bozankaya E-Bus, 
birçok avantaj sunuyor. Ayrıca E-Bus, yolculuk esnasında 
rahatsız edici motor sesini ortadan kaldırdığı ve güzergah 
boyunca çevre için de sessiz bir ortam sağladığı için modern 
şehir hayatına uyum sağlıyor. Yakıtta dışa bağımlılığı azaltacak 
şekilde yüksek oranda tasarruf sağlayan E-Bus, ekonomik 
toplu taşımacılık çözümü oluyor. Süper alçak tabanı ile E-Bus, 
yolcular için konfor ve güvenlik sunuyor. 

E-Bus, 200 kWh Li Yttrium Iyon aküler ile minimum 
200 km üzerinde menzil sağlıyor. EBS, ECAS, yana yatma, 
ön ısıtıcı, hız kontrollü servo direksiyon gibi seçenekler 
standart olarak sunuluyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarında 
şarj edilebilmekle birlikte, acil durumlarda doğrudan 380V 
bağlanıp, başka hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan araç şarj 
edilebiliyor. Batarya miktarı güzergah uzunluğuna bağlı 
olarak arttırılabiliyor.
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Mitsubishi L200 Yine Finale Sürüyor!
2013’te pick-up pazarını yüzde 

26’lık pazar payı ile lider olarak kapatan 
Mitsubishi L200, 2014 Ağustos ayı 
sonunda da pick-up segmentinin lideri 
oldu.

2013 yılını 3.589 satış adediyle 
tamamlayan ve pick-up segmentinin 
lideri olan Mitsubishi L200, bu yıl da 
liderliğini korumayı hedefliyor. 2014 yılı 
başından bu yana sergilediği başarılı satış 
performansıyla L200, Ağustos ayında 
yüzde 34,7’lik bir oranla segmentinin 
lideri oldu.

Kullanıcılarına benzersiz bir sürüş 
deneyimi yaşatan Mitsubishi L200, 2014 
yılının Ağustos ayı itibariyle 2.045 adet  
satış adedi ile 8 aylık dönemde yüzde 
29,7’lik bir pazar payına sahip oldu. 
Yılsonuna kadar artış göstermesi 
hedeflenen satış adetleri ile Mitsubishi 
L200 pazardaki yerini her geçen gün 
sağlamlaştırıyor. 

Özdemireller İnşaat Hidromek’ten 46 Adet 
HMK 102 S Kazıcı Yükleyici Satın Aldı 

Şubat ve Ağustos ayında toplam 46 adet HMK 102 S Maestro 
Serisi kazıcı yükleyici Ankara/Ostim’de düzenlenen törenle 
Özdemireller İnşaat’a teslim edildi.

 27-28 Şubat ve 11-15 Ağustos 2014’te Ankara - Ostim’de  
gerçekleştirilen teslimat törenlerine Özdemireller İnşaat 
firma sahibi Savaş Demirel, Ankara Makine firma sahibi 
Abidin Yılmaz, Hidromek Ankara Bölge Yöneticisi Serkan 
Aygün, Hidromek Ankara Bölge Satış Yetkilileri Tamer 
Özkan ve Mert İnanoğlu hazır bulundu. 

Hidromek’ten alınan toplamda 46 adet HMK 102 S 
Maestro kazıcı yükleyici ile makine parkını yenileyen 
Özdemireller İnşaat, bu makineleri Sinop, Eskişehir, 
Kırıkkale ve Çorum başta olmak üzere Türkiye’nin 
çeşitli illerinde Karayolları bakım ve onarım işlerinde 
kullanacaklarını belirtti. 

Konuyla ilgili olarak Hidromek Ankara Bölge 
Yöneticisi Serkan Aygün, Hidromek’in gerek satış sonrası 

hizmetleriyle gerekse müşteri odaklılığıyla Özdemireller İnşaat 
için doğru adres olduğunu belirterek, kazıcı yükleyicilerin hayırlı 
olmasını diledi.
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Buluşların Ticarileştirilmesi İçin  
Patente Vergi Teşviği
Patentli buluşların ticarileştirilmesi üretimi  
için önemli vergi teşvikleri getiren bir  
düzenleme 28918 sayılı resmi gazete yayını  
ile yürürlüğe girmiştir.

6518 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye 
göre patent hakkının kiralanması 
(lisanslanması), devri veya satışı 
sonucunda elde edilen kazançlar ile 
patentli buluşun üretime tabi tutularak 
pazarlanması sonucunda elde edilen 
kazançların %50’si için kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi alınmayacaktır. Ayrıca 
lisans ve devir işlemleri de Katma 
Değer Vergisinden istisnatutulacaktır.  
 
01 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde 
edilen kazançlara uygulanacak olan 
vergi istisnasından faydalanmak için 
buluşun ortaya çıkmasındaki Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetinin ve üretimin Türkiye’de 
gerçekleştirilmiş olması ve buluşların 551 
Sayılı KHK kapsamında incelemeli patent 
belgesi veya araştırma raporu sonucunda 
faydalı model belgesi almış olmasıgerekiyor.  
 
Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin 
uluslararası düzeyde rekabet edebilir 
bir yapıya kavuşturulması için Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinin 
yanı sıra bu desteklerin etkinliğinin 
artırılması amacıyla buluşların 
ticarileştirilmesi alanındaki ihtiyaçların 
giderilmesi de önemli bir unsurdur.  
27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 
23. Toplantısında, sorumluluğu Türk 
Patent Enstitüsüne verilen 2011/108 sayılı 
“Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik 

Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi” 
kararı alındı. Karar kapsamında Türk 
Patent Enstitüsüne; yerli patentlerin 
lisanslanmasına ilişkin verilerin düzenli 
olarak izlenmesi, lisans gelirlerinin 
artırılması için gerekli mekanizmaların 
kurumlar arası eşgüdüm içinde 
oluşturulması ve bu konudaki gelişmelerin 
BTYK’ya raporlanması görevleri verildi.

MADDE 125 – Bu Kanunun; 

a) 3 üncü maddesi yayımı izleyen ay ba-
şında, 

b) 32 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 
17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ek-
lenen (z) bendi 1/1/2015tarihinden itiba-
ren yapılacak teslim ve hizmetlere uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 45 inci, 46 ncı, 51 inci ve 52 nci madde-
leri yayımı tarihinden yüz seksen gün son-
ra,

 ç) 47 nci ve 48 inci maddeleri yayımı tari-
hinden doksan gün sonra, 

d) 49 uncu maddesi yayımı tarihinden otuz 
gün sonra, 

e) 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanuna 
eklenen 5/B maddesi, 1/1/2015 tarihinden 
itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve 
bu tarihten itibaren yapılacak vergi kesinti-
lerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürür-
lüğe girer.

Seda DALOĞLU
seda.daloglu@radusdergisi.com
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17.09.2014; Dünya lideri Cat® İş makinalarının 
Türkiye distribütörlüğünü yapan Borusan Makina ve 
Güç Sistemleri’nde yeni bir hizmet modeli devreye 
giriyor!

“EMSolutions” olarak adlandırılan Cat® Ekipman 
Yönetim sistemi ile iş makinaları daha yakından takip 
ve kontrol edilerek, iş verimliliğinin artırılması ve 
operasyon maliyetlerinin düşürülmesi sağlanıyor. 

EMSolutions, makina verilerinize uzaktan erişim 
için geliştirildi. İhtiyacınız olan 5 hizmet seviyesinden 
birisini seçerek uzmanlarımızın desteğiyle ister 

makinanızın bakımlarını kendiniz yapmaya devam 
ediyorsunuz, isterseniz bu işin detaylarını Borusan 
Makina’ya  bırakıyorsunuz. 

EMSolutions sisteminde, makinalarda bulunan 
diğer ECM‘ lerden (Elektronik Kontrol Modüllerinden) 
doğrudan veri toplayabilen Product Link®  Makina 
Takip Cihazı teknolojisi kullanılıyor ve VisionLink® 

Makina Takip Web Sitesi ile gelen bu verilere erişim 
imkânı sağlanıyor. Bu sayede makina sahipleri 
ekipmanın yeri, yakıt tüketimi, uyarılar ve birçok 
bilgiye anında sahip olarak daha hızlı ve daha doğru 
kararlar alabiliyor.  

“EMSolutions” Cat® EKİPMAN YÖNETİMİ İle 
Filonuzun Operasyon Maliyetini Düşürün!
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5 ayrı Ekipman Yönetim Seviyesi

EMSolutions, Cat Ekipman Yönetimi sisteminin 5 
ayrı seviyesi bulunuyor.  Bu seviyeler, ekipmanların 
elektronik verilerine erişimini sağlayan bağlantı 
hizmetinden, bir filonun tam ve proaktif bir şekilde 
yönetilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor.  

1. Seviye: BAĞLAN, Makinaların yeri ve çalışma 
durumu hakkında web ya da mobil cihazlar üzerinden 
ulaşılabilen VisionLink uygulaması ile makinanın 
güncel bilgilerine bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 
Yedek Parça ve Servis temsilciniz, makina verilerinden 
en yüksek faydayı alabilmeniz için size ücretsiz 
VisionLink® kullanım eğitimi veriyor.

2. Seviye: BİLGİLENDİR, Makinaların ve filonun 
durumu hakkında düzenli olarak müşterilerimizi 2 
sayfalık özet aylık raporlarla bilgilendiriyor ve kendi 
makinalarını, aynı bölgedeki benzer makinaların 
performansları ile karşılaştırıyoruz. 

3. Seviye: TAVSİYE ET, Makinanızı uzaktan 
VisionLink ile takip eden Kondisyon Takip Uzmanı’ 
nın size verdiği tavsiye ve danışmanlık hizmeti ile 
birlikte Yağ Analiz (S•O•SSM) verileri ve Teknik 
muayene bulgularını birleştirerek, makinanızın tamir 
veya bakım kararını daha sağlıklı verilere dayanarak 
vermenizi sağlıyoruz.

4. Seviye: DESTEKLE, Zamanında ve eksiksiz 
yapılan Periyodik Bakım’ları kapsayan Özel Müşteri 
Destek Anlaşmaları ile müşterilerimizin işletme 
maliyetleri azalırken makinaların işte kalma süreleri 
uzuyor. Kondisyon Takibi Uzmanımız yine size destek 
veriyor.

5. Seviye: YÖNET, Cat® İş makinaları filonuzun 
tamir ve bakım yönetimi, tamamen Borusan Makina 
ekiplerince yapılıyor. Siz işinize odaklanırken, 
Kondisyon Takip uzmanları desteği ile makinaların 
maksimum performansı korunuyor, minimum arıza 
ile çalışarak daha fazla işte kalması sağlanıyor.

Hangi hizmet seviyesi seçilirse seçilsin, Borusan 
uzmanları makinalarınızın yönetimi, verimliliği ve 

kârlılığınızın artırılması için size destek veriyor.

Borusan uzmanlığıyla sunulan Cat Ekipman 
Yönetimi sistemi hakkında daha fazla bilgiye http://
www.bmgs.com.tr/ekipmanyonetimi web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ

20. yılını kutlayan Borusan Makina ve Güç Sistemleri 
1994 yılından bu yana Caterpillar’ın Türkiye, 
Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kırgızistan’daki 
tek temsilcisi olarak faaliyetini sürdürüyor. Ayrıca 
Metso, Mecalac, Genie, Mantsinen, SITECH, Atlas 
Copco, SEM, MaK, Olympian, Clyde Union ve NGC 
gibi markaların distribütörlüğünü yapıyor. 

Borusan Makina ve Güç Sistemleri İstanbul’daki 
merkezine ek olarak Adana, Ankara, İstanbul ve 
İzmir’deki bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı Bursa, 
Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Trakya şubeleriyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Borusan Makina ve Güç Sistemleri satış ve satış 
sonrası destek hizmetleri, müşterilere verimli ve 
tasarruflu kullanım olanağı sağlanması için Cat 
Rental Store kapsamında 0 - 2 yaş arası iş makinası 
ve tamamlayıcı ürünlerin kiralama hizmeti, sertifikalı 
ikinci el iş makinası konseptiyle Türkiye’de benzeri 
olmayan garantili ikinci el hizmeti sağlıyor. Şirket 
ayrıca, SITECH Eurasia şirketiyle inşaat sektörü ve ağır 
inşaat makina filolarına tamamen entegre teknolojik 
çözümler; dizel ve doğalgaz motorlu kojenerasyon, 
mekanik güç uygulamaları (pompa istasyonları ve 
kompresör sistemleri) ve acil durum jeneratörleri gibi 
enerji sistemleri; biyogaz ve çöp gazı anahtar teslimi 
enerji santralleri; deniz sevk ve yardımcı (jeneratör) 
dizel motorları; ikinci el jeneratör ünitesi ve kiralama 
hizmetleri; statik ve dinamik UPS; BESys markası ile 
enerji ve endüstriyel taahhüt projelerinde elektrik ve 
otomasyon sistem entegrasyonu; mekanik paketleme 
kapsamındaki tamamlayıcı ürün ve hizmetler; tüm 
segmentler için finansman çözümleri sunulması 
gibi birçok çözümü müşterisine kendi bünyesinde 
sunuyor. 
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin 
(OİB) organizasyonuyla IAA Hannover Ticari Araçlar 
ve Yan Sanayi Fuarı’na katılan Türk firmaları büyük ilgi 
gördü.  

OİB Başkanvekili Ömer Burhanoğlu, “Fuardaki ilgi 
endüstrimizi sevindirdi. Amacımız hafif ticari araçta 
üretimde zirvede olan yerimizi korumak ve ihracatımızı 
artırmak” dedi.  

Dünya otomotiv endüstrisinin kalbi IAA Hannover Ticari 
Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı’nda attı. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) organizasyonuyla milli 
katılım statüsünde fuarda yer alan Türk otomotiv endüstrisi, 
Çin ve Almanya’nın ardından en fazla firma ile iştirak eden 
ülke oldu. 

Hannover’de 65. kez düzenlenen IAA Ticari Araçlar ve 
Yan Sanayi Fuarı’na Türkiye 88 firma ile katıldı. Türk stantları 
yabancıların büyük ilgisini çekti. Alman Otomotiv Endüstrisi 
Birliği (VDA) Başkanı Angela Mans ile de temaslarda bulunan 
OİB heyeti, Türk otomotiv endüstrisinin yükselen kalitesini 

ve hizmet anlayışını fuarda sergiledi.

Hedef ihracatı artırmak

OİB Başkanvekili Ömer Burhanoğlu, hafif ticari 
araç üretiminde Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğunu 
hatırlatarak, zirvedeki yerlerini korumak istediklerini söyledi. 
Burhanoğlu, fuarda hem OİB, hem de firmalar adına önemli 
temaslarda bulunduklarının altını çizerek, “Türkiye’nin 
en önemli markalarıyla Hannover’deyiz. Türk firmalarına 
büyük ilgi olduğuna tanık olduk. Amacımız hafif ticari araç 
üretiminde zirvedeki yerimizi korumak ve ihracatımızı daha 
üst seviyelere çıkarmak” diye konuştu.

Aralarında Otokar, Karsan, Temsa, Anadolu Isuzu, Canel, 
Farplas gibi birçok firmanın bulunduğu Türk standını Bursa 
Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve 
UTİB Başkanı İbrahim Burkay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Ersan Arslan da ziyaret ederek destek 
verdi. 2 Ekim gününe kadar sürecek fuara toplamda 2 bin 
66 firma katılırken, yaklaşık 100 bin ziyaretçinin takip etmesi 
bekleniyor. 

Otomotiv Endüstrisi Hannover’de Zirve Yaptı 
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•   Ford, yeni Transit’in yeni serilerini 2014 IAA Hannover 
Ticari Araçlar Fuarı’nda tanıttı; Ford Transit böylece müşterilere 
sunduğu ürün gamını tamamlamış olacak. 

• Transit artık Çift Kabinli Kamyonet ve Ekstra Uzun “Super 
Jumbo” Kamyonet versiyonlarına kavuştu. 

• Ford son 2 yılda Transit model ailesini tamamen 
yenileyerek ve genişleterek satışlarını dikkat çekici bir şekilde 
artırdı ve en hızlı büyüyen ticari pazar payına sahip oldu.

• Yeni Transit varyasyonlarının yanısıra yeni Transit 
Custom, Transit Connect ve Transit Courier modelleri ile Ford, 
Avrupa’daki en taze ticari araç ailesi olarak fuarda yerini aldı.

KÖLN, Almanya, 22 Eylül 2014 
– Ford, 2014 IAA Hannover Ticari 
Araçlar Fuarı’nda tamamen yenile-
diği Transit model ailesinin yeni var-
yasyonlarını tanıttı; müşteriler için 
450’den fazla seçenek sunulmaya 
başlandı. 

Transit Avrupa’da artık Çift 
Kabinli Kamyonet ve Ekstra Uzun 
“Super Jumbo” Kamyonet, versiyonları ile de satılacak.  

Seriye eklenen yeni Transit modelleri ile beraber son 24 
ayda Transit model ailesi tamamen yenilenmiş olurken, Ford 
Avrupa pazarındaki en taze ticari model ailesini sunuyor. 

Ford’un Hannover’deki standında, serinin amiral gemisi 
Transit, Transit Custom, 1.000 kg’a kadar yük taşıyabilen 
Transit Connect Van ile küçük işletmeler ve kent taşımacılığına 
yönelik Transit Courier Van ile tüm model ailesi sergilendi. 

Yenilenen modellerin de etkisi ile Ford, Ocak-Ağustos 
2014 tarihleri arasında 137.000 araç ile satışlarını 2013’ün 
aynı dönemine göre yüzde 12.7 artırarak Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen hafif ticari markası oldu. Aynı dönemde Transit 
Custom satışları iki katına çıkarken, Transit Connect yüzde 59 
artış ve Ford’un ticari araçlar pazar payı yüzde 10.8’e yükselerek 
markanın 1997’den günümüze en yüksek seviyesine ulaşıldı. 

“Ford, Avrupa’daki en gelişmiş ticari araç model ailesini hafif 
ve orta segmentte eksiksiz olarak, sunuyor” diyen Ford Avrupa 
Operasyon Şefi Barb Samardzich, “Tamamen yeni Transit 
model ailesi sayesinde müşterilerimize tam olarak bekledikleri 
olağanüstü fonksiyonellik ve düşük işletme maliyeti sunuyor ve 
bunun yansımasını da satış adetlerimizde görüyoruz.” dedi.

Yeni Transit’in Van, Kamyonet ve Minibüs’ten oluşan ilk faz 
lansmanı 2014 baharında gerçekleşti. Transit model yelpaze-
si, düşük yakıt tüketimli, düşük işletme masraflarına sahip, o-
lağanüstü dayanıklılık gösteren, artırılmış yükleme kapasiteli ve 
akıllı yükleme ayrıntıları ile sunuluyor. Ford Otosan’ın Kocae-
li Fabrikası’nda üretilen Transit’in ikinci dalga lansmanı kap-

samındaki yeni gövde tipleri ve şasi 
uzunlukları yakın zamanda seriye 
eklenecek ve dört tekerlekten çekiş 
(AWD) modelleri ile genişleyecek. 

Kamyonet Seçenekleri Genişledi

Transit Kamyonet modellerine 
eklenen Çift Kabin ile, arka koltuk-
larda da yolcuların oturabileceği bir 
versiyonun haricinde, gelmiş geçmiş 

en uzun seri üretim Transit unvanını elde eden Ekstra Uzun 
“Super Jumbo” da tanıtıldı.  

Tek Kabinli Super Jumbo Transit Kamyonet versiyonunda 
fabrikada monte edilen, yan bölümleri açılabilen 5.2 metre 
uzunluk ve 11.5 metrekare’lik yükleme alanı sunuluyor. Aracın 
toplam uzunluğu 7,797 mm iken, 15.8 metre gibi kompakt bir 
dönüş çapı sunabiliyor. 

Sınıf Lideri Dört Tekerlekten Çekiş

• Çekişin düştüğü durumlarda artırılmış tutunma

• Standart Elektronik Stabilite Kontrolü ve sürüş destek 
sistemleri ile tam entegrasyon

• Yeni AWD Kilit Modu ile sıradışı durumlarda maksimum 
tutunma kabiliyeti

Ford Transit Model Ailesinin En Yeni Versiyonlarını 
Hannover Fuarı’nda Sergiledi; Avrupa’daki Ticari 
Araçlar Serisi Tamamen Yenilendi
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Hannover’deki uluslararası fuarda kullanıcısına birçok 
fırsat sunan hafif  ticarî araç Yeni Daily, HI-MATIC otomatik 
8 vites, Toplam İşletme Maliyetinde belirgin düşüş sağlayan 
Hi-SCR (Seçici Katalitik Redüksiyon) sistemi ve doğa dostu 
Daily Elektrik, Daily CNG ve Stralis Natural Power Euro VI 
LNG müşterilerle buluştu.

Iveco, 25 Eylül - 2 Ekim 2014 arasında Hannover’de 
gerçekleşen 65. Uluslararası Ticarî Araç Fuarı’nda 
yer aldı. Şirket, ticarî araçlar için sektördeki en önemli 
uluslararası etkinlik olan bu fuarda çeşitli yeniliklerini 
tüketiciyle buluşturdu. 2,500 metrekareden daha büyük 
bir stantta Iveco, müşterilerine hafif ticarîden ağır araçlara, 
off-road araçlardan otobüslere ve maden sahası araçlarına 
kadar tüm ürün yelpazesini tanıtma fırsatı yakaladı.

Standın gerçek yıldızı ise Yeni Daily’di otomobil 
konforunda, sürüş ve yakıt tüketimi optimize edilmiş, 
sınıfındaki en iyi hacme sahip, yükleme verimliliği sınıfının 
zirvesinde olan tamamen yenilenmiş bir araç. Parçalarının 
%80’i yenilenirken, Yeni Daily; sağlamlık, çok yönlülük ve 
dayanıklılığı garanti eden, şasi kabinlerde üst yapılar için 
maksimum esnekliği sağlayan DNA’sının ana parçalarından 
klasik şasi yapısını korudu. Yeni Daily için ayrılan alanda 
aynı zamanda F1C motoru, HI-MATIC otomatik 8 vites 
ve Quad Leaf süspansiyon gibi teknolojik yenilikler de yer 
buldu.

Iveco’nun doğaya saygısını ve sürdürülebilirliği simgeleyen 
araçları da fuardaydı: dizel versiyonla güvenilirlik, konfor 
ve yük kapasitesi açısından aynı avantajlara sahip olan Yeni 
Daily CNG, Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan 
Stralis Natural Power Euro VI ve rekor yük kapasitesine 
sahip sıfır emisyonlu Yeni Daily Elektrik fuarda yer aldı.

Şirketin Hannover 2014’teki müşterilere yönelik ana 
felsefesi “yakıt tasarrufu hiç bu kadar kolay olmamıştı”: 
Euro VI motorlar için ayrılan sergi alanında patentli HI-SCR 
(Yüksek verimlilikli seçici katalitik redüksiyon) sistemli 
motoru tanıtıldı. Iveco Bus ve Iveco Stralis sınıflarını da 
kapsayarak Euro VI’lı araçlarda bulunacak bu motor 

sayesinde dış havanın alımıyla olağanüstü bir motor içi 
yanmaya erişiliyor. Çeşitli patentlerle korunan HI-SCR 
teknolojisi EGR’ye (egzos gazı resürkilasyonu) ve DPF’ye 
(dizel parçacık filtresi) ihtiyaç duymadığından toplam 
işletme maliyetinde bir düşüş sağlıyor. Bu teknoloji tüm 
Tector dizel motorlarda, Iveco Bus, Eurocargo, Stralis ve 
Trakker’da kullanılan Cursor motorlarda yer alıyor.

Tüm sergi alanı şirketin son yıllarda benimsediği 
stratejiyi temsil ediyor: Ürün yatırımları; hafif araç 
alanında Yeni Daily’nin çıkışı, orta araç alanında 
Eurocargo’nun çok yönlülüğünün ve verimliliğinin 
geliştirilmesi, ağır araç alanında işletme maliyetlerinin 
düşürülmesi ve servis mükemmelliği, ürün kalitesi, 
infotelematik sistemler ve motor alanındaki inovasyonlar. 

Fuarda toplam 16 Iveco aracı sergilendi: Biri Yeni 
Daily Minibüs, biri Yeni Daily CNG, diğeri de mobil 
çalışma istasyonu olmak üzere yedi Yeni Daily vardı. 18 
Tonluk Eurocargo orta ağırlıktaki araçları temsil etti. Biri 
LNG’li, diğeri aracın ağırlığını düşürmek için özel çözümler 
uygulanmış olan Süper-Hafif olmak üzere ağır araçları 
temsilen dört Stralis yer aldı.

Fuarda Trakker 8x4 ve 2014 Güney Amerika rallisine 
katılan Dakar Trakker ve Euro VI motoruyla ilk defa 
uluslararası arenada tanıtılan Yeni Astra HD9 da vardı.

Yeni Daily: Köklerine bağlı fakat tamamen yenilenmiş

Iveco’nun sürdürülebilir harekete bağlılığı: Yeni Daily 
CNG ve Stralis LNG

Orta ve ağır araç alanı: Stralis ve Eurocargo, tasarruf 
şampiyonları

Off-road alanı: Trakker ve 560 beygirlik Euro VI 
motoruyla Astra H9

Iveco, Hannover’deki 
2014 IAA  Fuarında 
Müşterileri İle Buluştu
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Volvo Kamyon’un yeni reklam 
filmi The Casino’da, bir park 
valesine yepyeni bir Volvo FH’ın 
anahtarları veriliyor. Şaşkınlığını 
gizleyemeyen valenin bilmediği 
şu ki bu kamyon dünyada ilk kez 
bir ağır ticari araçta kullanılan çift 
kavramalı I-Shift şanzımana sahip 
ve aslında bir spor otomobil ile 
büyük benzerlikler taşıyor.

İtalya’daki Casino San Remo’da park valesi olarak ilk 
gününü yaşayan Ambrogio Adani, hiç beklenmeyecek bir 
sürprizle karşılaştı. Volvo Kamyon’un en yeni reklam filmi 
The Casino’da, Adani ardı ardına spor otomobilleri park 
ederken aniden yepyeni bir Volvo FH yaklaştı ve gazinonun 
önünde durdu. Genç vale en hafif tabirle şaşkınlıktan dona 
kaldı ama aslında bu devasa aracın yeni çift kavramalı I-Shift 
şanzımana sahip olduğunu ve bu nedenle spor otomobillerle 
pek çok ortak noktası olduğunu bilemedi.

Pek çok spor otomobilde kullanılan teknolojiyle büyük 

benzerlikler taşıyan çift kavramalı I-
Shift ile kamyon vites değişimleri 
sırasında ne hız ne de tork kaybı 
yaşanıyor. Volvo Kamyon, dünya 
genelinde seri üretim ağır ticari 
araçlar içerisinde böyle bir şanzıman 
geliştiren ilk üretici oldu.

Volvo Kamyon Yürüyen Aksam 
Ürün Müdürü Astrid Drewsen, 
“Kamyonlar için çift kavramalı bir 

şanzıman, çok daha sorunsuz ve kolay bir sürüş sağlayan 
çok önemli bir gelişme. Taşımacılık işi ne kadar ağır, yollar 
ne kadar zorlu ve vites değişimi ne kadar sık olursa, çift 
kavramalı I-Shift, kullanıcısına o kadar fazla kolaylık sunar” 
dedi.

Çift kavramalı I-Shift, Volvo Kamyon’un ün yapmış I-
Shift şanzımanının daha da geliştirilmiş yeni nesli ve 
iki şanzımanın birbirlerine paralel bağlanması olarak 
da tanımlanabilir. Bir vites etkinken, bir sonraki vites, 
bir anlamda diğer şanzımanda önceden seçilmiş olur.  

Çift Kavramalı I-Shift İle Spor 
Otomobil Kullanımı
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Vites değişimi işlemi sırasında ikinci kavrama devreye girdiği 
anda ilk kavrama ayrılır ve böylece vites değişimleri, güç 
aktarımında herhangi bir kesinti olmadan gerçekleşir.

The Casino ile Volvo Kamyon, 2012 ve 2013’te bir dizi 
reklam filmiyle başlattığı iletişim yolculuğuna devam ediyor. 
Youtube’da toplamda 100 milyon defadan fazla izlenen 
bu filmler, yalnızca Volvo Kamyon markasının algısını 
güçlendirmekle kalmayıp Volvo Kamyon sahibi olmaya 
duyulan isteği de arttırdı.

Volvo Kamyon Başkanı Claes Nilsson, “Bu kadar çok 
insanın ürünlerimize ilgi göstermesinden gerçekten çok 
memnunuz. Volvo Kamyon’un yeni şanzımanı çift kavramalı 
I-Shift ile ilgili en son reklam filmimizle, uyguladığımız 
teknolojik yenilikleri yalnızca kamyonlarla ilgilenen kişilerin 
değil, çok daha geniş kitlelerin ilgisini çekecek şekilde 
sergilemeye devam ediyoruz” dedi.

Çift kavramalı I-Shift, Eylül 2014’ten itibaren 460, 500 
veya 540 beygir güçlerindeki Euro 6 D13 motorlu Volvo FH 
modellerinin satıldığı tüm pazarlarda sipariş edilebilecek.

I-Shift Dual Clutch Verileri

– Çift kavramalı I-Shift, önceki nesil I-Shift şanzımanı temel 
alır. Çok sayıda yeni bileşen içermesine rağmen, yeni ünite 
klasik bir I-Shift’ten yalnızca 12 cm daha uzundur.

– Çift kavramalı I-Shift, güç aktarımında hiçbir kesinti 
olmadan vites değiştirir. Birkaç vites atlamanın daha tercih 
edilebilir olduğu sürüş koşullarında, bu yeni şanzıman vites 
değişimini aynı normal bir I-Shift ünitesi gibi gerçekleştirir.

– Çift kavramalı I-Shift, 6. vitesten 7. vitese geçerken 
gerçekleşen kademeli vites değişiklikleri dışındaki tüm 
viteslerde, güç aktarımında hiçbir kesinti olmadan vites 
değişimi gerçekleştirebilir.

– Yumuşak vites değişimleri, yürüyen aksamda ve aracın 
geri kalanında daha az yıpranma olmasını sağlar.

– Çift kavramalı I-Shift ile elde edilen yakıt tüketimi, 
önceki nesil I-Shift ile aynıdır.

– Çift kavramalı I-Shift, yeni Volvo FH modelinde I-Shift 
ve manuel şanzımanlarına ilave opsiyon olarak sunulacaktır.
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Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlükleri ve Kamu Kurumları Yerli Üretim 
Mst Marka Kazıcı Yükleyici İş Makinalarına Güveniyor

Büyükşehir Belediyelerinin marka tercihi yine MST 
oldu. Geçtiğimiz aylardan beri devam eden kamu 
teslimatlarına bir yenisini ekleyen MST, Gaziantep 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ile Konya Su ve 
Kanalizasyon İdaresi(KOSKİ)’ye toplamda 9 Adet 
Bekoloder teslimatı gerçekleştirdi. KOSKİ, daha önce 
yaptığı 2 Adetlik Bekoloder yatırımına ek olarak 3 Adetlik 
Bekoloder ihtiyacında da tercihini yerli üretim MST’den 
yana kullandı. 

Haberimizin ayrıntılarında MST’nin kamu 
teslimatlarından bazılarına ulaşabilirsiniz. 

Sanko Makina Kamu Satışları Müdürü Hakan SARAL 
yapmış olduğu açıklamada

2014 yılında uygulamaya giren 6360 kanun nolu ve 
12/11/2012 kabul tarihli Büyükşehir yasa tasarısından 
sonra daha da önem kazanan Büyükşehir Belediyeleri ve 
Belediyelerin  Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlükleri ;  
suların kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü 
teknik ve idari faaliyetleri yürütmesi için bu kurumların iş 
makinası ihtiyaçları gündeme gelmektedir. 

Kurumlar bu ihtiyaçlarını ya kiralama yöntemiyle 
karşılamakta ya da satın alarak bu hizmetleri yerine 
getirme konusunda uygulamalara gidebilmektedirler. Her 

iki uygulama da sonuç olarak sektörümüze hareketlilik 
getirmektedir.

Bu kurumların iş makinası  satın alma veya kiralama 
ihtiyaçlarına baktığımızda  Kazıcı yükleyici iş makinalarının 
öncelikte  olduğunu daha sonra sırasıyla mini ekskavatörlerin 
yirmi  ton sınıfı  paletli ve lastikli ekskavatörlerin ağırlıkta 
tercih edildiğini görmekteyiz.

Firmamız Sanko Makina da bu pazardan Gaziantep’te 
üretmiş olduğu MST markalı Kazıcı Yükleyici İş makinalarıyla 
hem geçmiş yıllarda hem de bu yıl ciddi bir pazar payı elde 
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etmiştir.  Artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz Kazıcı Yükleyici iş 
makinası anlamında Kamu müşterilerinin  iki tercihinden biri  
MST markası  olarak ortaya çıkıyor.

Yerli üretici olarak bu başarıyı elde etmek ve bu başarının 
sürekliliğini getirebilmek için rekabetin en üst düzeyde 
olduğu pazarda yapılması gerekenlerin;

• Rakiplerine göre farklılıkları olan, kaliteli ürün 
üretmekten 

• Yaygın ve tecrübeli bir SSH yapılanmasından

• Müşteri odaklı Ssh ,satış ve pazarlama ekibinden

• AR-GE ve ÜR-GE ye  önem veren sabırlı, öz verili  ve 
istikrarlı bir uygulamadan geçtiğini tecrübe etmiş  bir firma 
olarak

2014 yılında yapmış olduğumuz adetli satışlarımızla 
bunu sahaya yansıttığımızı ve müşterilerimizin yanında 
olduğumuzu bir kez daha görüyoruz;

Samsun Büyükşehir Belediyesi  
    SASKİ Genel Müdürlüğüne 7 adet

Erzurum Büyükşehir Belediyesi  
    ESKİ Genel Müdürlüğüne 20 adet

Konya Büyükşehir Belediyesi  
    KOSKİ Genel Müdürlüğüne 5 adet

Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi  
    GASKİ Genel Müdürlüğüne 6 Adet

Bitlis İl Özel İdaresi  
    Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 4 adet

Jandarma Genel Komutanlığı ‘na  
    8 adet MST marka kazıcı yükleyici satışı.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2014 59



201460

Melayib BİLGİN
info@radusdergisi.com

TEHLİKELİ ATIKLAR
Atık en basit tanımı ile ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için kullandığımız maddelerin, 
o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan 
sonra atılan kısmıdır. Dünyamızda her 
yıl milyarlarca ton atık oluşmakta ve bu 
atık miktarı hızla gelişen ve büyüyen 
endüstrileşmeyle doğru orantılı olarak 
artmaktadır. Her türlü üretim ve tüketim 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bu 
atıkların insan sağlığına ve çevreye geri 
dönüşümü olmayan zararlar verdiği kabul 
edilmektedir. Genel olarak atıklar içinde 
“zararsız atık” olarak tanımlanacak bir atık 
türü olmadığı vurgulanmaktadır. 

Bileşiminde insan sağlığı ve çevre için 
tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli 
taşıyan maddeleri içeren evsel ve 
endüstriyel kaynaklı olabilen atıklara 
tehlikeli atıklar denir. Tehlikeli atıkların 
tanımında iki ana yaklaşımın olduğu 
vurgulanmaktadır.  Atığın tehlikeli olma 
özellikleri çevredeki zararın ortaya çıkma 
süresi ile ilgili olarak  “kısa sürede oluşan 
zararlar” ve “uzun sürede oluşan zararlar” 
şeklinde çevresel etkileri yönünden ele 
alınmaktadır. Tutuşabilirlik, koroziflik, 
reaktiflik, zehirlilik özelliklerinden bir ya 
da bir kaçını gösterme durumu ise “atık 
özellikleri açısından yaklaşım” olarak ifade 
edilmektedir.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tehlikeli 
kabul edilen atıkların özellikleri aşağıda 
belirtilmiştir (TAKY, 2005):

H1 Patlayıcı: Alev etkisi altında 
patlayabilen şoklara ve sürtünmeye hassas 
olan maddeler,

H2 Oksitleyici: Özellikle yanıcı maddelerle 
temas halinde iken reaksiyona giren 
maddeler,

H3-A Yüksek Oranda Tutuşabilenler: 
21oC’nin altında parlama noktasına 
sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı 

tutuşabilen sıvılar dahil), ortam sıcaklığında 
hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve 
sonuçta tutuşabilen maddeler, bir ateşleme 
kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde 
kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı 
uzaklaştırıldığında yanmaya devam eden 
maddeler,

H3-B Tutuşabilen: 21oC’ye eşit veya daha 
yüksek ya da 55oC’ye eşit ya da daha 
düşük parlama noktasına sahip olan sıvı 
maddeler ve preparatlar,

H4 Tahriş edici: Deri ile temas halinde 
yanığa sebebiyet veren korozif olmayan 
maddeler,

H5 Zararlı: Solunduğu, yenildiği veya 
deriye nüfuz ettiğinde sağlık riski içeren 
maddeler,

H6 Toksik: Sağlık yönünden ciddi akut 
veya kronik risk oluşturan maddeler,

H7 Kanserojen: Kansere yol açan madde-
ler,

H8 Korozif: Temas halinde canlı dokuları 
tahrip eden maddeler,

H9 Enfeksiyon yapıcı: Hastalığa sebep olan 
mikroorganizmaları içeren maddeler,

H10 Teratojenik: Kalıtımsal olmayan 
sakatlıklara yol açan ve riskini barındıran 
maddeler,

H11 Mutajenik: Kalıtsal genetik bozukluk-
lara yol açan veya riskini barındıran mad-
deler,

H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas 
etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları 
serbest bırakan madde veya preparatlar,

H13 Yukarıda listelenen karakterlerden 
herhangi birine sahip olan atıkların 
bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve 
preparatlar ve

H14 Ekotoksik: Çevre üzerinde zararlı 
etkileri olan maddelerdir.
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Brisa, ‘Bridgestone BOX’ ile lastik satış ve servis 
hizmeti ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu her yerde 
olacak. ‘Gerektiği zaman, gerektiği yerde konumlanan 
tam teçhizatlı servis’ özelliği taşıyan Bridgestone BOX’ta, 
sürücülere, lastik satış, sökme-takma, balans ayarı, 
nitrojen dolumu, akü ve yağ değişimi, klima gazı dolumu 
gibi yolculuk anında en çok ihtiyaç duyulan hizmetler 
verilecek.

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Akpulat, müşteri odaklı vizyonları 
doğrultusunda hayata geçen Bridgestone BOX için, “Hem 
yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak hem de hızlı ve 
sürdürülebilir bir satış ve hizmet kanalı modeli olacak” 
diye konuştu.

Yenilikçi çözümleriyle lastik sektöründe farklılaşan 
uygulamaları hayata geçiren Brisa, bir sanayi şirketinden 
inovasyon şirketine dönüşüm sürecinin önemli bir parçası 
olan inovasyon sürecinin önemli bir projesini daha hayata 
geçirerek ‘Bridgestone BOX’ı tasarladı.

Brisa’nın yenilikçi bir hizmeti olan ve aynı zamanda satış 
kanallarında farklılaşma modeli de olan Bridgestone BOX, 
araç sahiplerine ihtiyaç duydukları noktalarda satış ve hizmet 
sunulmasını sağlıyor. 

Akpulat: “Bridgestone BOX, hızlı ve sürdürülebilir bir 
lastik satış ve hizmet kanalı modeli olacak”

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Akpulat, “Sorumluluğumuzun sadece 
lastik üretmek ve satmakla sınırlı olmadığının farkındayız. 
Brisa’nın vizyonu “gelecek için en iyi yolculuğu tasarlamak”. 
Vizyonumuzun ışığında ve müşteriyi merkeze alan iş anlayışı 
değerlerimizle her zaman müşterimizin yanında ve araç 
sahiplerinin yakınında olmak zorundayız. Bridgestone BOX ile 
özellikle kadın sürücülerin büyük sıkıntı çektikleri bir duruma 
son veriyoruz, onları sanayi sitelerine gitme zorunluluğundan 

kurtarıyoruz. Bridgestone BOX konumlandığı kolay erişilebilir 
noktalardaki varlığı ile, seyahat edenlerin hizmetlere 
ulaşma zorluğunu gözönüne aldığımızda, kendilerine en iyi 
çözümü sunacaktır. Bir diğer yandan, hizmetin talep edildiği 
noktalarda, hem yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak 
hem de hızlı ve sürdürülebilir bir lastik satış ve hizmet kanalı 
modeli olacak” şeklinde konuştu.

Bridgestone BOX: Gerektiği zaman gerektiği yerde 
konumlanan tam teçhizatlı satış ve servis noktası

Gerektiği zaman gerektiği yerde konumlanan tam 
teçhizatlı satış ve servis özelliği taşıyan Bridgestone BOX’ta, 
lastik sökme takma, balans, nitrojen dolumu, akü değişimi, 
yağ değişimi, klima gazı dolumu gibi sürücülerin yolculuk 
anında en çok ihtiyaç duydukları hizmetler verilecek. 

Bridgestone BOX, araç sahiplerinin lastik alımı ve servis 
ihtiyaçlarını karşılamaları açısından en çok zorlandıkları 
yerlerde konumlanacak. Sürücülerin en çok kullandığı 
haftasonu ve tatil güzergahları gözden geçirilerek, mevsimsel 
ihtiyaçları da dikkate alınarak, Bridgestone BOX, yaz 
döneminde Çeşme’de hizmete sunuldu. 

Brisa bir yenilikçi fikri daha hayata geçirdi
Brisa, ‘Bridgestone BOX’ İle Araç  
Sahiplerinin Olduğu Her Yerde !
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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  BELEDİ-
YE KENT 2014 Fuarı, siz katılımcılar için ürün ve 
teknolojilerinizi sergilemekte, iş hacminizle bir-
likte potansiyel satış ve projelerinizin önümüzde-
ki dönemde gelişmesinde önemli bir katkı ve fır-
sat 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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Petlas, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl düzenlediği 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” raporuna  
göre 109. olarak önemli bir başarı daha elde etti. Geçtiğimiz 
yıl yayınlanan raporda 113. sırada yer alan Petlas, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) 2013 verilerine göre dört basamak 
birden yükselerek büyümesini sürdürdü. Bu başarısıyla 
Petlas, ilk 100 hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Dünya üzerinde yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve 
yurt genelinde 850’yi aşkın bayisiyle hizmet veren Petlas, 
“Türkiye’nin Lastiği” sloganıyla sürdürdüğü çalışmalarında, 
ülkemizin en büyük 109. şirketi olarak büyük bir başarıya imza 
attı. İstanbul Sanayi Odası tarafından sanayi kuruluşlarının 
2013 verilerinin değerlendirildiği rapora göre Petlas, önceki 
yıllara oranla yükselişini bir kez daha sürdürmüş oldu. 

İstanbul Sanayi Odası’nın, ilk defa 1968 yılında “100 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” olarak başlattığı ve kendini geliştirerek 
kırk beş yıldır sürdürülen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” çalışması, sanayinin hiçbir yerde bulunmayan 
gerçek röntgenini çekmeyi hedefliyor. Bunun için de 
sanayi sektörü şirketlerini temel alıyor ve sıralamada 
temel kıstas olarak üretimden satış rakamlarını 
görüyor. Yani sonuçlar, kuruluşların kendi üretmiş 
olduğu ürünlerden yaptığı satışları kapsıyor. 

2 milyon metrekarelik bir alan üzerinde yer 
alan ve 350 bin metrekare kapalı alana sahip 
olan fabrikada üretimlerini gerçekleştiren 
Petlas, her türlü kara taşıtı lastiğinin yanı 
sıra savaş uçağı lastiği de üretiyor. Yaptığı 
yatırımlarla dikkat çeken Petlas, üretim hacmini 
her gün bir adım öteye taşımanın heyecanı 
içerisinde İSO 500 listesinde aldığı bu sonucu çok 
önemsiyor. Sermayesi ve yatırımlarıyla adından sıkça 
söz ettiren lastik devi Petlas, her mevsim ve her koşul için 
lastik üreterek AR-GE’ye de ciddi yatırımlar yapmaya devam 
ediyor. Petlas, son tüketicinin isteklerine cevap verebilmek 
için saha çalışmaları yaparak ürün yelpazesini genişletmeyi 
sürdürüyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayesine sahip ilk ve 

tek markası olan Petlas, daha büyük adımlar atarak ciddi 
yatırımlara hazırlanıyor. Ülke ekonomisine önemli katkılarda 
bulunan Petlas, Avrupa standartlarının üstünde bir hizmet ağı 
oluşturmak ve tüketiciye sorunsuz hizmet vermek için ciddi 
bir çalışma programı yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana, işgücü 
istihdamı konusunda ülkemizin önde gelen 

kuruluşlarından biri olan Petlas, 2700’e 
yakın çalışanına ve çalışma ortamına verdiği 
önem ile ülkemiz sanayi sektörüne örnek 
olma özelliğini taşıyor. 

Dünyanın dört bir yanına geniş ihracat 
yelpazesi ile uluslararası pazarlarda elde ettiği 
bilgi birikimini, yeni yöntemler ile birleştirerek 
pazar payını sürekli arttıran Petlas, 2014 

yılında hedefini daha da büyüterek dünya 
sıralamasına girmeyi planlıyor. Geçtiğimiz 

günlerde Türkiye ihracatının çatı örgütü olan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2013 yılı ihracat 

raporlarına göre, 60 bin ihracatçı firma arasından ilk 100 
firma içine giren Petlas, 73. sırada yer alarak kalitesini ve 
güvenilirliğini de kullanıcılarına bir kez daha göstermiş oldu. 
Yapmış olduğu yatırımlar ve sürdürdüğü AR-GE çalışmalarıyla 
devamlı iyileştirme politikasını kendine misyon edinen Petlas, 
başarılarının devamı için var gücüyle çalışıyor.

PETLAS TÜRKİYE’NİN  
EN BÜYÜK 109’UNCU ŞİRKETİ

“TÜRKİYE’NİN LASTİĞİ”



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2014 65

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201466

Pirelli, 01 Kasım 2014 itibarıyla 
yürürlüğe girecek olan, binek araçlarda 
Lastik Basıncı Kontrol Sistemi’nin 
zorunlu olmasına ilişkin yönetmeliğin 
hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. 
Uygulamanın aynı zamanda yakıt 
tasarrufu, CO2 salınımı, lastik ömrü 
ve sürüş güvenliği konularında önemli 
etkileri olacağını ifade eden Türk 
Pirelli Ticaret Direktörü Aşkın Bedük, 
“Lastik hava basıncı hakkında bilinç ve 
farkındalığın artması, güvenli yollar ve 
yolculuklar sağlayacak” dedi. 

Pirelli, 01 Kasım 2014 tarihinden iti-
baren yürürlüğe girecek yeni düzenle-
meyle binek araçlarda kullanılması zo-
runlu olacak Lastik Basınç Görüntüleme 
Sistemi (TPMS)’nin hayati önem taşıdığı konusunda araç sa-
hiplerini ve kullanıcılarını uyardı. 

Lastiklerin içerisindeki hava basınçlarını göstermek 
için tasarlanan elektronik bir sistem olan Lastik Basınç 
Görüntüleme Sistemi-TPMS, bir veya daha fazla lastikte 
basınç kaybı olması durumunda gösterge panelinde alarm 
vererek sürücüyü uyarıyor. 

Koltuk sayısı 7’ye kadar olan araçlarda geçerli olacak sistem, 
araç 40 km/s hızın üzerindeyken ideal basınç değerinin yüzde 
20 altındaki değerlerde ya da lastik basıncının 150 kPA yani 
yaklaşık 22 hava (psi)’nın altında olduğu durumlarda devreye 
giriyor ve en geç 10 dakika içerisinde düşük basınç uyarısı 
yapıyor. 

Düzenekte sensör, ölçmüş olduğu basınç verisini kontrol 
ünitesine aktarıyor. Araç içi görüntüleme düzenine göre, 
sürücü gerçek basınç değerini ekranda anında okuyabiliyor 
veya bir tuş yardımı ile basıp gösterge paneline getirebiliyor 
ya da sadece düşük basınç anında alarm uyarısını alabiliyor. 

Uygulama hayati önem taşıyor

Tüm dünyada gerçekleşen araç kazalarının sebepleri 

arasında düşük hava basınçlı veya 
aşınmış lastik kullanımı gibi sebeplerden 
dolayı lastiklerin ikinci sırada yer aldığını 
belirten Türk Pirelli Ticaret Direktörü 
Aşkın Bedük, ülkemizde de mekanik 
kusurdan medyana gelen kazaların yüzde 
60’ının lastiklerden kaynaklandığını 
söyledi. Ömrünü tamamlamış, düşük 
hava basınçlı ve mevsimine uygun 
olmayan lastiklerin kullanımı gibi 
etkenlerin trafik kazalarında önemli 
rolü olduğuna dikkat çeken Bedük, 
sürücülerin bilinç ve farkındalıklarının 
artmasıyla daha güvenli yollar ve 
yolculuklara olanak sağlayacak yeni 
uygulamanın hayata geçirilmesinden 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Doğru lastik hava basıncı, güvenli bir sürüşün temel taşıdır

Doğru lastik hava basıncının güvenli bir sürüş yaşamanın 
temel taşı olduğuna ve uygulamanın lastik kaynaklı kazaları 
önlemeye yardımcı olacağına dikkat çeken Aşkın Bedük: 
“Araç üreticesinin belirlediği ve hem lastik hem de araç 
performansının maksimize olduğu doğru hava basıncı, 
lastikten ve aracınızdan beklenen performansı almanızı sağlar. 
Yanlış hava basıncıyla şişirilmiş lastikler ise düzensiz ve daha 
çok aşınır. Örneğin, fazla şişirilmiş lastiğin yere temas alanı 
normalden çok daha azdır. Bu da yol tutuşa ve frenlemeye 
olumsuz etki eder.” dedi. 

OAMTC’nin (Österreichische Automobil-, Motorrad- und 
Touring Club) yaptığı testler sonucunda yanlış hava basıncı; 
ABS fren mesafesini yüzde 10 artırıyor. Islak zeminde 
direksiyon hakimiyeti yüzde 8 daha kötü olurken suda 
kızaklama yüzde 47 artış gösteriyor. Yine şerit değiştirme 
hızı yüzde 15 azalırken dönme direnci yüzde 38 artıyor. 
Test sonuçlarında da yer aldığı gibi, içerisinde yeterli hava 
bulunmayan lastiklerde dönme direnci daha fazla oluyor. 
Artan dönme direnci, aracın daha fazla yakıt tüketmesine 
sebep olur ve CO2 salınımını arttırır. 

Türk Pirelli, yeni lastik basıncı görüntüleme sistemi 
uygulamasının yararlarına dikkat çekiyor
LASTİK BASINCI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ HAYAT KURTARIR
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Kurulduğu 1977 yılından bu yana Türkiye treyler 
sektörünün öncü lideri Tırsan, Adapazarı fabrikasında 
son 10 yılda üretilen 50.000inci aracının teslimatını 
gerçekleştirdi. Tırsan Adapazarı fabrikasında, 10 milyon € 
yatırımla kurulan kataforez tesisinin açılışı Tırsan Treyler 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından 
yapıldı.

• 1994 yılında kurulan Tırsan Adapazarı fabrikasında ilk 
10 yılında 19.314 adet araç, ikinci 10 yılda ise 50.000 adet 
araç üretildi

• 2018 yılı itibarıyla Tırsan yılda 20.000 adet araç üretmeyi, 
bu rakamın yarısını ise ihraç etmeyi planlıyor.

• 2014 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’den Almanya, 
Polonya, Hollanda ve İtalya’ya gerçekleşen treyler ihracatının 
tamamına yakını Tırsan tarafından gerçekleştirildi.

• Tırsan, 2015 yılında Avrupa’da tanker ve silo 
segmentinde, 2016 yılında ise low-bed segmentinde pazar 
lideri olmayı hedeflemektedir.

• Tırsan Avrupa’nın üçüncü büyük treyler üreticisidir. 
Türkiye’de ise pazar lideridir.

15 Ekim 2014, Istanbul - Tırsan, Adapazarı fabrikasında 

üretilen 50.000inci semi-treyler aracının teslimatını 
gerçekleştirdi. Adapazarı fabrikasında düzenlenen törende 
50.000inci araç Gaziantep merkezli lojistik hizmeti sağlayıcısı 
Eyüp Lojistik tarafından teslim alınırken, sektör basının 
geniş katılımının yanı sıra Tırsan ve DAF bayilerinin katıldığı 
törende, Tırsan Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu ve Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık 
birer konuşma yaptılar.

Çetin Nuhoğlu: 2018 itibarıyla yılda 20.000 adet araç 
üretmek için tüm planlamayı yaptık

Çetin Nuhoğlu şu açıklamalarda bulundu; “Bugün bizim 
için çok özel bir gün. Tırsan bu yıl kuruluşunun 37.yılını 
kutluyor. İnşallah 2017 yılında da 40. yılımızı sizlerle 
kutlayacağız.”

“Bugün burada son 10 yılda ürettiğimiz 50.000inci aracın 
teslimatı için toplanmış bulunuyoruz. 1994 yılında kurulan 
Adapazarı fabrikamızın ilk 10 yılında 19.314 adet araç, 
ikinci 10 yılda ise 50.000 adet araç ürettik. 50.000 aracın 
yarısını son 3 yılda ürettik. Bu planlı hedefimiz 2018’e kadar 
gidecektir. 2018 yılı itibarıyla Tırsan olarak yılda 20.000 adet 
araç üreteceğiz. Bunun için gerekli olan tüm planlamayı 
yaptık.”

TIRSAN SON 10 YILDA ÜRETTİĞİ 
50.000’inci ARACI TESLİM ETTİ



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201468

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

V

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

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

3.Eğlence, Aktivite, Park 
Endüstrisi ve Hizmetleri 

Son Kullanıcıya Gelene Kadar 
Bir Otomobili Harekete Geçiren 
Tüm Parçalar

Otomobil ve Ticari Araçlar 
Yan Sanayi, Yedek Parça ve 
Aksamları 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
İSTANBUL

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.

Diyarbakır 4.Oto Show Fuarı 
2014

Otomobil, Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet ve 
Aksesuarlar

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / DİYARBAKIR

Tüyap Diyarbakır Fuar 
ve Kongre Merkezi
DİYARBAKIR

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

8. Uluslararası  
Belediye ve Çevre Fuarı

Belediye Ekipmanları ve Çevre Atatürk Kültür Merkezi 
ANKARA

Uluslararası 
Fuar Tanıtım ve 
Organizasyon A.Ş.

25.09.2014 - 28.09.2014

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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Almanya, Polonya, Hollanda 
ve İtalya’ya sadece Tırsan ihracat 
yapıyor

“Bizim başarımız çok net; 
pazar payımız %40’dır. Hedefimiz 
2018’de ürettiğimiz 20.000 aracın 
10.000’nini ihraç etmek. Mevcut 
durumda, Türkiye’den Almanya, 
Polonya, Hollanda ve İtalya’ya 
ihraç edilen semi-treylerlerin 
tamamına yakını Tırsan tarafından 
üretilmiştir. Tırsan bu seneyi 
yaklaşık 70 milyon € ihracat cirosu 
ile kapatacak. Yabancı piyasalara 
Yaklaşık 2.000’in üzerinde araç 
göndermiş olacak ve bu araçlar 
da çok özel araçlar olacak. Tırsan, 
tanker ve silo segmentinde 2015 
yılında, low-bed segmentinde ise 
2016 yılında pazar lideri olacak. Hava kargo segmentinde ise 
halihazırda Avrupa’da pazar lideriyiz. Türkiye’de pazar lideri 
olan Tırsan bugün itibarı ile Avrupa’nın üçüncü büyük treyler 
üreticisidir.”

Eyüp Bartık: Tırsan’dan yaptığımız alım 1.000 adedin 
üzerinde

Tırsan’ın ürettiği 50.000inci aracı teslim alan Eyüp Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ise, “Tırsan kalitesi 
tartışılmaz seviyede. Son üç yıldır TIRSAN ile iyi bir sinerji 
tutturduk ve bu durum devam ediyor. Tırsan ürünlerinden 
çok memnunuz. Tırsan’dan bugün teslim aldığımız araç, 150 
araçlık bir yatırımın parçası. Önümüzdeki yıl için de 250 
araçlık bir yatırım için konuşmaya başladık. Yani bugüne kadar 

Tırsan’dan yapmış olduğumuz alım 1.000 adedin üzerindedir. 
Biz ürünlerde özellikle ilk yatırım maliyetinden ziyade işletme 
maliyetinin düşük, 2. el değerinin ise yüksek oluşuna önem 
veriyoruz. Bu konuda da Tırsan ile kimse yarışamaz. Ben 
kullanıcı olarak bunu huzurlarında söylüyorum ki ellerine 
sağlık, çok güzel bir ürün üretiyorlar. Türkiye’de böyle bir 
tesiste böyle bir ürün ürettikleri için Tırsan ekibini ve Çetin 
Beyi alkışlamanızı rica ediyorum,” açıklamasını yaptı.

Tırsan 10 milyon € yatırım yaptı 10 yıl paslanmazlık 
garantisi veriyor

Tırsan Adapazarı tesislerinde 10 milyon € yatırımla 
kurulan ve 2014 yılı haziran ayında tam otomasyona geçilen 
kataforez (KTL) tesisinin açılışında konuşan Tırsan Bakım 
ve Yardımcı Tesisler Koordinatörü İlker Akgün ise tesise 
dair yaptığı bilgilendirmede, kataforez kaplamanın metal 
yüzeylerin paslanmaya karşı direncinin artırılmasına yönelik 
bir uygulama olduğunu ifade etti. Akgün açıklamasında, 
“10 milyon € yatırımla kurduğumuz bu tesisle treyler şasi 
ve parçalarının paslanma direncini artırıyor ve bu sayede 
paslanmaya karşı 10 yıl garanti veriyoruz. Tırsan, kataforez 
teknolojisi olarak etkinliği ispat edilmiş en etkin yöntem 
olan çinko-fosfat tri-elektron metodunu benimsemiştir. 12 
istasyonda gerçekleşen kataforetik kaplama öncesinde şasi 
ve parçalar otomatik kumlamadan geçirilmekte, kataforetik 
kaplama sonrasında ise kaplamanın kalıcılığının pekiştirilmesi 
için fırınlama gerçekleştirilmektedir,” ifadelerini kullandı.
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Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi 
İstanbul (ISCSI) kapsamında, belirlenen 
Türkiye’nin en etkin tedarik zinciri 
yöneticileri Suada’da düzenlenen gala 
gecesinde ödüllerini aldı.  

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası 
Tedarik Zinciri Zirvesi İstanbul (ISCSI), bu 
yıl,  DSV, Ortec, Slimstock, MpObject, 
SCM, Inther, IcronTech, Zetes, Asis ve 
Lojistik Derneği (LODER) ortaklığında 
gerçekleştirildi. Etkinliği gerçekleştiren 
şirketlerin ortak özellikleri Türkiye’ye yatırım 
yapmış ya da yapmaya hazırlanan büyük 
Avrupa şirketleri olması.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak tedarik zinciri kavramına 
dikkat çekmek isteyen ISCSI organizasyonu, 5 kişiden 
oluşan jüri tarafından Türkiye’nin en etkin tedarik zinciri 
yöneticilerini belirledi. Jüride LODER başkanı Prof. Dr. 
Gülçin Büyüközkan, LODER başkan yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Tanyaş, Dünya Gazetesi köşe yazarı Dr. Hakan 
Çınar, Ekonomist Dergisi yayın yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve 
SCM Dergisi sahibi Martijin Lofvers yer aldı. 

Listede yer almak için; Türkiye’de görev 
yapmak, tedarik zinciri, lojistik ve üretim 
alanlarında en az 5 yıllık deneyime sahip 
olmak, lojistik ve tedarik zinciri alanında 
uygulanmış projeler gerçekleştirmek 
ve tedarik zinciri alanında yönetici 
konumunda bulunmak şartları arandı. 

Listede yer alan yöneticiler 17 Eylül 
Çarşamba gecesi Suada’da gerçekleşen 
gala gecesinde ödüllerini aldılar. 4 dalda 
projelerin yarıştığı gecede, proje ödülleri 
de salon oylaması ile sahiplerini buldu. En 
sürdürülebilir proje dalında ödülü Brisa 
Bridgestone Tedarik Zinciri Direktörü 
Fatih Tunçbilek, en teknolojik proje ödülü 

Defacto Lojistik Direktörü Cenk Karapınar, En Yaratıcı Proje 
ödülü Eaton Tedarik Zinciri Müdürü Can Tamcı ve en etkin 
proje ödülü ise Ford Otosan Tedarik Zinciri Müdürü Emel 
Adalıoğlu’nun oldu.

ISCSI 2014, 18 Eylül Perşembe günü gerçekleşen olan 
2020’ye geçiş konulu zirve ile son buldu. Her biri konusunda 
uzman olan üst düzey konuşmacıların olduğu zirvenin açılışını 
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Ticaret Genel Müdürü Uğur 
Öztürk yaparken, Walt Disney Avrupa Operasyon Direktörü 

Edwin Van Der Meerendonk sunumu ile 
dikkat çekti. Zirvenin kapanışını ise 3 yıl üst 
üste Türkiye Ralli Kadınlar Birincisi olan Simin 
Bıçakcıoğlu yaptı.

Organizasyonun artık geleneksel hale gel-
diğini söyleyen, iş ortaklarından Slimstock 
Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer; 2015 
için etkinliğin Ekim ayının ilk haftasında plan-
landığını, bu tip etkinliklerin tedarik zinciri 
kavramının Türkiye’de daha bilinir hale gel-
mesini sağlayacağına inandıklarını belirterek 
“Özellikle deneyimlerin paylaşılması, yöne-
ticileri üretmeye ve geliştirmeye yönlendire-
rek uluslararası platformlarda da yer almaları-
nı sağlayacak” dedi.

Türkiye’nin En Etkin Tedarik 
Zinciri Yöneticileri Belirlendi
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Iveco Daily 4x4’ün 
İkinci Africa Turu Başladı;

Daily 4x4 Afrika kıtasın-
da yol güvenliğini destekle-
mek için maceralı bir tura 
çıktı

18 Eylül - 15 Kasım ara-
sı gerçekleşecek ve Angola, 
Demokratik Kongo Cum-
huriyeti, Zambiya, Tanzan-
ya, Kenya, Etiyopya ve Ci-
buti’yi kapsayacak iki aylık 
yolculuk başladı. Tur, iki I-
veco Daily 4x4’le yapılıyor. 
Yolculuk dünya çapında 
gösteriler ve destek kam-
panyaları gerçekleştiren Ta-
urinorum Takımı tarafın-
dan sürdürülüyor. Takım, 
Afrika’nın doğu yakasından 
batı yakasına kadar yol gü-
venliği konusunda bölge-
sel farkındalığı arttırmayı a-
maçlıyor.

Daily4Afrika projesi geçen yıl gerçekleşen ilk turunu iki 
Iveco Daily 4x4 ile yapmış, Yol Güvenliği Kampanyası’nı 
yürüten Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) 
desteği ile 11,000 kilometre yol kat etmişti.

Ana amacın güvenlik kampanyası olmasının yanı sıra 
bu tur sayesinde Iveco’nun hafif araçlarının ziyaret edilen 
Afrika ülkelerindeki bilinirliği de artacak. Yolculuğun kendisi, 
çoğunlukla ulaşılamayan ve saklı kalan yollarda Daily 4x4’ün 
sağlamlık ve güvenilirliğini test etmek için harika bir fırsat.

2014 Turu Angola’nın Luanda kentinde başlayarak 
Cibuti’de sonlanıyor; yolculuk süresince yedi ülkeden 
geçilerek bu ülkelerde yer alan Iveco bayilerine uğranıyor. 
Her bir dinlenme noktasında araçlar basına, müşterilere ve 
halka tanıtılmakla beraber test sürüşü imkânı da sunuluyor. 

Son olarak tüm yolculuk, video ve fotograf olarak 

gerçekzamanlı bir biçimde ana sosyal ağlara ve bu tur için 
açılan www.daily4africa.com sitesine yüklenmekte.

Daily 4x4

Daily 4x4 en kötü yol koşullarına dayanmak üzere 
tasarlandı. Yükseltilmiş şasisi sürücünün görüş açısını önemli 
oranda arttırırken off-road koşullarında da yol yüzeyinin 
etkisini en aza indiriyor. Aracın kabini yüksek konfor 
standartlarını ve en uygun ergonomiyi yakalıyor.

Daily 4x4’ün kalbini 146 beygir gücünde dört silindirli, üç 
litrelik F1C motoru oluşturuyor.  Daily 4x4’te tonaj ve dingil 
mesafesi konusunda iki seçenek var, bunlar; 3.5 veya 5.5 ton 
ile 3,050 mm veya 3,400 mm. Daily 4x4 pazarda oldukça 
niş bir yer tutuyor: Ticarî pazarda her yolda kullanılabilen, 
özel işler için tasarlanmış 4x4 araçlara olan ilginin artmasıyla 
sektörde her geçen yıl kararlı bir büyüme sağlanıyor.
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VOLKICAR AZERBAYCAN’DA

Goodyear, Dünya Rekoru Kırmak İçin Hazırlanıyor!
Alman sürücü Rainer Zietlow, en ku-

zeyden en güneye uzanan 17.752 kilo-
metrelik mesafeyi Goodyear Wrang-
ler HP lastikleri ile sürerek rekor sürede 
geçmeyi deneyecek.

Alman rekortmen Rainer Zietlow ve 
takımı Challange4, Norveç Nordkapp’tan 
(Kuzey Cape) Güney Afrika, Cape 
Agulhas’a uzanan 17.752 kilometrelik mesafeyi 10 günde kat 
etmek üzere Volkswagen Touareg V6 TDI araçlarına takılan 
Goodyear lastikleri ile yola çıktı.

Üç kişiden oluşan Zietlow ve takımı dönüşümlü hareket 
ederek dörder saat araba kullanacak. Yarış takviminin gerisinde 
kalmamak için yalnızca yakıt almak için durarak 24 saat yola 
devam ederek 3 kıtada 19 ülkeden geçecek.

Takımın kullandığı VW Touareg V6 TDI’da Goodyear’ın 
SUV ve 4X4 araçlar için geliştirdiği Wrangler HP lastikleri, 
zorlu parkurlarda ve farklı iklim koşullarında en iyi performansı 
sağlayacak.

“Zorlu koşullar üstün lastikler gerektirir” 
diyen Goodyear EMEA Pazarlama 
Direktörü Hans Vrijsen, “Goodyear olarak 
birinci önceliğimiz sürücülerin, yolculuk 
boyunca gönül rahatlığı içinde olmalarını 
sağlamak. Rainer’in mücadelesi dünya 
rekorunu kırmak üzerine! Bu gerçekten 
olağanüstü bir mücadele. Biz bu mücadeleyi 
kazanması için güçlenmesinde ona yardım 

ediyoruz. Zietlow’un Touareg’i, Goodyear Wrangler lastiklerinin 
Hava Koşullarına Uyum Teknolojisi sayesinde tüm hava ve zemin 
koşullarına uyum göstererek mükemmel performans sağlayacak” 
dedi.

Hızlı ve uzun mesafe sürüşlerinde pek çok dünya rekoru 
kıran Rainer Zietlow ise macera ve zorluklarla dolu 17.000 km’yi 
sponsorlarının temin ettiği ekipmanlar sayesinde aşmaya hazır 
olduklarını belirtti.

Rainer Zietlow, kat ettiği her kilometre için Zambiya ve Sudan’daki 
SOS çocuk köylerine, 20 Eurocent bağış yapacak. Goodyear ise 
Zietlow adına yapacağı bağışla Zietlow’un bağışını ikiye katlayacak.

Türkiye’den doğan ve adım adım dünyaya yayılan VOLKICAR 
yarış otomobili artık Azerbaycan’da… Bir tanesi özel üretim 
olmak üzere 16 adet yarış otomobilinin teslimatı yapıldı. Sırada 
VOLKICAR ile Azerbaycan’da düzenlenecek yarışlar var. 

V1 CHALLENGE AZERBAYCAN HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Motorsporlarının sevilmesine ve en önemlisi ulaşılır ve 
yapılır olmasına büyük katkı sağlayan VOLKICAR projesi, 
Volkan ışık’ın geliştirdiği V1 yarış konsepti ile desteklenerek 
günden güne büyüyor. Azerbaycan’da yeni kurulan Otomobil 
Federasyonu’nun bir sonraki projesi 2015’te V1 Challenge 
Azerbaycan’ı düzenlemek olacak. Bu yöndeki çalışmalar 
federasyon başkanı Anar ALAKBAROV önderliğinde başladı. 
EFOR Events ile birlikte gerçekleştirilecek yarışlar V1’in kendine 
has değişken formatı ile renklenecek. 

VOLKICAR VE V1 DÜNYAYA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Gittiği ülkelerden aldığı olumlu geri dönüşler ile de uluslar 
arası bir marka olma yolunda hızla ilerleyen VOLKICAR, 6 ülkede 
boy gösterirken 105 üretim adedine erişti. Böylelikle VOLKICAR 
sadece Türkiye’de değil, dünyada da motorsporlarının 
sevilmesine fayda sağlar duruma geldi. 

VOLKICAR İLE ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONASI PROJESİ 
AZERBAYCAN’DA 

VOLKICAR otomobili ile Azerbaycan’da düzenlenecek 
bir diğer organizasyon ise “Şampiyonlar Şampiyonası”. V1 
yarışlarının düzenlendiği her ülkenin şampiyon pilotları ile 
Avrupa’nın önemli yarışçılarının bir araya gelerek yapılması 
planlanan organizasyon için adres Azerbaycan’ın Kristal Palace 
kompleksi olacak. 11 Ekim’de düzenlenecek bu heyecanlı yarış 
için Azerbaycan Otomobil Federasyonu çalışmalarına başladı. 
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Araç Takip Sistemleri Trafik Kazalarını Azaltıyor
Bayram tatillerinde kazaların önemli 

bir bölümü, hız ihlali, hatalı sollama, 
yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali 
gibi ihlallerden kaynaklanıyor. Mobiliz’in 
geliştirdiği FiloTürk Araç Takip ve Filo 
Yönetim Sistemi, sürücülerin dikkatsiz ve 
yanlış araç kullanımlarını raporluyor, yollarda 
güvenli sürüşün artmasına katkı sağlıyor.

Kurban bayramı ile birlikte trafik kazaları ve 
yolcu güvenliği konusu gündemde. Bayram 
tatillerinde trafik yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak trafik kazalarında her yıl artış 
meydana geliyor. 

Son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de kullanımı artan 
araç takip sistemleri,  dikkatsiz ve yanlış araç kullanımına bağlı 
oluşan kazaları önlemede etkin rol oynuyor. 

Sürücü kullanımı raporlanıyor, hız limiti aşıldığında 
uyarı sinyali veriliyor. Araç takip sistemleri ile sürücülerin 
araç kullanımlarını takip ederek sürücü bazlı rapor alınabiliyor, 
sürücünün aracı kaç saat, hangi hızla ve kaç kilometre 
kullandığını tespit edilebiliyor, bu sayede uykusuz ve yorgun 
şekilde araç kullanımının önüne geçiliyor.

Araçlar için ani hız değişimi ve ani yön değişimi kriterleri 
belirlenebiliyor ve belirlenen kriterlere göre ani değişim 
yaşanması durumunda sistemde önceden tanımlanmış 
kişilere kaza ihtimali uyarısı iletilerek, en hızlı şekilde önlem 
alınması sağlanabiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mobiliz Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Aydoğan:

”Ülkemizde, nüfus ve araç sayısı paralelinde artan ulaşım 
yoğunluğuna bağlı olarak kaza ve kayıplar her geçen gün 
artıyor. Özellikle bayram tatilleri gibi trafiğin yoğun olduğu 
dönemlerde kazalarda maalesef ciddi bir artış yaşanıyor. Oysa 
bu bir kader değil. Dikkatli ve doğru araç kullanımı ile trafik 
kazalarının büyük bir bölümünü engellemek mümkün. Araç 
takip sistemleri trafik güvenliği için etkili çözümler sunuyor. 
Sürücülerin araç kullanımlarının denetlenmesi ve tehlikeli 
araç kullanımlarında sorumlu kişilerin bilgilendirilmesi önem 
arz ediyor. Araç takip sistemleri konusunda sektör lideri olarak 
bilinçli araç kullanımı ve yol güvenliği konusunda bilincin 
artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi

Sistem sayesinde, aracın konumu, aşırı hızı, ani yavaşlaması 

gibi birçok bilgiye anında ulaşmanın mümkün 
olduğunu belirten Aydoğan: “Özellikle toplu 
taşım araçlarında bu sistemlerin kullanılması 
ile sürücü kaynaklı hataları önlemek mümkün. 
Sunduğumuz sistem ile dikkatsiz ve yanlış araç 
kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını 
minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Sürücülerin 
trafikteki hareketlerini raporlamalarla ortaya 
koyan sistem aynı zamanda seyahat firmaları 
tarafından belirlenen yol güzergahları 
ihlallerini de tespit edebiliyor. Aracı hangi 
sürücünün kullandığı da sürücülere dağıtılan 
kimlik birimleri ile sistem tarafından algılanıyor 
ve bu sayede uzun mesafelerde şoförlerin 

tanımlanandan daha uzun süre araç kullanması da önlenmiş 
oluyor. Saniyelik verilerle güncellenen veriler üzerinden 
hazırlanan raporlar sayesinde, kazalara sebep veren hareketlere 
dair uyarı sistemi devreye sokuluyor ve ihlaller tespit edilerek 
risklerin önüne geçiliyor” dedi.

Trafik Kazaları ile ilgili rakamsal veriler
• Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 4 bin insanımız 

hayatını kaybediyor. 
• Trafik kazalarında tekerlekli sandalyeye ya da 

başkalarının yardımına muhtaç olarak yaşamını sürdürmek 
zorunda kalan yüzlercesiyle birlikte, her yıl 250 binden fazla 
vatandaşımız yaralanıyor.

• Trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti yıllık yaklaşık 
20 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

• Ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 95’inin nedeni hatalı 
insan davranışları.

Güvenli ve Keyifli Yolculuklar için;

• Yolculuğunuzu önceden planlayın ve yol 
güzergahınızdaki yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgi almadan 
yola çıkmayın.

• Yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımlarını mutlaka 
yaptırın, aracınızda bulunması gereken ekipmanları 
bulundurmayı unutmayın.

• Sürüşe başlamadan aracınızda bulunan kişilerin emniyet 
kemeri taktığından emin olun.

• Yola uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak çıkın.
• Hız limitlerini aşmayın.
• Trafik ve yol durumuna göre takip mesafesini koruyun.
• Araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşımayın.
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GEFCO Grup, İspanyol demiryolu üreticisi Talgo ile 
altı adet Talgo treninin Rusya’ya nakliyesi ve Rusya içinde 
dağıtımı konusunda sözleşme imzaladı. 

GEFCO İspanya ve GEFCO Rusya, 2014’ün ilk çeyreğinde 
yüksek hızlı tren üretimi alanında İspanya’nın lider firması 
olan, dünyanın bu sektördeki en büyük firmalarından 
biri olarak kabul edilen Talgo ile bir sözleşme imzaladı. 
GEFCO, Moskova-Berlin ve Moskova-Kiev demiryolu 
hatlarında kullanılacak altı adet yolcu trenin nakliye ve 
dağıtım işlemlerini gerçekleştirecek ve gümrükle ilgili tüm 
formalitelerle de ilgilenecek.   

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Talgo’nun Kıdemli 
Satış Direktörü Diego Díaz, “Rusya’daki müşterimizden 
siparişi aldığımızda, sipariş edilen trenlerin optimum koşullar 
altında teslim edilmesini sağlayacak ve aynı zamanda bize 
büyük esneklik sunabilecek gerçek bir lojistik ortağına 
ihtiyacımız olduğu açıktı. Ayrıca, Rusya gibi karmaşık bir 
pazarda tecrübesini kanıtlamış güçlü bir ortağa ihtiyacımız 
vardı” dedi.

Optimize edilmiş bir nakliye planı 

Bu özel yükün nakliyesi için GEFCO İspanya, multimodal 
taşımacılık yönteminden yararlanarak, üretimi ve montajı 
Talgo tarafından tamamlanmış olan trenleri Vitoria 
(Rivabellosa)’dan Rusya’daki Ust-Luga (Saint-Pétersbourg) 
limanına taşıyacak. GEFCO’nun Rus iştiraki, bu noktada 
devreye girecek  ve limandan teslim alacağı trenleri 
Moskova’ya tren yoluyla taşıyacak. GEFCO Rusya gümrük 
formaliteleri ile de ilgilenecek. 

Sözleşme kapsamında, GEFCO İspanya ayrıca yedek 
parça ve mekanik bileşenlerin nakliyesi için Rusya’ya haftada 
iki-üç kez havayoluyla taşımacılık hizmeti sunacak. 

GEFCO İspanya Satış ve Pazarlama Müdürü Pelayo 
Garcia Comas sözleşmeyle ilgili olarak, “Satış ağımızın 
işletmelerin ihtiyaçlarını öngörme becerisi bu sözleşmenin 
imzalanmasında önemli bir rol oynadı. Uluslararası ağımız, 

global entegre lojistik hizmetleri alanındaki uzmanlığımız 
ve her müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek 
çözümlerimiz dünyanın tanınmış firmalarından Talgo’yla 
işbirliğimizde belirleyici unsurlar” dedi.

Rusya’da Büyüme ve Gelişme 

Zorlu bir ekonomik ortama sahip olmasına karşın Rusya, 
GEFCO Group’un büyüme ve gelişme konusunda öncelik 
verdiği bölgelerden biri olmaya devam ediyor.  Grubun yeni 
hissedarı RZD, lojistik sektörünün hızla büyüdüğü Rusya 
pazarına erişimi sağlıyor.

GEFCO, Rusya ve Orta Asya’daki ticari faaliyetlerini 
artırmak ve büyümeyi hızlandırmak için 2014 senesinin 
başında yeni bir yapılandırmaya gitti. Yeni yapıyla bu bölgede 
büyüme hedefi olan uluslararası firmaların ihtiyaçlarına 
karşılık verme amaçlanıyor. 

Bu yeni yapı Moskova’da yerleşik 50 lojistik uzmanın 
çalıştığı bir iş geliştirme ünitesini içeriyor ve iki stratejik 
piyasaya odaklanıyor: High & Heavy ( Yüksek & Ağır) ve 
Petrol & Gaz.

GEFCO 2003 senesinden bu yana Rusya’da faaliyet 
gösteriyor. GEFCO Group’un 2013 senesinde kaydettiği 
toplam 4 milyar EUR cironun % 6’sı bu bölgeden elde edildi. 

GEFCO, Rusya’daki Etkinliğini İspanyol 
Demiryolu Üreticisi Talgo İle  Artırıyor 
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Erkin İş Makineleri’nin Üstyapı Uygulamada 
Tercihi Volvo FMX

Çatısan Nakliye, Volvo Kamyon İle Büyüyor
Nakliye sektöründe 10’uncu yılını kutlayan Çatısan 

Nakliye, filosuna 2’nci Volvo çekiciyi dahil etti. Filosundaki 
araç sayısını 10’a çıkarmayı planladıklarını ve yeni araç 
alımında tercihlerini Volvo’dan yana kullanacak olan 
Çatısan Nakliye, tek markalı 20 araçlık filoya sahip olmayı 
planlıyor.

İstanbul - Kahramanmaraş hattında parsiyel yük taşımacılığı 
yapan  Çatısan Nakliye, 9 araçlık filosuna 1 adet FH 460HP 
model çekici dahil etti. Bu alımla birlikte filosundaki Volvo 
sayısı 2’ye yükseldi.

Teslimat töreninde Çatısan Nakliye adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Değirmencioğlu, Volvo Kamyon adına ise 
Marmara Bölgesi Satış Danışmanı Gökhan Hıraca yer aldı.

Yeni FH Serisi’ni tercih eden Çatısan Nakliye, sektörün 
en güçlü ve en farklı kamyonlarından birine sahip oldu. 
Yükseltilmiş performansın yanı sıra verimlilik ve konforla da öne 
çıkan Yeni FH16, yüksek taleplere sahip taşımacılık şirketleri 

ve sürücüleri tarafından takdir görüyor ve tercih ediliyor. 
Yakıtta etkin tasarruf ve yürüyen aksamın her türlü yol ve hava 
koşulunda sağlam kalması nedeniyle Volvo Kamyon’u tercih 
ettiklerini belirten Değirmencioğlu, ”Çalıştığımız sektörde 
Volvo araçlara yaptığımız yatırımın geri dönüşü her zaman 
hızlı ve kazançlı oldu. Almayı planladığımız 10 araçtan ikisini 
teslim aldık. Volvo markası ile çalışmalarımız sürecek” dedi.

Türkiye’nin önde gelen vinç ve iş makinesi üreticileri 
arasında yer alan World Power Erkin İş Makinaları Limited 
Şirketi, yeni ürün geliştirme çalışmalarını yürütmek için Volvo 
FMX 8X4 420 şasi kamyon modelini tercih etti. Aydın’da 
kurulu tesislerinde vinç uygulaması gerçekleştirilen Volvo 
FMX, Ankomak 2014’te World Power Erkin İş Makinaları 
standında sergilendi.

Erkin Hidrolik Limited’in 32 yılı aşkın tecrübesi ve birikimiyle 
kurulan World Power Erkin İş Makinaları, 9 TM’den başlayarak 
450 TM’ye kadar ürettiği kamyon üzeri katlanır bomlu 
vinçleriyle müşterinin ihtiyaçlarına bütünüyle cevap verebilen, 
isteğe göre uyarlanmış makineler üreten sayılı firmalardan biri 
olarak üstyapı uygulamalarında Volvo Kamyon’u tercih etti. FMX 
üzerine uyguladığı yeni vinç sistemini Ankomak 2014 Fuarı’nda 
sergileyen World Power Erkin İş Makinaları, müşterilerinin 
verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Müşterilere en uygun çözümleri üreten Volvo’nun çift ön aks 
ve tahrikli bogili FMX 8x4 serisi, vinçli veya beton pompalı üst 
yapılar için son derece uygun olan yüksek ön aks yüklerine olanak 

tanıyor. World Power Erkin İş Makinaları ile gerçekleştirilen ortak 
çalışma sırasında FMX ürün serisinin esnek şasi düzeni ve VBI 
(Volvo Üstyapı Talimatları) sayesinin avantajlarından yararlanıldı.

World Power Erkin İş Makinaları Sahibi Murat Erkin, “Erkin İş 
Makinaları olarak 32 yıllık tecrübemizle sadece ürettiğimiz araç 
üstü uygulamalarımızın kalitesi ve verimliğiyle değil, uygulamayı 
gerçekleştirdiğimiz aracın da müşterilerimizin verimliliğini ve 
kârlılığını sağlaması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Volvo 
FMX, uygulama aşamasında bizim işimizi kolaylaştırırken 
Volvo Kamyon kalitesiyle de müşterilerimizin toplam işletme 
maliyetlerine de destek oluyor. 
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IVECO BAYİSİ ÜSTÜN-İŞ’İN TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR

Gökbil Nakliyat Filosunu TIRSAN Tank Konteyner 
Taşıyıcı ile Güçlendirdi

19 Eylül 2014, İstanbul - Gökbil Nakliyat 5 adet 
TIRSAN SHF.T tank konteyner taşıyıcı semi treyleri, Tırsan 
Adapazarı fabrikasında düzenlenen törenle teslim aldı. Satışı 
gerçekleştirilen araçların teslimat töreni Gökbil Nakliyat 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Yaşar, Filo Bakım Sorumlusu 
Emre Uzuner, Operasyon Sorumlusu Ercan Şahin ve DAF-
TIRSAN Otomotiv Satış Temsilcisi Erhan Taşkın’ın katılımı ile 
gerçekleşti.

Gökbil Nakliyat Genel Müdür Yardımcısı Murat Yaşar, 
gerçekleşen teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Özellikle 
TIRSAN Tank Konteyner Taşıyıcı aracını tercih etme 
nedenimiz, tehlikeli madde taşımacılığının olmazsa olmazı 
olan ADR mevzuatına tam uygun olması ve Tırsan tank 
konteyner taşıyıcı detaylarında kullanılan paslanmaz çelik 
ve alüminyum yapılardır. Böylece kimyasal sıvı taşımalarımız 
güvenle yapabiliyoruz. Ayrıca aracın sahip olduğu 3.300 kg  
boş ağırlığı ile operasyonel işlerimizde de yakıt tasarrufu  
sağlıyor olmamızda büyük avantaj,” dedi. Yaşar, “Tırsan 
araçlarının kalitesi, 2. el değerinin yüksek oluşu ve Tırsan 

Treyler’in sahip olduğu geniş servis ağı da oldukça memnuniyet 
verici. Önümüzdeki dönemlerde de Tırsan ile işbirliğimizin 
devam etmesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Merkezi Gebze - Dilovası’nda bulunan Gökbil Nakliyat 
ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışı dökme sıvı kimyasal ve gıda 
taşımacılığı alanında müşterilerine lojistik hizmeti sunmaktadır.

IVECO’DAN KATIRCIOĞLU’NA 10 
ADET STRALİS ÇEKİCİ

Iveco’nun Gaziantep’deki  yetkili satıcısı 
Üstün-İş Katırcıoğlu İnşaat ve Malzeme 
Nakliye AŞ’e 10 adet  Stralis Hi Way çekici 
satışı gerçekleştirdi.  Satışı yapılan Stralis 
çekiciler 460 HP Euro 5 motora sahip 
olup standart kabine sahipler.

Gaziantep’de satışı gerçekleştirilen 
araçların teslim edildiği törende konuşma 
yapan şirket yönetim kurulu başkanı 
Faruk Katırcıoğlu, teslim aldıkları 10 adet 
Stralis çekici ile firmalarındaki Iveco çekici 
sayısının 16 adete ulaştığını ve tercihlerinde  
3 yıl 450.000 km garantinin etkili olduğu 
ifade etti. 

2000 yılında Faruk Katırcıoğlu ve 
Muhammer Katırcıoğlu tarafından kurulan Katırcıoğlu inşaat ve 
hafriyat işlerinde faaliyet gösteriyor. 

Törende bir konuşma yapan Üstün-İş yönetim kurulu 
başkanı Eyüp Zengin ise Katırcıoğlu’nun tekrar kendilerini 

tercih etmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek tören 
sonunda şirket sahibi Faruk Katırcıoğlu ve ortağı Muhammer 
Katırcıoğlu’na  günün anısına bir plaket sundu.
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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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Sudoku	Puzzle	1	Solution  Sudoku	Puzzle	2	Solution 
3 8 1 2 7 6 9 4 5  8 7 4 1 3 9 5 2 6 
4 5 7 8 3 9 2 1 6  1 5 9 6 7 2 8 3 4 
9 2 6 5 4 1 8 7 3  3 6 2 8 5 4 7 9 1 
8 1 3 6 5 4 7 2 9  2 3 1 9 4 8 6 7 5 
6 4 5 9 2 7 1 3 8  5 8 6 3 1 7 2 4 9 
7 9 2 1 8 3 5 6 4  9 4 7 5 2 6 1 8 3 
5 7 9 3 6 2 4 8 1  7 2 5 4 6 3 9 1 8 
1 6 4 7 9 8 3 5 2  4 1 8 2 9 5 3 6 7 
2 3 8 4 1 5 6 9 7  6 9 3 7 8 1 4 5 2 

Sudoku	Puzzle	3	Solution  Sudoku	Puzzle	4	Solution 
1 7 5 4 6 8 9 3 2  1 4 3 9 5 6 7 8 2 
4 2 6 9 7 3 1 5 8  6 7 5 4 8 2 1 9 3 
8 9 3 2 5 1 7 4 6  2 9 8 7 1 3 6 5 4 
9 6 8 7 3 4 2 1 5  3 6 7 5 2 9 4 1 8 
2 1 4 8 9 5 3 6 7  5 2 1 6 4 8 3 7 9 
5 3 7 6 1 2 8 9 4  4 8 9 3 7 1 2 6 5 
6 4 9 3 8 7 5 2 1  8 1 4 2 9 7 5 3 6 
7 5 2 1 4 9 6 8 3  9 5 6 1 3 4 8 2 7 
3 8 1 5 2 6 4 7 9  7 3 2 8 6 5 9 4 1 

Sudoku	Puzzle	5	Solution  Sudoku	Puzzle	6	Solution 
1 5 7 3 6 8 4 9 2  4 3 9 8 2 1 5 6 7 
8 6 4 5 9 2 1 7 3  7 5 1 4 6 3 8 2 9 
3 2 9 4 1 7 8 6 5  8 6 2 5 7 9 1 4 3 
6 4 3 2 8 1 7 5 9  2 1 8 6 9 7 3 5 4 
5 9 8 6 7 4 2 3 1  6 9 3 1 5 4 7 8 2 
2 7 1 9 3 5 6 4 8  5 4 7 3 8 2 9 1 6 
7 1 5 8 4 9 3 2 6  9 8 6 2 3 5 4 7 1 
4 3 2 1 5 6 9 8 7  3 2 4 7 1 8 6 9 5 
9 8 6 7 2 3 5 1 4  1 7 5 9 4 6 2 3 8 

Sudoku	Puzzle	7	Solution  Sudoku	Puzzle	8	Solution 
9 3 8 4 1 5 7 2 6  8 2 6 9 3 5 7 4 1 
6 1 7 3 8 2 5 9 4  3 7 4 1 6 2 5 9 8 
4 2 5 7 6 9 3 1 8  1 5 9 7 8 4 3 2 6 
2 7 4 6 3 1 9 8 5  6 3 7 2 9 8 4 1 5 
8 5 9 2 4 7 1 6 3  5 4 2 6 1 7 9 8 3 
1 6 3 5 9 8 2 4 7  9 1 8 4 5 3 6 7 2 
7 8 6 1 2 3 4 5 9  2 9 1 5 7 6 8 3 4 
3 9 2 8 5 4 6 7 1  7 6 3 8 4 1 2 5 9 
5 4 1 9 7 6 8 3 2  4 8 5 3 2 9 1 6 7 
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SOLDAN SAĞA:   
1. Tatarcık - Dalgakıranla yapılmış liman   2. Cankurtaran - Kumrugillerden bir kuş   
3. Kilogram - Deh - Prensip - Temiz, saf    4. Teknenin kıyıya yanaşması - Çok küçük veya 
kısa - Civar    5. Çağrı, tellal ile duyurma - Okyanus - Kadın tutsak    6. Yüksek makama 
sunulan dilekçe -  Ekilen şey - Topak marul   7. Kenya’nın İnternet kodu - Halk ağzında ‘işte’   
8. Şiddetli yağmur   9. Şehir    10. Telli balıkçıl   11. Ateşten arta kalan - Nazi hücum kıtası    
12. Verecek karşıtı   13. Rodyum’ un simgesi - Ağzın içinde oluşan pamukçuk    
14. Yorum   15. Düzen

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Isı sağlamak amacıyla yakılan madde - Belli bir topluluğa özgü olan işaret   2. Oluşan, 
meydana gelen - Hamamları ısıtan ocak   3. Isı birimi - Bilgiçlik taslayan - Bizmut’ un simgesi 
4. Aşk - Savaşta kazanılan başarı - Yapılmasında sakınca olmayan   5. Rubidyum’un simgesi - 
Dua okuyucu - Balonlarda bulunan denge ağırlığı    6. Beceriksiz, görgüsüz - Ara   7. Karışık 
renkli, çok renkli - Kuzu sesi    8. Bön, budala    9. Manganez’in simgesi - Erkek kardeş, kayın   
10. İlham    11. Şarkı    12. Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı 
- Silisyum’ un simgesi    13. Acele   14. Bir Nota - O yer   15. İl   16. İcar   17. Haksızlığa 
uğratma



2014 81

HİNT USULÜ TAVUK

HAZIRLANIŞI

Öncelikle tavuk göğsünü  pul biber, kekik, 
tuz, karabiber ve sıvıyağ ile marine 
ediyoruz ve bir teflon tava yardımı ile ağzı 
kapalı şekilde kısık ateşte pişiriyoruz. 
Tavuk pişerken patatesimizi haşlayıp 
patates salatası yapıyoruz. Resimde 
görüldüğü gibi  sosluklarımıza yoğurt , 
pilav, patates salatası, karışık turşu koyup 
uygun bir tabağa alıyoruz.Tortilla limon 
ve maydonozuda ekleyip güzel bir sunum 
elde ediyruz Tortillanın bir adetini tabak 
veya tahtanın alt kısmına koyuyoruz ve 
üzerine pişmiş olan tavuğumuzu ince ince 
dilimleyip servise hazır hale getiriyoruz
                     

Afiyet olsun.

    MALZEMELER
•   Tavuk Göğsü : 200 gr

•   Tortilla ekmeği :  4 Adet

•   Pul biber  :  5 Gr

•   Kekik  :  1 Gr

•   Tuz   :  1 Gr

•   Karabiber  :  1 Gr

•   Sıvı yağ  :  5 Gr

•   Pirinç pilavı  :  1 Porsiyon

•   Yoğurt  :  80 Gr

•   Limon  :  2 Dilim

•   Maydonoz  :  10/1 Bağ

•   Karışık turşu  :  50 Gr

•   Taze patates :  100 Gr

BURCU PARS
EXECUTIVE CHEF
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  6 AYLIK ABONELİK 60 TL   12 AYLIK ABONELİK 120 TL
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KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW


