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

Bilindiği üzere şehirlerarası karayollarında seyreden; 
kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet 
ve ‘A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde 
her yılın 1 Aralık ile - 1 Nisan tarihleri arasında 
kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması  
zorunludur.

Hava şartlarının gerektirmesi halinde kış lastiği kul-
lanılması zorunluluğu, Bakanlıkça 1 
ay artırılabilir. Şehir içi taşımacılıkta 
ise ortalama yerel sıcaklıklar dikkate 
alınarak ilgili valiliklerce belirlenir 
ve uygulanır. Bu illerde bulunan 
yol kenarı denetim istasyon-
larında bu husus dikkate  
alınır. Kış lastiği takma-
yanlara 519 TL ceza ve 
kış lastiği takılana ka-
dar trafikten men edi-
lecektir.

1. Genelgede kış lastiği tanımı 
yenilendi. Lastik üzerinde M+S işareti ile 
birlikte, ‘’ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti”nin 
bulunması da yeterli olacak. 

2. Çivili lastikler de kış lastiği yerine geçecek.

3. Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgeleri-
ne kayıtlı otomobillerin tüm lastiklerinin  kış lastiği ol-
ması zorunludur.

Üstünde durulması önem arz eden değişiklikler ise; 
yarı römork ve römork üzerinde ki tüm lastiklerin kış 
lastiği olması ve kamyon,çekici,tanker,otobüs ile rö-
morkların lastik diş derinliğinin 4 mm olmasıdır.

Kış lastiği takma zorunluluğu sadece ticari araçla-
rı kapsamakta ancak; binek araçlarında konuya has-
sasiyet göstermeleri gerekmektedir. Böylece trafikteki 

tüm araçların en uygun lastikle sey-
rinin sağlanması gerçek anlam-
da yol güvenliği açısından riskle-
ri minimize edecektir. 

Taşıma sektörünün diğer bir sı-
kıntısı da kaplama lastiklerdir. Yol-

larda parçalanmış veya olduğu gibi 
çıkmış sırt atıkları aşina olduğumuz 

görüntülerdir. Bu sorunlar Avrupa Bir-
liği’nde R 109 regülasyonu ile çözül-

müş olmasına rağmen ülkemizde uygula-
ması gecikmiştir. Yine de, ‘Motorlu Taşıtlar 

ve Römorklarının Kaplanmış Havalı Lastikleri  
İmalatı Uygulaması ile ilgili Yönetmelik’ ile  

oluşturulmuş olan güvenli kaplama lastik standar-
dını ifade eden, UN/ECE R 108 ve R-109 regülasyo-
nu uygulanmaktadır. Buna göre kaplama lastiklerin 
Bakanlıkça denetlenerek sertifikalandırılan tesislerde 
kaplanmış olması gerekmektedir.

Yenilenen Genelgeyle 
Kışa Hazırlık



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20146

Tüm kalemlerde hızlı iyileşme sağlayan şirketin öncelikli hedefi savunma sanayi

Katmerciler’den 9 Ayda Sağlam ve Güçlü Bilanço
• 2014 yılı dokuz aylık mali sonuçlarını açıklayan 

Katmerciler, konsolide gelirlerini yüzde 27 artırırken, ge-
çen yılın aynı dönemindeki 7 milyon liralık zarardan bu 
yıl 6,8 milyon lira net kara geçti. 

• Geçen yıl bilançosunda yaşanan zararın temel nede-
ni olan döviz pozisyonu açığında dikkate değer iyileşme 
gözlenen şirketin, toplam finansal borçlarındaki azalma-
nın yanı sıra kısa vadeli finansal borçlardan uzun vadeli-
ye dönüşüm de dikkat çekici.

• Geliştirme çalışmalarına devam ettiği zırhlı personel 
taşıyıcılarıyla savunma sanayiinde de etkin rol alma ha-
zırlığındaki şirketin TOMA üretiminden elde edeceği ge-
lirler ise 2015 yılı bilançosuna yansıyacak.

Türkiye’de araç üstü ekipman sektörünün lideri ve bor-
sadaki tek temsilcisi olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman 
(KATMR), 2014 yılı dokuz altı aylık konsolide mali sonuçla-
rını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüz-
de 27 artırarak 99 milyon liradan 126 milyon liraya çıkaran 
şirket, 12 milyon lira faaliyet karı açıkladı. 

Katmerciler’in mali sonuçlarında en dikkat çekici gelişme 
ise karlılıkta yaşandı. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 7 
milyon liralık zararına karşılık bu yıl 6,8 milyon lira net kar 
açıkladı.

Özkaynaklarında yüzde 31 artış elde eden Katmerciler’in 
faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da 12 milyon liradan 
13 milyon liraya yükseldi. Şirket geçen yılla yaklaşık aynı  

seviyede, 35 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

Geçen yıl bilançosunda yaşanan zararın temel nedeni 
olan döviz pozisyonu açığında dikkate değer iyileşme göz-
lenen şirketin, toplam finansal borçlarındaki azalmanın yanı 
sıra kısa vadeli finansal borçlardan uzun vadeliye dönüşüm 
de dikkat çekici.

Katmerci: Mali tablomuzdaki iyileşme hızla devam ediyor

Dokuz aylık mali sonuçlara ilişkin bir değerlendirme ya-
pan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Kat-
merci, geçen yıl dengesiz kur riski ve döviz pozisyonu a-
çığından kaynaklanan mali tablodaki olumsuz görüntünün 
tamamen sona erdiğini belirterek, “Negatif olan tüm kalem-
lerde kalıcı pozitif bir noktaya gelmeyi başardık. İlk altı aylık 
sonuçlarda olduğu gibi dokuz ay sonunda da başarılı bir bi-
lanço açıkladık. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir mali yapıya sa-
hip olma konusunda attığımız adımların sonuçlarını görüyo-
ruz” dedi. Şirketin toplam borç yükünün yanı sıra finansal 
borç yükünde de dikkate değer azalma sağladıklarını ifade 
eden Katmerci, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

“Kısa vadeli borçlardan uzun vadeliye dönüşüm istikrarlı 
ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Döviz pozisyonu açığı-
mızı da önemli ölçüde aşağı çekmiş durumdayız. İhracattaki 
başarılı performansımız ise aynı şekilde devam ediyor. Ulus-
lararası konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen konsoli-
de gelirlerimizde elde ettiğimiz yüzde 27’lik artış da şirketin 
sağlam mali yapıya kavuşmasında en önemli itici güç du-
rumunda. Halka açık bir şirket olarak, hissedarlarımıza ve  
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ortaklarımıza başarılı ve güçlü bir bilanço açıklamış olmak-
tan mutluyuz. Bu performansı önümüzdeki dönemde artı-
rarak devam ettirmeye gayret ediyoruz.”

Öncelikli hedef savunma sanayi

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ihalesin-
den elde edilecek gelirlerin 2015 yılı bilançosuna yansıyaca-
ğını kaydeden Furkan Katmerci, TOMA’dan elde edilecek 
gelirlerin şimdiden 2015 bilançosu için bir güven oluşturdu-
ğunun altını çizdi. 

Son dönemlerde basın ve kamuoyunda özellikle TOMA 
üretimiyle gündeme geldiklerine ve bunun bazı yanlış algı-
lamalara sebep olduğuna dikkat çeken Katmerci, şöyle ko-
nuştu:

Son dönemlerde basın ve kamuoyunda özellikle TOMA 
üretimiyle gündeme geldiklerine ve bunun bazı yanlış algı-
lamalara sebep olduğuna dikkat çeken Katmerci, şöyle ko-
nuştu:

“Katmerciler, 1985 yılında kurulan, yaklaşık 30 yıldır faa-
liyet gösteren bir şirket. Aynı çatı altında yaklaşık 30 farklı tip 
araç üstü ekipman üretebilme yetenek ve kapasitesiyle sek-
töründe ayrıcalıklı bir konuma sahip. Örneğin, bu yılın ilk 
dokuz ayında 20 farklı tip araç üstü ekipmandan 851 adet 
üretmiş, 686 adedinin satışını gerçekleştirmiş durumdayız. 
TOMA da bu araçlarda sadece birisi. Biz TOMA üretimi-
ne 2010 yılında başladık ve bu üründeki konumumuzu son 

derece başarılı bir şekilde güçlendirerek devam ettiriyoruz. 
TOMA uzun yıllardır ülkemizde kullanılan bir araç ve daha 
önce TOMA’ları başka şirketler üretiyordu. Önümüzdeki 
yıllarda da hem biz, hem diğer şirketler bu alanda oyuncu 
olmaya devam edecekler. Bu alanda yaşanan rekabet kamu 
kaynaklarının daha etkin kullanımını ve maliyetlerin azalma-
sını sağladığı için bu rekabetten kamu yararlı çıkmaktadır. 
Öte yandan, halen geliştirme çalışmalarını devam ettiğimiz 
zırhlı personel taşıyıcılarıyla savunma sanayiinde de etkin rol 
oynamayı hedefliyoruz. Amacımız, sağlıklı, kârlı ve istikrar-
lı büyüme trendini devam ettirerek ülkemiz için değer yara-
tırken yatırımcılarımız için daha kârlı ve verimli bir şirket ha-
line gelebilmek.”

    KATMERCİLER’İN 9 AYLIK ÖZET MALİ PERFORMANSI 

 (TL) 
Cari Dönem Önceki Dönem 

30.Eyl.14 30.Eyl.13

Satış Gelirleri 126.104.698 98.943.761

Brüt Satış Karı 22.451.131 22.892.375

Faaliyet Karı 12.292.259 11.296.402

FAVÖK 13.081.647 12.038.899

Dönem Karı 6.757.315 (7.011.492)

Pay Başına Kazanç 0,27 (0,28)

İhracat (USD) 35.215.277 35.950.238
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Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağır bağırıyorum.... 
Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum... 

O diyor ki bana: 
- Sen kendi sesinle kül olursun ey! 
Kerem gibi yana yana... 
Dert çok, hemdert yok
Yüreklerin kulakları sağır... 
Hava kurşun gibi ağır... 

Ben diyorum ki ona:
- Kül olayım kerem gibi yana 

yana. 
Ben yanmasam sen yan-

masan biz yanmasak, 
Nasıl çıkar karanlıklar 

aydınlığa… 

Maalesef ki; yine bir 
bekleyiş, yine bir tek-
rar. Ders alamadığı-
mız, acısını anlayama-
dığımız, belki de hiç 
anlayamayacağımız… 
Bir tükeniş değil, umut-
suzca ama umuda dair bir 
bekleyiş. Doğan çocuğu-
nu görsün, adını dilediğince 
ARDA koyabilsin diye … Günler-
dir kendi ekmek paralarını bırakıp arka-
daşlarını karanlıktan çıkartabilmeye koş-
turan o emektar, o vefalı ve o vicdan 
sahibi  cümle adam gibi adam arkadaş-
larının, yüzleri gülüp derin bir ohh çeke-
bilsinler diye… Yüzme bilmeyen evladı-
nın sular içinde ne yaptığını merak eden 
yüreği yanmış anamızın içi huzur bulabil-
sin diye…

«Biz demiştik, çavuşa dedik bak toprak 
gevşedi, su arttı bir şey olacak» diye diye 
karanlıklara gömülen kardeşlerimizin 

hiç değilse bundan böyle sesine kulak 
verilsin diye… Tanımadığı arkadaşlarına 
bile günlerce uğraştıktan sonra aydınlığı 
gösteremeyen  ve hala çaresizliğin acısıyla 
gözünden yaş süzülen ustanın acısı biraz 
olsun hafifleyebilsin, bir dahası olmasın 
diye…

Biraz insaf…Biraz vicdan…Biraz  utan-
ma…Çok değil hani sadece biraz… İnsan 
olana sözüm. Sıcacık evlerinde rahat kol-
tuklarında oturup haber dinlerken ah vah 
çekenler bir yana…Asıl sorumlusu kimse 

kendisini sorumlu dahi hissetmeksi-
zin DOĞAL AFET diyebilecek 

kadar pişkinlere…

Şöyle bir hüzne bakabi-
len, bakıp da sebebi ol-
maktan utanmayanlara. 
Hala evlerine götür-
dükleri ekmeği he-
lal sayanlara. Onlarca 
yavru babasız kalır-
ken, kendi evlatlarının 
her baba deyişinde yü-
reği sızlamayanlara…

Hiçbirimiz kendimizi  
yaşanan acılardan so-

yutlayamayız. Hepimiz bir 
yerlerde emeğimizle-bileği-

mizle-yüreğimizle üç kuruş para 
kazanmaya çalışıyoruz. Kendimizi top-
lumsal olaylarda aklamaya çalışırız hep…
Hep bir bahanemiz vardır. Ama gün gelip 
(dilemem-istemem) başımıza gelmeden 
bilemiyoruz belki. Anlayamıyoruz.

Soma faciası sonrasıydı; bir çok özel 
bankaya yazılar yazıp öneri sundum. 
Dedim ki; reklamlara, promosyona milyon 
dolarlar harcıyorsunuz. Ey büyüklerim 
gelin birer tane -çok da değil ha- birer 
tane YAŞAM ODASI bağışlayın. Elbette 
bu sizin yükümlülüğünüz değil ama yok 

Ne Yazık !
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işte…Yapılmıyor. Alt tarafı 250.000.-dolar 
maliyeti…

«Müracaatınız tarafımıza ulaşmıştır, en kısa 
zamanda olumlu ya da olumsuz yanıtlanacak-
tır. Duyarlığınız için teşekkür eder, iyi günler 
dileriz»  içerikli geri dönüşler almıştım. 

Ne yazık ki; o gün bugündür tek bir ses yok.

Ne Demeli Şimdi !!!bir çiğdemin toprağı 
yırtışını seyredişim göğe mi dokunmalı ucuna 
mı körpe filizin. Öyleyse karanlık sokaklarda 
koştuğumu düşün. Ne demeli şimdi ey 
serçelerin sabahlarla bölüştüğü cıvıltı ey bir 
romanın olur olmaz yerinde dikkati çeken 
hayal arayış, şefkat, umursayış, hırçınlık 
seli beni düşün öyleyse beni hayretin ve 
karanlığın eşiğinde beni fitillerde başlayan bir 
fısıltı anında ilk satırını yazarken bir bildirinin 
kulaktan kulağa dolaşan haberlerin bağrında 
beni dar camlarda değil bir bulutun seyrinde 
düşün burada ortasında sıçraya sıçraya 
kabaran alevlerin...



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201412

Scania’dan Kişiye Özel Seri: 
Scania “Kızıl Tutku” İle  
Göz Kamaştırıyor 

Scania’nın, kullanıcılarına kendilerini özel hissettiren 
serilerine Red Passion da (Kızıl Tutku) eklendi. Sadece 
75 adet üretilecek olan Red Passion Belçika, Lüksem-
burg ve Hollanda’da satışa çıkacak.

Scania tarafından sınırlı sayıda üretilerek müşterile-
rinin kendilerini özel hissetmelerini sağlayan serilerine 
bir yenisi daha eklendi: “Red Passion”.

 75 adet üretilecek 
“Red Passion” seri-
si Belçika, Lüksem-
burg ve Hollanda’lı 
müşteriler için satı-
şa çıkıyor. Muhte-
şem alev kırmızı-
sı rengi ile yolların 
en göz alıcı mo-
deli olmaya aday 
“Red Passion”lar 
için şimdiden sıra-
ya girildi.

 Topline kabi-
ne sahip Red Pas-
sion’da Euro 6 
normlarında 580 
Hp gücünde V8 
motor bulunuyor. 
Çok fazla standart 
donanım ile zengin-
leşen kabin içi, sürücü-
ler için konforda sınır tanımıyor. Lüks duygusunun en 
üst noktada hissedilmesi amaçlanan aracın içerisin-
de navigasyon, direksiyondan kumandalı radyo/CD 
çalar, subwoofer (derin bas hoporlör) ve güçlü ho-

parlörler, yatak bölümünde DVD oynatıcı, düz ek-
ran gibi bir çok konfor donanımı bulunuyor. Kırmı-
zı kabini tamamlayan özellikleri; ön ızgara, aynalar 
ve yan camlardaki dış çizgiler siyah renge boyanmış-
tır. Şase ve jantları da siyah renktir. Ayrıca, Kızıl Tut-
ku’nun dizaynı 4 LED lambaya sahip güneşlikle sağ-
lamlaştırılmıştır. Ön camın üzerindeki plaka ışıkları da 
LED lambalarıyla ışıklandırılmıştır.

 Siyah deri koltuklardaki alev 
kırmızısı dikişler sportif ve güç-
lü bir görünüm kazandırırken, 
kapı eşiklerinde bulunan “Red 
Passion” logosu ve aracın seri 
numarasının yazılı olduğu pla-

kalar, aracı kişiselleştiriyor. 

 Red Passion’da konforun 
yanı sıra güvenlik de en üst nok-
tada. Scania Adaptif Hız Kontro-
lü, Gelişmiş Acil Frenleme ve E-
lektronik Stabilite Programı gibi 
bir çok güvenlik sistemi standart 

donanım olarak su-
nuluyor.

 2 veye 3 
akslı olarak 
tercih edile-
bilecek Sca-

nia Red Passi-
on’ın 2 akslı seçeneğinde bin 500 litre 

yakıt tankı, 3 akslı versiyonunda ise yönlendirilebilir 
itici aks ve 715 litrelik yakıt tankı bulunuyor. Her iki 
seçenekte de yer alan parlak jantlar, göz alıcı tasarı-
mı tamamlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.   
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Kaliteli Rekabetçi Esnek ve Modern 
Yapısı İle Özçelikler Hidrolik

Özçelikler Hidrolik 1975 yılında hidrolik silindir tasarım ve üretimi 
yapmak üzere kurulmuştur. Üretime başladığı günden bu yana ismi 
her zaman kalite ile birlikte anılmış, günümüzde sektöründe söz sahibi, 
Türkiye’nin önde gelen hidrolik silindir üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Özçelikler Hidrolik,150.000 adet/yıl üretim kapasitesi, 11.000 m2 

toplam üretim alanı, Türkiye ve Avrupa’da kurulu dört farklı tesis, modern 
ve yüksek teknolojiye sahip makine parkı ve 140 tecrübeli çalışanı ile 40-
500 mm piston çaplarında, 10.000 mm strok boylarına kadar yüksek 
kaliteli hidrolik silindirler ve hidrolik teleskopik silindirler üretmektedir.

Özçelikler Hidrolik;  kaliteli, rekabetçi, esnek ve modern yapısı ile 
ülkemiz ve dünyada birçok önemli kuruluşun tercih ettiği, EN ISO 
9001/2008 kalite belgesine sahip bir markadır.

Üretimini yaptığımız hidrolik silindirler ;
•	 Mobil ve araç üstü ekipman uygulamalarında,
•	 Araç üstü ve mobil vinçlerde,
•	 İş ve inşaat makinelerinde,
•	 Madencilik endüstrisinde,
•	 Savunma sanayinde,
•	 Demir çelik üretim tesislerinde,
•	 Enerji sektörü uygulamalarında,
•	 Çimento sanayinde,
•	 Damper ve dorse uygulamarında,
•	 Denizcilik uygulamalarında,
•	 Zirai araç ve ekipmanlarında,
•	 Geri dönüşüm sektöründe,
     Çalışmaktadır.
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Otokar İngiltere’de Sağdan 
Direksiyonlu Araçlarını Sergiliyor

Türkiye’nin son 4 yıldır en çok sa-
tılan otobüs markası olan Otokar, 
İngiltere – Birmingham’da gerçek-
leştirilen Eurobus Expo 2014’te tu-
rizm tipi Sultan ve şehiriçi taşımacı-
lık amaçlı Doruk araçlarını sağdan 
direksiyonlu olarak sergiliyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden O-
tokar, 4-6 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Eurobus Expo 2014 
Fuarı’nda şehiriçi ve turizm sektör-
lerine yönelik Sultan ve Doruk mo-
dellerinin sağdan direksiyonlu ver-
siyonlarını sergiliyor. Son 6 yıldır 
Türkiye’nin en çok satılan küçük 
otobüsü Sultan ve şehiriçi taşıma-
cılığa yönelik üretilen Doruk mo-
delleri, Otokar Europe standında 
sağdan direksiyonlu araç pazarına 
özel geliştirilen versiyonlarıyla yer 
alıyor. Her ihtiyaca uygun otobüs üreten ve bulundu-
ğu pazarlarda geniş ürün gamıyla farkını ortaya koyan 
Otokar; tasarım, geliştirme ve üretim kabiliyetlerinin 
hepsini bünyesinde barındırmakla kalmıyor, mevcut 
ve olası ihtiyaçlara uygun olarak araçlarında değişiklik-
ler de yapabiliyor.

Avrupa’nın Otokar markasına güveni İngiltere’ye taşınıyor

Otokar’ın ana ihracat pazarını oluşturan Avrupa’da-
ki faaliyetlerini yürüten Otokar Europe, Avrupalı müşte-
rilere daha yakın olmak ve taleplere daha hızlı cevap ve-
rebilmek amacıyla 2011 yılında Fransa merkezli olarak 
kuruldu. Kurulduğu günden bu yana operasyonel anlam-
da Otokar’ın ticari araç ihracat gücünün lokomotifi hali-
ne gelen Otokar Europe, Otokar’ın Avrupa’daki marka 
bilinirliliğini ve satışlarını artırmaya yönelik çalışmalarını 
yoğun şekilde sürdürüyor. 2013 yılını başarıyla tamamla-
yan Otokar Europe, Avrupa’daki tüm pazarlarda sağladığı 

yüksek güvenilirliği İngiltere’de de sağlamayı hedefliyor.

SULTAN (Navigo T)

Türkiye’nin son 6 yıldır en çok satılan küçük otobüsü 
olan Sultan serisi, Birmingham’da sağdan direksiyonlu 
olarak sergileniyor. Konforu ön planda tutan iç detayları 
ile dikkat çeken araç, bagaj kapasitesi, özel lüks 
donanım paketi, tuvalet ve mutfak opsiyonları ile turizm 
segmentinde göz dolduruyor.

DORUK (VECTIO C)

Otokar’ın orta boy alçak taban girişli Doruk’un şehiriçi 
otobüsü, dayanıklılığı ve düşük işletme maliyetlerinin 
yanı sıra yüksek yolcu taşıma kapasitesi sunuyor. Doruk, 
Otokar standında Vectio ismi ve Avrupa regülasyonlarına 
uygun olan Euro 6 motoru ile sergileniyor.
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“2015 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü kazanan ve par-
çalarının yüzde 80’i yeniden tasarlanan Yeni Daily, “Şimdi-
ye Kadarki En İyi Daily” sloganı ile pazara sunuldu. Yeni Da-
ily, tüm dünyadaki ve Türkiye’deki müşterilerini büyülemeye 
hazırlanıyor. Taşıma kapasitesi geliştirilen, yol tutuşu, çevik-
liği, kaliteli bir otomobilde olan sürüş konforu ile öne çıkan 
Yeni Daily, bir önceki modeline göre ortalama yüzde 5.5 ya-
kıt tasarrufu sağlıyor. Bu miktar şehir içinde EcoPack ile yüz-
de 14’e kadar ulaşıyor.

Yeni Daily “2015 uluslararası yılın vanı” 
Parçalarının yüzde 80’i yeniden tasarlandı
Ulaşım profesyonellerinin iş arkadaşı olan 

yeni araç, Daily’yi sektörde referans 
noktası yapan maksimum güve-
nilirlik, verimlilik ve çok yönlü-
lüğü korurken hafif Van kul-
lanımına daha uygun olması 
ile dikkat çekiyor. Parçaları-
nın yüzde 80’i yeniden tasar-
lanan Yeni Daily; sağlamlık, 
çok yönlülük ve dayanıklılı-
ğı garanti eden, şasi kabinler-
de üst yapılar için maksimum 
esnekliği sağlayan DNA’sının 
ana parçalarından klasik C ke-
sitli şasi yapısını koruyor. 

Taşıma ve yol tutuş kapasitesi geliştirildi
Yeni Daily Van’da optimize edilmiş yük alanı yeterliliği ve 

daha kolay erişilebilir yükleme platformuna kadar her açıdan 
taşıma ve yol tutuş kapasitesi geliştiriliyor. 

Çevikliğini kaybetmeden mükemmel sürüş sunuyor
Uzun dingil açıklığı ve kısaltılmış arka uzantı oluşan yeni 

mimari özelliği sayesinde Yeni Daily, dar alanlarda çevikliğini 
kaybetmeden mükemmel sürüş sunuyor. 

Virajlarda üstün performans
Tek tekerli versiyonlarda da arka süspansiyon yeniden tasar-

lanarak iki gelişme sağlanıyor. Yükleme platformunun yüksekliği 
55 milimetre alçaltılarak yükleme işlemi kolaylaştırılırken virajlar-
da yükten dolayı yaşanan sıkıntılar azaltılıyor. 

Yakıt tüketiminde cimri
Daily’nin üçüncü neslinde aynı zamanda şirketlerin 

ihtiyaçlarına da odaklanılıyor. Yakıt tüketiminde ve işletme 
maliyetinde önceki modele oranla belirgin bir düşüş sağlanıyor. 
Araç, kategorisindeki en iyi performansı, geniş motor, vites ve aks 

oranı seçeneklerini sunuyor.
Kaliteli otomobil konforu 

Aracın konforunda da oldukça büyük i-
lerleme sağlanıyor. Yeni Daily’nin sü-

rücüsü kendisini konforlu ve sessiz 
kompartımanda kaliteli bir otomo-

bili kullanıyormuş gibi hissediyor
Gelenek devam ediyor
Klasik C kesit şasi yapısı a-

racın sağlamlık ve modülarite-
si için hayati önem taşıyor. Bu 
nedenle C-profil şasinin yükü 
taşıyan yapısı uzun ömrü ve 
üst yapı eklentilerinde esnekli-

ği sağlayan yüksek mukavemetli 
çelikten yapılıyor. Bu çözüm her tür Da-

ily konfigürasyonuna en uygun desteği sağlayarak aracın kutu-şa-
si versiyona göre çok daha rahat dönüşümüne ve kategorisinde 
7 tona ulaşan tek araç olmasını sağlıyor. 

Tek tekerli van daha çok yük hacmi seçeneği sunuyor
Yük taşıma verimliliğinde sınıfının en iyisi
Yeni Daily şasi kabin modelleri
Düşük karbon salınımı
Daha iyi tutuş ve sürüş
Yeni Van serisinde yeni süspansiyonlarla beraber stabilite ve 

tepki süresinde inanılmaz bir gelişim sağlanarak iyi bir otomobil 
gibi 0.74 g’ye denk bir yanal ivme oluşuyor.

En İyi Daily Büyülüyor
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Çift tekerli versiyon
Güvenlik
Güvenlik standartları da Yeni Daily ile beraber geliştiriliyor, 

Standart Elektronik Denge Programı’nın (ESP) yanı sıra Yeni 
Daily’de sinyal vermeden şerit değiştirildiği zaman akustik 
sinyallerle bunu sürücüye bildiren Şerit Takip Sistemi (LDWS) 
bulunuyor. Sistem, dikkat dağınıklığı ya da uykusuzluktan 
kaynaklı kazaları önlemekte büyük rol oynuyor.

Yeni Daily’nin motorları ve performansı şu ana kadar ki en 
iyi yakıt tasarrufunu sunuyor.

Daily’nin kuvvetli kişiliği öne çıkıyor (dış tasarım)
Yeni Daily’nin tasarımı herhangi bir otomobilinki kadar 

sofistike fakat kendi fonksiyonel kimliğine sahip 
Otomobildeki gibi konforlu sürüş hissi sunuyor (iç tasarım)
Kategorisinde en geniş ürün yelpazesine sahip
Doğuştan güçlü
Doğuştan Güçlü. Bu söz Yeni Daily kampanyasına dünya 

çapında eşlik ediyor. Güç ve dayanıklılığı ile öne çıkan, bugüne 
kadar birçok başarıya erişmiş araç, evriminde önemli bir adım 
atıyor. 1978’den beri insanları etkileyen bir araç olan Daily’nin 
DNA’sında güç var. Bugün, Yeni Daily inanılmaz bir biçimde 
tüm gücünü ortaya koyuyor.

Yeni Daily’nin satış sonrası sunduğu yeni avantajlar
Yeni Daily için yapılan yeni aksesuarlar oldukça kapsamlı 

ve en iyi malzeme ile en iyi işlemlerle üretiliyorlar. Araç 
operatörlerinde, Daily ve diğer araç sürücüleri için geliştirilmiş 
güvenlik, ek olarak her ihtiyaca göre aracın estetiğini gözeten 
geniş kişiselleştirme imkânları mevcut.

Yeni Daily’deki yükleme alanının yer döşemesi çevirmeli 
kilit sayesinde kolayca sökülebiliyor ve altında yer alan yüksek 
kaliteli döşeme kullanılabiliyor. Paneller son derece dayanıklılar 
Van’ı nem, kimyasallar ve çiziklere karşı koruma sağlıyor. Geniş 
aksesuarlar barındıran bagaj alanı tüm dingil seçenekleriyle 
mükemmel bir uyum gösteriyor. 

Atılgan tarzlarıyla Iveco aerodinamik tavan rüzgârlıkları inovatif 
bir materyalden yapılmış ve aracın tepesine kolayca monte 
edilmiş. Ayarlanabiliyorlar ve tepe lambaları için sökülmesi 
gerekmiyor. Ek olarak özellikle şasi kabin modellerde tarz ve 
aerodinamikten ödün vermeden yakıt tüketimini düşürüyorlar.

Yedek parça ve servisler için eksiksiz teklif
Iveco’nun orijinal yedek parçaları katı bir süreçle en iyi 

tedarikçilerden temin ediliyor; hammaddeler üretim ve dağıtım 
süreci boyunca kalite ve güvenilirlik testlerinden geçiyor. 

Avrupa’da yer alan sekiz depo, inovatif bir teknoloji ile tek bir 
sanal dağıtım merkeziymiş gibi 350 binden fazla parçayı en 
iyi biçimde idare ediyor. Iveco, parçaların mevcudiyetini veya 
teslimatını 24 saat içinde kontrol eden tümleşik bir tedarik 
sistemi kullanıyor, parçalar depodan bayiye kadar takip ediliyor.

Satış sonrası hizmetleri
Aracın daima tam verimlilikle hizmet sunabilmesi için kapsamlı 

servis paketleri tasarlıyor. Bu sistemin esnekliği sayesinde düşük 
maliyetli ve optimum seviyede servis hizmeti sağlıyor. Müşteriler 
misyonlarına göre en uygun işletme maliyetlerini servis 
seçenekleri arasından önceden hesaplatarak belirleyebiliyor.

Iveco servisleri yaygın ağıyla ve deneyimli kadrosuyla ön 
plana çıkıyor. Yeni Daily’i teknisyenlerinden başka kimse onlar 
kadar iyi bilemez. Özel diagnostik ve güncel tamir ekipmanları 
iş kaybını minimuma indirirken ve hızlı çözümleri garanti ediyor. 

Iveco, bayi servislerinde ve yolda en gelişmiş bilgisayarlı tanım 
araçlarını kullanıyor. Evrimleşen EASY platformu müşterinin 
araçtaki çeşitli elektronik kontrol birimlerinde tanılama 
gerçekleştirerek TELESERVICES yazılımı sayesinde Iveco Uzman 
Merkezi ile sonuçları paylaşıyor. 

Türkiye’de Iveco
Iveco Araç Türkiye çapında 30 satış ve 49 satış sonrası noktası 

ile hizmet veriyor. Çok geniş bir ürün gamına sahip olan Iveco 
hafif ticari araç segmentinde Daily, orta kamyon segmentinde 
Eurocargo, ağır vasıta segmentinde Stralis ve Trakker ile hizmet 
sunuyor. Iveco orta kamyon segmentinde hali hazırda yüzde 25 
pazar payı ile Avrupa’da pazar lideri konumunda bulunuyor. 
Iveco 2013 yılında Türkiye’de 3.5 ton ve üstü ticarı araç 
pazarında yüzde 7.4 pazar payı ile üçüncü sıraya yükseldi. 
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Editörden

Teknoloji, insan hayatını son derece kolaylaştırmıştır. 
Ancak, son derece yanlış kullanımı ve uygulamaları 
sonucu temizlikten uzak, ekosistemin dengesini bozan 
ve bozmaya da devam edecek şekilde gelişimine devam 
etmektedir. Aslında insanoğlu; teknolojiyi daha doğru 
kullanabilse çevre temizliği konusunda daha ciddi adımlar 
atılabilir. Neyse ki; son yıllarda dünyada yaygınlaşan bazı 
standartlar sayesinde üretici firmaların bir çoğu, daha 

dikkatli davranmakla kalmıyor aynı zamanda doğaya 
zarar vermeyecek şekilde üretim yapmaya başlamış 
bulunuyorlar. 

Bu sayımızda kendi ürettikleri yada ihraç ettikleri 
ürünlerle çevre temizliği konusunda üstüne düşeni 
fazlasıyla yerine getiren temizlik sektörü firmalarını 
mercek altına alıyoruz.
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“4x4’lük Performans”
Tennant Green Machines Firması’nın üretmiş olduğu, 1.5 m3 

çöp toplama kapasitesine sahip dizel motorlu süpürme aracımız 
636 HS, çevre temizlik şirketleri ve belediyelerimizin yeni 
gözdesi olmaya aday.

Yeni nesil süpürme araçlarının elektronik aksamlarının 
öne çıktığı sektörümüzde, kemikli yapısı ve sağlamlığı ile 
dikkat çeken 636 HS, kolayca sökülüp takılabilen farklı aparat 
seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. Kabin içinden hidrolik 
olarak kontrol edilebilen kar küreme bıçağı ve yeni yol yıkama 
sistemi bunlardan bazıları..

Bu özelliklere ek olarak 636 HS, tamamen paslanmaz çelik 
şasisi, sahip olduğu 4 x 4 çekiş sistemi ve kilitli diferansiyel 
sayesinde özellikle zorlu zemin koşullarında performansından 
ödün vermeden çalışabiliyor.

Performans, sağlamlık ve estetiğin buluştuğu 636 HS’yi, 
firmamız Uğurel Ltd’nin 20 senelik tecrübesiyle müşterilerimizin 
beğenilerine sunuyoruz.
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Tes Makine Yönetim Kurulu Başka-
nı İlhan KOÇ’tan Karsu’nun bilgile-
rini aldık.

Mayıs 2009 yılında hizmet hayatına 
başlayan firmamız, sahip olduğu de-
neyim ve kararlı hizmet politikası ile 
kısa zamanda çevre teknolojileri ve 
otomotiv sektöründe hak ettiği yeri 
almak için ileriye yönelik projelerini 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Firmamız, katı atık toplama sektörün-
de kullanılan muhtelif markalı tüm 
araçların ve iş makinalarının fonksiyo-
nel üst yapıları da dahil olmak üzere 
bakım ve onarımlarını yapmaktadır. 
Bu sektörde özel çöp toplama ara-
cı olan Easy araçlarının da bakım ve 
onarımını özel eğitimli ekibimiz ile 
birlikte yaparak müşterimizin memnuniyetini sağlamak-
tayız.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda; çeşitli boyutlar-
da ve konumuna göre yer altı , yer üstü ve geri dö-
nüşüm konteynerleri gibi çöp konteynerleri ile ilgili 
olarak projelerini ve imalatlarını da yapmaktayız. Ay-
rıca bu konteynerlerin tamir, bakım ve boya işlemleri 
deneyimli ve profesyonel ekibimiz tarafından gerçek-
leştirilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde bulunan özel fonksiyonlara sahip 
araçlarımızdan hidrolik sıkıştırmalı çöp araçları, vakumlu 
süpürge, arazöz ve konteyner yıkama araçlarını müşteri-
lerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kiralama yöntemi ile 
de hizmet vermekteyiz.

Tamamı ile mühendisliği ve arge çalışması Tes Makine 
tarafından yapılan çekilebilir Elektrikli KARSU Marka sü-
pürgelerin üretimi tamamlanmış ve müşterilerimize su-
nulmuştur. Kullanıcılarımız tarafından büyük beğeni top-
layan KARSU’ların seri üretimine de geçilmiştir.

Karsu Teknik Özellikleri

1. %100 Elektrikli, şarj edilebilir vakumlu 
elektrikli süpürme.
2. 6 adet 6V akü her akü 260 A sulu akü.
3. Batarya şarj voltajı 220V.
4. %100 şarjlı halde minimum 8 saat çalış-
ma süresi.
5. Şarj etme süresi 6-8 saat arası.
6. Vakum fanı maksimum 2 KWA 36 V 
elektrik motor.
7. Hareket sistemi maksimum 1 KWA 36 V 
elektrik motor.
8. Koldan kumanda sistemi ile ileriye ve ge-
riye sürüş.
9. Koldan kumanda sağ veya sol el ile kolay sürüş.
10. Elektrikli fren sistemi.
11. 6 km/h seviye hızı.

12. Maksimum %25 eğim çıkabilme özelliği.
13. Şase, Uzunluk 1470 mm, Genişlik 810 mm, Yükseklik 1720 mm.
14. Paslanmalara karşı elektro çinko kaplama.
15. Korozyona karşı elektrostatik boya.
16. Toz çıkışını engelleyen filtreleme sistemi.
17. 125 mm çapında hafif, kolay taşınabilir emiş borusu.
18. Kol destekli ve vakum emişi düğme ile kontrol edilebilir 
yönetim sistemi.
19. 240 İt kolay boşaltılabilir, temizlenebilir çöp haznesi.
20. Vakum çalışma süresini ve yürüyüş çalışma süresini gös-
teren 2 adet sayaç.
21. Gece çalışmalarında kullanılabilecek 1 adet 12-48 V arası 
led aydınlatma lambası ve yanar döner ışık sistemi.
22. 2 adet acil durum emniyet sistemi (elektronik sensör ve 
acil yardım butonu).
23. 2 adet önde 2 adet arkada olmak üzere toplam 4 adet 
tekerlek; Ön tekerlekler 3.00-4 ebadın da rulmanlı jantlı, Arka 
tekerlekler 4.00-8 poryalı jantlı, Lastikler minimum 500 kg. 
taşıma kapasiteli.

TES MAKİNE “Karsu %100 
Elektrikli” Aracı İle İddialı
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Günden güne değişen ülkemiz 
de çevre temizliğine verilen 
önem, hem halkımız tarafından 
hem de yerel yönetimler tara-
fından iyice artmakta. Ana yol-
lar, köprüler, viyadükler, çocuk 
parkları ve insanların bulunduğu 
veya buluştuğu tüm ortak nokta-
lar her geçen gün makine veya 
insan gücünde daha detaylı şe-
kilde temizlenmekte.

İşte bu temizliğe daha kaliteli ve 
işleyişli bir makine ile Çeksan’da 
ortak oldu.  Dünya’da ve ülke-
miz de  benzerleri bulunan an-
cak Çeksan bünyesinde kalitesi, 
işleyişi ve ömrü daha fazla olan 
%100 elektrikli, 10-12 saat çalı-
şabilen, sessiz ve tozsuz, bir tek 
personel ile kontrol edilebilen, 
işletme maliyetleri düşük ,elle 
kumandalı ve 24 Volt enerji ile 
çalışabilen ÇÖPÇÜ®’sünü piyasaya sundu.

ÇÖPÇÜ’nün ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde İzmir 
Uluslararası Fuarı’nda gerçekleştirilen, Kent Expo 
belediye ve kent ihtiyaçları fuarında yapıldı. Fuara gelen 

bir çok davetli ve belediye başkanlarının ilgi odağı olan 
ÇÖPÇÜ rakiplerine göre daha kaliteli ve uygun fiyatlarla 
tanıtıldı. Çeksan’ın araçüstü ve çekilir tip yol süpürme 
araçlarının yanına gelen yeni ÇÖPÇÜ’nün ileri ki günler 
de daha da ses getireceğine inanılıyor.

Çeksan Süpürme Çözümlerine 
Yenisini Ekledi

www.tekniktanker.com.tr
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Alazled olarak kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan 
hafif ticari araçlar için teknolojik çözümler sunmaktayız.

 Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı yaygın olan araç içi 
raf sistemleri; anti bakteriyel araç içi kaplama, araç üzeri 
merdiven taşıma sistemi ve yükleme rampaları, ticari araç-
larınızın kullanım alanını genişletmekte, personelinizin ve 
araç içerisinde taşıdığınız ürününüzün güvenliğini sağla-
maktadır.

      Araç içi raflar, aracınızın içini daha düzenli hale geti-
rerek kullanım alanını genişletmekte, taşımakta olduğunuz 
ürünlerinizin güvenliğini sağlamaktadır. Düzenli bir hale 
gelmiş iç mekan zaman kaybınızı minimize etmekte, ele-
man istihdamını azaltmakta bu faktörlerde size maddi dö-
nüşler sağlamaktadır.

     Anti bakteriyel araç içi döşemesi; bakteri barındırmadığı 
ve temizliği kolay olduğu için, taşımakta olduğunuz ürün-
lerin sağlığa uygunluğu  açısından önemlidir. Pişmiş gıda ve 
tıbbi malzeme taşımacılığında anti bakteriyel araç içi dö-
şemesi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Avrupa Birliği norm-
larına göre bazı alanlarda kullanımı yasal zorunluluk halini 
bile almıştır.

    Yükleme rampaları; aracınıza zarar 
vermeden kullanabileceğiniz, aracınızı 
değiştirirken kolayca söküp yeni aracı-
nıza monte edebileceğiniz bir üründür. 
Her araca ve yük kapasitesine göre 
özel olarak üretilen yükleme rampala-
rı, personel sağlığı acısından önem arz 
etmekte ve tüm ürünlerimizde olduğu 
gibi personel tasarrufu sağlamaktadır.

   Araç üzeri merdiven taşıma siste-
mi; aracınızın içine sığmayan merdivenlerinizi, aracınızın 
üzerinde güvenli bir şekilde taşımanızı sağlamaktadır. Bo-
yutu ve ağırlığı her he olursa olsun bir merdivenin tek bir 
personel tarafından aracın üzerine çıkarılması ve güvenli 
bir şekilde sabitlenmesi personel açısından kolay olmamak-
ta ve personelde ciddi sağlık sorununa neden olmaktadır. 
Kullanımı çok basit olan  merdiven taşıma sistemi çalışma 
hayatınızı da oldukça kolaylaştırmaktadır.

    Araç içi taşıma sistemleri hayatınızı kolaylaştıran çözüm-
ler sunmaktadır. Bilgisayar ortamında hazırlanan aracını-
za uygun çizimler, aracınızı bırakmanıza gerek kalmadan 
hazırlanmakta ve araç içi raflar en kısa zamanda aracınıza 
monte edilmektedir.

    Araç içi raflar, araç içi kaplamalar, araç yükleme ram-
paları, engelli rampaları, merdiven taşıma sistemi ve panel 
van kilit sistemi, ticari hayatınızı kolaylaştırmaktadır. Araç 

içi raflar ticari araçların ayrılmaz bir 
parçası olmaktadır. Küçük büyük 
tüm ticari araçların araç içi raf ih-
tiyacı, metal profil ve saçtan imal 
edilmekte, buda araca fazladan yük 
bindirmektedir. Alazled araç içi raf-
ları bu konuda; kesip kaynaklama 
yerine, bükümlerle sacın, daha da 
sağlamlaşmasını sağlayarak tonaj 
sorununu azaltmaktadır.

    İnfinity bu sorunu bir adım daha 
ileriye taşıyan bir sistemdir.

    İnfinity % 100 alüminyumdan üretilmiş araç içi raf sis-
temidir. Araç rafının hafif olması aracınıza yakıt tasarrufu 
sağlamakta ve tonaj sorununu ortadan kaldırmaktadır.

    Gentili kalitesi ve güvencesiyle üretilen İnfinity araç içi 
raflarda, bir devrim niteliğinde olup ülkemizde ilk defa 
Alazled güvencesi ile sunulmaktadır.

İnfinity % 100 Alüminyumdan Üretilmiş Araç İçi Raf 
Sistemi; İlk Defa ALAZLED Güvencesiyle Türkiye’de
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ELEKTRO GIRGIR %100 ELEKTRİKLİ YOL 
SÜPÜRME MAKİNASI

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörlüğünü 
Renk Grup’un yaptığı Mingnuo marka yol 
süpürme makinaları, grubunun en küçük 
makinası olan Elektro gırgır, elle ittirilen ma-
kine grubunun en kullanışlı makinalarından 
biridir. 

Elektro gırgır; kolay kullanımı, yüksek per-
formansı ve enerji tasarrufu ile caddeler, so-
kaklar, kaldırımlar, açık ve kapalı otoparklar, 
avm’ler, hastaneler, konut ve site alanları, 
park ve bahçelerde kullanıma uygundur. Ses-
siz çalışarak çevreye gürültü vermez.

Elektro gırgır  yol süpürme makinesi %100 elektriklidir. 
Makinada 2 adet yan fırça bulunmaktadır. Temizleme 
esnasında yan fırçalar, çöpleri orta bölümde bulunan 
vakum ağzına toplar ve silindir ana fırça toplanan çöp-
leri 22 lt’lik çöp haznesine atar. Elektro gırgır dolu şarj 
ile 5 saat kesintisiz olarak çalışır. Aracın hızı  5 km/saat 
tir. Aracın süpürme genişliği 850 mm, süpürme kapasi-
tesi saatte 4000 m2 dir. Makina üzerinde kutu kola, pet 

şişe gibi büyük çöplerin alınması için 1 adet kıskaç ve 
çöp kovası bulunmaktadır. Manuel ve yıkanabilir filtre 
temizleme aparatı sayesinde filtre bakımı gerektirmez. 
İsteğe bağlı sulu ve susuz sistemli olarak satılmaktadır.

Küçük ve bakım gerektirmeyen Elektro gırgır  bu özellik-
leri sayesinde  belediyeler ve temizlik firmaları tarafın-
dan kategorisinin en beğenilen makinasıdır. 

“Elektro Gırgır” Artık 
Sokakları Temizliyor
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Profimak olarak 2010 yılında başlattığımız AR-GE çalış-
maları sonucunda 2012 yılından bu güne EHS’yi  (Elektrikli 
Hidrolik Sistem) müşterileri ile buluşturmaya başladı. 

EHS PR-1; 

• Üst yapılı araçlarda PTO aracılığı ile motordan alı-
nan güce alternatif olarak elektrik enerjisinin kullanılması  

prensibine dayanır. Sistemin temel parçaları elektrik moto-
ru, akü grubu, şarj ünitesidir. Sistemden üretilen enerji üst 
yapının temiz enerji ile çalıştırılmasını sağlayacaktır.

 İlk uygulamaları çöp kamyonlarında gerçekleştik. Şu 
anda 25 den fazla firmanın 60 aracında  sistem kullanıl-
makta. Daha sonrasında kar bıçaklı – tuz sericili araçlarda 
uygulama yapıldı. EHS özellikle yakıt tasarrufu, çevresel 
katkılar, sessizlik ve kolay kullanım konusunda kendini ka-
nıtladı. EHS PR-1 modelinde farklı firmaların kendi kulla-
nım alışkanlıklarına göre yaptıkları ölçümlerde yakıt tasar-
rufu %13,4 ile %18 arasında değişkenlik gösterdi.

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

Özellikler araçlarını yoğun kullanan müşterilerimiz için 
geliştirdiğimiz modelde araç çalıştığı sürece araç üzerine 

Yeni Nesil  Elektrikli Hidrolik 
Sistem (EHS)



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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bağlanan ilave alternatör ile 
akümülatör grubu şarj edil-
mekte. Sistemde ek olarak 
aracı durduğu yerde (araç 
motoru çalıştırmaya gerek kal-
madan) dışarıdan alınacak 220 
V enerji  ile şarj etmeye yarayan 
ikinci bir şarj ünitesi de eklendik.

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

EHS  PR-4 LD (Lithium – Ion Dijital)

Profimak tarafından geliştirilen Pr-4 mode-

linde dünyada son teknoloji olarak kullanılan Li-ion batar-
yalar kullanılarak sistem performansı ve verimliliği 2 kat 
arttırılmıştır. Bunun yanında sisteme akuple edilen mas-
ter bus ünitesi üzerinden sistemle ilgili bütün veriler bil-
gisayara alınabilmekte ve sistem programlanabilmekte-
dir. Aynı zamanda sistemle ilgili bütün veriler bilgisayar 
veya cep telefonundan alınabilmektedir. Mesela araç 
işe başlarken ve mesai sonundaki yakıt durumlarını 
cep telefonunuzdan mesaj ile öğrenebilirsiniz. Aynı 
şekilde yeni sistemimiz sayesinde araç bakım zama-
nı geldiği size mesaj ile iletilecektir.

Li-ion piller içerisinde en verimli, en uzun 
ömürlü, en emniyetli kimyasal karışımı olan pil 
kullanılmaktadır. Minimum ömrü 15 yıl olarak 
planlanmış olup 2008 yılından bu yana kullanı-
lan pillerin henüz ömrü dolan yoktur.

Sulu akü ile çalışan tüm sistemlerimize al-
ternatif olarak Jel, Li-ion ve solar (güneş ener-
jisi) modülerde opsiyonel olarak sunulabil-
mektedir.

Hedefimiz Elektrikli Hidrolik Sistemi 
çöp kamyonu, karla mücadele araçla-
rı, yol süpürme araçları dışındaki tüm 
üst yapılı araçlarda uygulamaya almak. 
Böylece ekonomi ve çevreye duyarlı-
lıkta üstümüze düşen görevleri de ye-
rine getireceğimizi düşünmekteyim. 

 Mercedes 1829 araç üzerindeki EHS PR-3 uygulaması
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4S Konseptli Muğla Ford Trucks Helvacıoğlu Tesisi Hizmete Girdi

Ford Trucks, Ege Bölgesi’nde 
Yeni 4S Plazaları İle Güçleniyor 

Ford Otosan’ın ağır ticari 
araç pazarında hizmet kalite-
sini ve müşteri memnuniyeti-
ni artırmak için “Ford Trucks” 
konsepti altında başlattığı bayi 
yapılanma atağı, Muğla’da a-
çılan Helvacıoğlu Ford Trucks 
4S Plaza ile devam ediyor. Te-
sisin açılışını gerçekleştiren 
Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç; “Çekici ve 
kamyonlarımız yüzde 70’in ü-
zerinde yerlilik oranı ile Türki-
ye ekonomisine yüksek katma 
değer sağlamaktadır. Bugün, 
inşaattan lojistiğe farklı seg-
mentlerde tüm müşterilerimi-
ze hitap eden geniş, güçlü ve 
rekabetçi bir ürün gamına sahibiz.” dedi.

Ford Trucks çekici ve kamyon müşterilerine satış, servis, 
yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı 
altında vermek için 4S konseptiyle hizmete açılan Ford Tru-
cks bayi yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Yeni yapılan-
ma çerçevesinde Anadolu ve Trakya’nın çeşitli bölgelerinde 
açılan bayilerin ardından, Muğla’da faaliyet gösteren Helva-
cıoğlu da, yeni 4S konseptli Ford Trucks tesisinin kapılarını 
açtı. Helvacıoğlu Ford Trucks 4S açılışına, Muğla Valisi Amir 
Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Koç Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
ve Koç Holding ile Ford Otosan üst düzey yöneticileri katıldı.

50 yıldır Koç Topluluğu’nun önemli iş ortaklarından olan 
Helvacıoğlu bayi, Ford Otosan ailesine 1982 yılında, Muğla 
ve İzmir bölgesindeki yetkili satış bayiliği ile katıldı. 1997’de 
Bodrum, 1999 yıllarında da Fethiye bayiliklerini faaliyete ge-
çiren Helvacıoğlu, Muğla, Bodrum ve Fethiye’de Ford Oto-

san binek ve ticari araç yetkili satıcısı olarak hizmet verirken, 
2013 yılında müşteri memnuniyeti, satış ve satış sonrasında 
gösterdikleri üstün performans ile “Chairman’s Award” ödü-
lünü de kazandı. 

Ford Trucks yeni bayi yapılanması dahilinde şimdiye ka-
dar Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kon-
ya, Kayseri, Mersin, Malatya, Gaziantep, İstanbul, Silivri ve 
Kocaeli’de yeni Ford Trucks tesisleri açılışları törenle gerçek-
leştirildi.

Ali Y. Koç: Dünyanın çekim bölgelerinden biri haline 
gelen Muğla, Türkiye’ye katma değer sağlıyor. 

Yeni yatırımlarının Muğla ve çevresine değer katmasın-
dan ve hizmet vermesinden büyük kıvanç duyduklarını be-
lirten Ali Y. Koç, “Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kuru-
mu URAK’ın İllerarası Rekabet Endeksi verileri, Muğla’nın 
giderek bir çekim noktasına dönüştüğünü ortaya koyuyor. 
Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi önemli turizm markala-
rına sahip olan Muğla, sadece Türkiye’nin değil dünyanın da  
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bilinirliği giderek artan turizm destinasyonlarından biri haline 
geldi. Türkiye’nin en rekabetçi 22’nci şehri Muğla, kişi başına 
düşen otomobil sayısı ile Türkiye genelinde 2’nci sırada; ta-
hakkuk eden kurumlar vergisi bakımından ise 13’üncü sıra-
da yer alıyor. Bu da bize Muğla ekonomisinin kendine yeterli 
olmasına ek olarak Türkiye ekonomisine de net bir katkı ya-
pabildiğini gösteriyor. Muğla’nın daha da gelişeceğine ve bu 
rekabet endeksinde daha da üst sıralara yükseleceğine yürek-
ten inanıyorum.” dedi.

“İşlerimize dört elle sarılmalı, inancımızı kaybetmemeliyiz”

Türkiye’ye duydukları inanç ile rekabet güçlerini artıracak, 
ülkemize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımları, planlı ve 
uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürdüklerini söyleyen Ali Y. 
Koç, kısa vadeli dalgalanmalar yerine, her zaman uzun dö-
nemli hedeflere odaklandıklarını dile getirdi. Ali Y. Koç sözle-
rine şöyle devam etti: “Türkiye ekonomisinin gelişmesi, refa-
hı, bölgesinin lideri olması ve global ekonominin önemli bir 
oyuncusu olması Koç Topluluğu olarak tüm çalışmalarımızda 
bizi motive eden en önemli unsurlar. Elbette, ülkemiz her ge-
lişmekte olan ülke gibi zor dönemlerden geçebiliyor. Önem-
li olan hem iş dünyası hem de sivil toplum olarak bugüne ka-
dar yaptığımız gibi ülkemize olan inancımızı, hiçbir zaman 
kaybetmemektir. İşlerimize dört elle sarılmalı, ülkemizin po-
tansiyeline inanmaya ve bu yolda çalışmaya, yatırım yapma-
ya azim ve kararlıkla devam etmeliyiz.” 

“Çekici ve kamyonlarımızdaki yüzde 70’in üzerinde 
yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma de-
ğer sağlıyoruz”

Konuşmasında, Koç ailesi ile 50 yıldan bu yana Koç Top-
luluğu’nun önemli iş ortaklarından  olan Ünal ailesinin mev-
cut yatırımlarına ek olarak ağır ticari tesisi yatırımlarından ötü-
rü teşekkür eden Ali Y. Koç: “Eskişehir’deki İnönü fabrikamız, 
çekici, kamyon, motor ve aktarma organları üretiminde, 55 
yıllık tecrübe ve yüzde 100 yerli mühendislik ve işçilik ile yolu-
na devam ediyor. Bugüne kadar 550.000’in üzerinde motor, 
180.000’in üzerinde çekici ve kamyon ürettiğimiz İnönü Fab-
rikası’nda araçların yerlilik oranında yüzde 70’i geride bıraka-
rak Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlamaktayız. 
Yine İnönü fabrikamızda üretilen, ağır ticari araçlarımızda kul-
landığımız Ecotorq motorlar, yüzde 100 yerli mühendislik ve 
üretim gücünün bir ürünüdür. Türkiye’nin motorudur. Yüzde 
100 Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve yine 
yurdumuzun işçilerinin alın teriyle üretilen yerli çekici ve kam-
yonlarımız yurtiçinde büyük rağbet görürken, yurtdışında da 
‘Türk Malı’ damgasıyla bizleri oldukça gururlandırıyor.” dedi.

“Ford Trucks olarak Türkiye’den dünyaya teknoloji  
ihraç ediyoruz”

Türkiye’nin otomotiv üretiminin ve ihracatının yarısına ya-
kınının Koç Topluluğu şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini 
belirten Ali Y. Koç, “Türk otomotiv sektöründe Ar-Ge’ye en 
büyük yatırımı yapan şirketiz. Sektörün en büyük mühendis-
lik merkezinin inşaatını yakın zamanda tamamlayarak hizme-
te alacağız. Ford Trucks olarak Türkiye’den dünyaya teknolo-
ji ihracatına da başladık. Dünyanın en büyük kamyon pazarı 
olan Çin’de, 2013 Nisan ayında ağır ticari araç motorlarının 
üretimi için JMC firması ile motor teknolojisi lisans anlaşması 
imzaladık. Arkasından Temmuz 2014’te yine JMC’ye bu kez 
komple kamyon üretimi için lisans verdik. Böylece Ford Tru-
cks lisansı ile ağır ticari araçlarımız Çin pazarında da satılma-
ya başlanacak. Hayallerimizin ötesinde bir başarı yakalayan 
şirketimiz, inşallah bundan sonra da bu başarılarını geliştire-
rek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.

“Yeni 4S konseptli Ford Trucks bayi yatırımları bize  
güç katıyor”

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Helva-
cıoğlu Ford Trucks Bayi açılışındaki konuşmasında sözlerine 
şöyle devam etti: “Biz yatırım yaparken, bayilerimiz de bi-
zimle birlikte yatırım yapıyor ve bu sayede kamyon bayi a-
ğımız da giderek güçleniyor. Yeni 4S konseptli Ford Trucks 
bayi yatırımları, ‘Türkiye’nin Ticari Gücü’ Ford Otosan’a güç 
katıyor. Bundan mutluluk duyuyor ve Ford Trucks işimizin 
geleceğine olan inancımızı güçlendiriyoruz. Bayilerimizle  
birlikte büyüyoruz.” 
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Yeraltı Madenciliği: Knauf Gips KG Firması, 
Araç Filosunu Allison Tam Otomatik Şanzıman 
Donanımlı Mercedes Zetros İle Değiştiriyor

İnşaat malzemeleri üretiminde bir dünya lideri olan Knauf 
Gips KG firması, Hüttenheim madenindeki ham alçıtaşlarının 
taşınmasında kullanılan üç adet iki akslı Zetros 1822 4x4 
çekiciyi, yüzde yirmi iki oranında daha düşük yakıt tüketimi 
ve yüksek verimlilik sağlaması nedeniyle Allison 3000 Serisi™ 
tam otomatik şanzımanlar ile güçlendirdi. 

HÜTTENHEIM, Almanya – Knauf Gips KG firması, 
Hüttemheim madeninde ağır yükler, dar virajlar, engebeli 
arazi ve sürekli dur-kalk gerektiren çalışma ortamında manüel 
şanzımanlı çekicilerin kapasite bakımından limitli kaldığına 
karar verdi. Bu doğrultuda operasyonların verimliliğini 
arttırmak amacıyla  iki akslı Zetros 1822 4x4 çekicilerde 
Allison 3000™ serisi tam otomatik şanzımanlara geçilmesi 
uygun görüldü. 

Knauf Gips KG,  Kasım 2012’de Allison donanımlı ilk Zet-
ros aracı, öncesinde 15 yıl boyunca maden-
de kullanılan bir çekici ile yeniledi. Yeni 
aracın üstün dayanıklılığı ve ekono-
mik performansı, Knauf firmasını 
diğer iki kamyonunu da Zetros 
çekici ile değiştirmeye teşvik 
etti.  

Knauf, hizmete sunuldu-
ğu tarihten itibaren ilk yeni 
Zetros çekicinin yakıt tüke-
timini düzenli olarak kayıt 
altına alarak önceki araçla-
rı ile karşılaştırdı. Elde edilen 
etkileyici sonuçlara göre Al-
lison donanımlı Zetros aracın, 
manüel şanzımanlara sahip diğer çe-
kicilere kıyasla %22 oranında daha az yakıt 
tükettiği ortaya konuldu. 

Knauf firmasının Atölye ve Filo Müdürü Norbert Feilner 
konuyla ilgili olarak; “Zetros, eski çekicilere kıyasla geleceğe 
yönelik üç büyük adımı teşkil ediyor. Allison şanzımanlar ise 

daima en ideal vites değiştirme noktalarını seçiyor,” diyor. 

Zetros çekicileri, Alt Franconia bölgesinde bulunan 
Hütterheim madeninde çıkarılan ham alçıtaşlarını dağların 

arasında kalmış, dar, karanlık ve bir labirenti andıran 
yollardan geçerek kırma makinesine aktarıyor. Bu 

çalışma toplamda 38 ton ağırlığındaki yükün 
hareket ettirilmesi, kontrolü ve çekilmesi 

anlamına geliyor. Her bir kamyon, 
günde maksimum 30 km/saat 

hızda yaklaşık 200 kilometre yol 
kat ediyor. 

Feilner çalışmalarıyla ilgili 
olarak; “Çekicilerin, tonlarca 
ağırlıktaki yükleri sürekli dur kalk 
şeklinde çekmeleri gerekiyor. 
Bu nedenle sık sık debriyaj 
değişmesi gerekirken Allison 
tam otomatik şanzımanlar ile 
bu durum ortadan kalkıyor. 

Allison şanzımanlar, manüel 
ya da otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlara kıyasla 
daha üstün bir dayanıklılık ve daha az bakım gereklilikleri 
sunarken sürücüleri günde 500’ü aşkın manüel vites 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201434

değiştirme işleminde harcanan efordan kurtararak daha 
rahat bir çalışma ortamı sunuyor,”  diyor. 

Tork konventörü, motor ile şanzıman arasında doğrudan 
bağlantı kurarak aracın çalıştırıldığı sırada üstün bir ivmelen-
me ve yüksek hız değerlerine ulaşıldığında ise doğrudan me-
kanik çekiş sağlıyor. Tork konvertörünün titreşimleri azaltma 
etkisi, güç aktarma organlarını yıpranma ve aşınmaya kar-
şı korurken Allison’ın 5. Nesil elektronik kontrolleri de ha-
talı ve verimliliği düşüren vites değişikliklerinin engellenmesi  

amacıyla optimal vites değiştirme noktaları sunuyor. 

Ekonomik ve konforlu bir araç modeli arayışına giren 
Krauf şirketi, iyi bir süspansiyon, alçak ek yük mesafeleri 
nedeniyle maksimum 2.90 metre uzunluk ölçüsü ve zorlu 
sürüş koşullarına yönelik tam otomatik şanzıman özelliklerini 
ön koşuyor. Tüm bu koşulları sağlayan Allison donanımlı 
Zetros çekicinin, Hüttenheim madeninde dokuz yıl boyunca 
faaliyet göstermesi bekleniyor. 

      Mercedes Zetros 1833 4x4 alçıtaşı taşıyıcı

Motor R6, LA, 240 kW, 2200 rpm, OM 926 LA, Euro 3/Euro5
Silindir / Kapasite 7,200 cm³
Motor Gücü 240 kW (326 hp)
Tork (maksimum güç) 1.300 Nm 1,200 - 1,600 rpm
Şanzıman Altı ileri Allison tam otomatik şanzıman 3000R SP
Transfer kutusu dişlisi MB VG 1700-3W 2-hız
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik Yaklaşık 6.35 m x 2.52 m x 2.89 m
Dingil Aaalığı 3.90 m 
Dönüş yarıçapı Yaklaşık 20 m
Eğim açısı Yaklaşık 31 derece
Yüksüz ağırlık 7,720 kg
Bürüt araç ağırlığı 18,000 kg 
Treyler Knauf kuğu boyunlu treyler
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Oib, Yeni Pazar Arayışında Hız Kesmiyor…
Otomotiv Endüstrisi, Belarus’a 
Çıkarma Yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB), ihracatta yeni pazarlara ulaşabil-
mek için yolunu Belarus’a çevirdi. 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, “Belarus’da 
otomotiv sanayi için ürün tedarikinden ortak-
lığa kadar birçok fırsat bulunuyor” dedi.   

Otomotiv endüstrisinin en büyük hedef paza-
rı olan Rusya Federasyonu ile Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu’nda etkinliğini artırabilmek için fa-
aliyetlerini sürdüren Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB), bölgenin önemli ülke-
lerinden Belarus’a sektörel ticaret heyeti prog-
ramı düzenledi. Görüşmeler kapsamında ortak-
lık, ihracat gibi somut işbirliği konuları ele alındı.

İhracatın lider sektörü otomotiv endüstrisi, dış satışlarını 
daha da artırabilmek için yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. 
OİB liderliğinde Belarus’u ziyaret eden sektörün önde 
gelen birçok firması, bu ülkenin önemli ana ve yan sanayi 
üreticileriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesinden ortaklık ve 
yatırıma kadar birçok alanda temaslarda bulundu. Minsk 
şehrinde gerçekleşen temaslarda iki ülke firmaları arasında 
ön eşleştirme de yapılarak işbirliğinin önü somut şekilde 
açıldı. 

Belarus’a ilgi büyük 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, Belarus’taki otomotiv en-
düstrisinin Türk otomotiv endüstrisinin tecrübesinden ya-
rarlanmak istediğine değinerek şöyle konuştu:

“BELAZ firması, jeneratör, çekiciler, elektrik elektronik 
ürünler, elektromekanik transmisyon gibi birçok ürüne 
ihtiyaç duyduğunu; Amkador şirketi, özellikle radyatör 
ve soğutma sistemlerinde ithalat ve ortak yatırıma açık 
olduğunu heyetimize bildirdi. Bate Holding de marş 
motoru, direksiyon aksam-parça, kardan mili, ışıklandırma 

sistemleri, kablo, ön panel gibi birçok ürünü Türk şirketleri 
ile birlikte üretme veya bunları tedarik etmek istiyor. 

Ayrıca Rusya Federasyonu ile Kazakistan ve Belarus 
arasında gümrük birliği anlaşması var. Gümrük Birliği’nin 
ilan ettiği en önemli amaçlar, Ortak Pazarın kurulması, 
malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı, üç ülkede 
de ticaret, iş yapma, yatırım, sertifikasyon şartlarının tek 
standarda getirilmesi, üçüncü ülkelerden gelen ürünler için 
ortak gümrük tarifesi uygulanması, tarife dışı engellerin de 
tek standarda getirilmesi olarak sayılabilir. Gümrük Birliği, 
hedef pazarlarımız olan bu üç ülke adına bizim için fırsat 
olabilir.”

Otomobilden traktöre üretim var

OİB heyeti, ziyaret sırasında altyapı, maden ocakları gibi 
büyük projelerde kullanılan, taşıma kapasitesi 450 tona 
ulaşan kamyonları üreten dünyanın bu alandaki en büyük 
üreticisinden birisi olan Belarus Otomobil Fabrikası’nı 
(BelAZ) ziyaret etti. Ayrıca Amkador gibi önemli üreticilerin 
tesislerini de gezen OİB heyeti, Belarus’tan olumlu 
izlenimlerle ayrıldı.
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Römork ve Yarı Römorklarda Kış 
Lastiği Zorunluluğu Kaldırıldı

Uygulamasına 01.12.2014 tarihin-
de başlanılacağı belirtilen römorklar-
da M+S lastiği uygulaması; Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
nın yayınladığı genelgeyle zorunluluk 
olmaktan çıktı. Beraberinde ise; kam-
yon, çekici, tanker, römork ve otobüs 
gibi araçlarda diş derinliğinin en az 4 
mm olması şartı getirildi.

27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 
07 /DENETİM) sayılı Genelge:

1) KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI 
başlıklı 1 inci maddesinin (a) ve (ç) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Kış lastiği; üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowf-
lake) işareti bulunan ve     7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tu-
tuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt 
yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türü-
dür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış 
lastiği yerine geçer.

ç) Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı o-
tomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.”

2) DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 
başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, otomobil ve 
kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti 
veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)    işareti veya 
sadece kar tanesi (snowflake)   işareti aranacaktır.”

e) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork 
türü araçlarda lastik diş derinliği en az 4 mm olmak zorundadır.

3) İDARİ MÜEYYİDE başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu 
halde kullanmayan araç sahipleri için,”Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname (655/KHK) İdari Para Cezası 
Karar Tutanağı” kullanılarak “Araçların Yüklenmesine İlişkin 
Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında 
Yönetmelik”te belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır ve 
bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın 
yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar 
tarafından izin verilir ve izin verilen yerleşim yerinin adı söz 
konusu idari para cezası karar tutanağı üzerinde belirtilir.”
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Sınai Haklar 
Başvurularında Teşvikler

MARKA-TASARIM-PATENT-
FAYDALI MODEL-ENTEGRE DEVRE 
TOPOGRAFYASI

Ülkemizde özellikle son yıllarda; marka 
sayısının arttırılması, özgün ürün dizayn-
larının değerlendirilmesi ve ülke ekono-
misine, prestijine büyük katkı sağlayacak 
buluş başvurularının korunması adına ya-
pılacak başvurularda, çeşitli devlet teşvikle-
ri düzenlenmekte olup, şahıs/şirketlerin il-
gili desteklerden yararlanarak maliyetlerini 
düşürülmesi ile başvuruya teşviki amaçlan-
maktadır.

Özellikle buluşların ticarileştirilmesi, baş-
vuru sahiplerinin bilinçlendirilmesi adına 
çeşitli toplantı ve eğitimler düzenlenmek-
tedir. Sınai mülkiyet haklarının yaygınlaş-
tırılması için çeşitli projeler geliştirilmekte-
dir. Bilgilendirme toplantıları, farkındalık 
seminerleri ve eğiticilerin eğitimi konula-
rında çalışmalar düzenlenmektedir.

DESTEK MERCİLERİ VE DESTEK KONULARI:

EKONOMİ BAKANLIĞI; 

 Yurtdışında Marka Tescili Ve Korun-
ması (geri ödemesiz)

KOSGEB:

 Ulusal patent, faydalı model, endüstri-
yel tasarım, entegre devre topografya-
ları ve uluslararası marka tescili  (geri 
ödemesiz)

TUBİTAK:

 Ulusal patent başvuruları, PCT başvu-
ruları, EPO, JPO, USPTO başvuruları

EKONOMİ BAKANLIĞI:

http://www.ekonomi.gov.tr

         

KOSGEB:

http://www.kosgeb.gov.tr

TUBİTAK:

http://www.tubitak.gov.tr

1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 
01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine ka-
rar verilmiştir.

Bu program kapsamında ;

Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar 
Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), 
Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik 
Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) ya-
pılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

Yukarıda belirtilen teşvik sistemleri sayesinde, 
maliyetleri sebebi ile bekletilen başvurular dos-
yalanmakta ve korumaları başlatılmaktadır.

Seda DALOĞLU
seda.daloglu@radusdergisi.com
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BASF, 3. Çeyrekte Satış Hacmini Artırdı
BASF, 2014 yılı üçüncü 

çeyreğinde satışlarını yüz-
de 3 artırarak 18,3 milyar 
Avro’ya çıkardı. Şirketin 
faiz ve vergi öncesi karı ise 
(FAVÖK) yüzde 9 oranında 
artarak 1,8 milyar Avro’ya 
yükseldi. Büyümede, kim-
ya, petrol ve gaz sektörle-
rindeki satış artışı önemli 
rol oynadı. 

BASF, 2014 yılının üçün-
cü çeyreğinde piyasalarda-
ki zorlayıcı etkilere rağmen 
toplam faiz ve vergi öncesi 
karını yükseltmeyi başardı. 
BASF’nin satış hacminin 
2014 yılı sonuna kadar bir 
miktar daha artacağı tah-
min ediliyor. 

Dünyanın lider kimya şir-
keti BASF, 2014 yılının ü-
çüncü çeyreğinde zorlayıcı etkilere rağmen satış hacmini ar-
tırdı. Şirketin 18,3 milyar Avro olarak gerçekleşen satışları, 
önceki yılın aynı dönemine oranla %3 artış gösterdi. 

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, “Küresel e-
konominin zorlayıcı etkileri, 2014 yılının üçüncü çeyreğin-
de de devam etti. Siyasi gerilimler ve dünya piyasalarındaki 
artan belirsizlik, kimyasal ürünlere olan talebi de önemli öl-
çüde azalttı. Buna rağmen BASF olarak, 2014 yılının üçün-
cü çeyreğinde satışlarımızı ve kazançlarımızı arttırmayı ba-
şardık” dedi. Özel kalemler öncesi faiz ve vergi öncesi kar 
(FAVÖK) 1,8 milyar Avro artarak 2013 yılının üçüncü çey-
reğinde elde edilen seviyeyi 128 milyon Avro civarında aştı. 
Kimya, petrol ve gaz alanındaki satışlar ise önemli oranda ar-
tış gösterdi. Bununla birlikte, tarımsal çözümler ve diğer ka-
tegorilerdeki satışlarda da bir miktar azalma görüldü. Vergiler 
öncesi gelir ise, ikinci çeyreğe göre 126 milyon Avro’luk ar-
tışla 1,6 milyar Avro oldu.

2014 yılına genel bakış… 

BASF, 2014 yılının son çeyreğinde talep yönünde bir ar-
tış beklemeyen BASF, 2014 yılsonu tahminlerini ise şu şekil-
de paylaştı; gayrisafi milli hasılada %2,3 büyüme beklerken, 
kimyasal üretimde %4,0’lık bir büyüme beklentisi bulunu-
yor. BASF, 2014 yılı için ortalama petrol fiyatının (Brent) va-
ril başına 105 -110 Dolar seviyelerinde beklediğini açıkladı. 

2014 yılsonu tahminleriyle ilgili ise Bock şöyle konuştu; 
“Küresel ekonomi ve piyasanın zorlayıcı seyrini koruyacağı-
nı öngörüyoruz. Yine de 2014 sonu için vergi öncesi karımı-
zı bir miktar daha artıracağımıza inanıyoruz.” 

2015 yılı tahminleri… 

BASF, 2015 yılına yönelik önceden belirlediği satış hede-
fi 80 milyar Avro ve 2010 – 2015 yılları arasına yönelik sek-
tör ve kimyasal üretime yönelik büyüme oranlarını da bek-
lentilerinin altına çektiği belirtildi. Ayrıca şirket, ortalama yıllık 
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büyümesinin yaklaşık 0,8 puan 
daha düşeceğini öngördü. (önce-
ki varsayım: %3,4, mevcut varsa-
yım: %2,6). 

Endüstriyel üretimdeki bü-
yümeye hedefini %4,6’dan, 
%3,4’e çektiğini açıklayan BASF, 
kimyasal üretimdeki büyümenin 
%4,9 yerine, %4,0 olacağını ön-
görüyor. 

Küresel ekonominin durağan 
seyrinin nedenini çok uzakta a-
ramaya gerek olmadığını belir-
ten Bock, “Küresel ekonominin 
durağan seyrinin sebebini çok u-
zakta aramaya gerek olmadığını 
belirten Bock, “Özellikle gelişen 
pazarların yavaşlayan büyüme 
trendleri ve Avrupa ekonomi-
sindeki iyileşme belirtilerinin beklenenden daha geç ortaya 
çıkması bu durumun başlıca sebebi oldu” dedi. BASF ayrı-
ca bazı temel ürünler ve performans ürünleri kategorisinde 
beklenenin üzerinde oluşan kar marjı baskısı nedeniyle 2017 
yılı ve sonrasında yaklaşık 500 milyon Avro’luk bir yeniden 
yapılandırma programı başlattı. BASF’nin, 2015 yılı için sa-
tış ve özel kalemler öncesi FAVÖK payının pazar beklentile-
rine yakın olması öngörülüyor. FAVÖK için oluşan bu bek-
lenti, 10 milyar ve 12 milyar Avro arasında olurken, 27 Şubat 
2015 tarihinde gerçekleştirilecek Yıllık Basın Toplantısı’nda 
uzun vadeli hedefleri hakkında yapılacak güncelleme sonun-
da, 2015 yılı hedefleri de açıklanacak. 

Bock, “Stratejik planlarımız tahmin ettiğimiz şekilde iler-
liyor. Dünya piyasasının seyri büyük zorluklarla karşılaşırken 
bile karlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 2015 yılı so-
nunda, planladığımız rakamın 300 milyon Avro üzerinde 1,3 
milyar Avro’luk iyileştirme elde etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ar-Ge için üç önemli platform kurulacak 

BASF, 2020 yılında, 10 yıldan daha kısa bir süredir piyasada 
olan ürünlerinden yaklaşık 30 milyar Avro satış yapmayı hedef-
liyor. Şirket, bu hedefi tutturmak adına ise Ar-Ge departmanı-
nı daha geliştirerek üç önemli platformda yetkinliklerini bir ara-
ya getirecek. 

Öncelikle, 2016’da merkezi BASF’nin Şangay’da bulunan 
Asya Pasifik İnovasyon Kampüsü’nde gerçekleşecek ‘İleri Sevi-
ye Materyal ve Sistem Araştırması’ gerçekleştirilecek. 2015 yılı-
nın Ocak ayından itibaren merkezi Research Triangle Park, North 
Carolina’da bulunan bir ‘Biyolojik Bilim Araştırma Merkezi’ kuru-
lacak. Ayrıca, Avrupa dışında da müşteri ilişkilerini geliştirmek ve 
bilimsel ortaklıklar kurmak adına merkezi Ludwigshafen’de bu-
lunan Proses Araştırma ve Kimya Mühendisliği’nde bir araştırma 
komisyonu kurulacak. Üç araştırma platformu da BASF müşterile-
rinin AR-GE ihtiyaçlarını desteklemek üzere dünya çapında çalış-
malar yapacak ve BASF’nin inovasyon çalışmalarına hız katacak. 
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Alman Devi Cesur ve İddialı Bir 
Karara Daha İmza Attı

MAN ticari taşıt sektöründeki rekabete, çok avantajlı 
orijinal yedek parçaları ile destek oluyor

Türkiye’de yıllardır sektöre öncülük eden MAN, yine 
tüm dengeleri değiştirecek iddialı bir karara imza attı. MAN, 
yetkili servislerinde tüm orijinal yedek parçaları %38’e varan 
indirimlerle satacak.

İndirimin sürekli olacağını vurgulayan Genel Müdür K. 
Tuncay Bekiroğlu, “Aracın yaşamı boyunca işortağı olarak 
gördüğümüz müşterilerimize, rekabette avantaj sağlayacak 
yeni orijinal yedek parça fiyat uygulamasına başlıyoruz” dedi.

3 asırlık geçmişiyle dünyanın en köklü markalarından 
olan, Almanya’nın dev kuruluşu MAN, halihazırda uygun 
olan yedek parça fiyatlarını Türkiye için daha da uygun bir 
seviyeye çekerek, yoğun rekabet yaşayan iş ortaklarına eşsiz 
daha büyük destek sağlıyor.  İşletme maliyetlerinde sağladığı 
ciddi tasarruf ile Türkiye’de seyahat, turizm, lojistik ve inşaat 
sektörlerinin gözdesi olan MAN, yeni kararla müşterilerinin 
yüzünü daha çok güldürecek. MAN yetkili servislerinde 
satılan tüm orijinal yedek parçalarda çok cazip oranlarda fiyat 
değişiklikleri yaptı. Kasım 2014 itibariyle bazı yedek parça 
gruplarında yüzde 38’e varan indirim, tüm orijinal yedek 

parçalarda fiyatları ortalama yüzde 30 aşağı çekti. 

Tüm sektörlerde artan rekabet koşulları, ticari araç 
kullanıcılarını her konuda tasarrufa zorlarken, MAN 
kullanıcıları, yaşam boyu ürün maliyeti gözetilerek üretilen; 
yakıtı koklayan araçlarla, esnek ve ihtiyaca göre bakım 
aralıklarıyla ve şimdide daha da avantajlı orijinal yedek parça 
fiyatları ile rekabette çok öne geçiyorlar. 

Sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü K. 
Tuncay Bekiroğlu, yeni kararla bir kez daha sektöre öncülük 
etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, 

“Müşterilerimizi, araçlarımızın kullanım süresince iş 
ortağımız olarak gören bir felsefemiz ve yaşam boyu 
maliyetlerde en verimli olma iddamız var. Bu felsefe ve 
iddia doğrultusunda sürekli olarak yaşam boyu maliyetlerinin 
optimizasyonu için çalışıyoruz. Çalışmalarımız gösteriyorki 
orjinal yedek parça kullanılmadığında, tüm maliyet kalemleri 
negatif etkileniyor. Bu sebeple uygulamaya başladığımız 
yeni orjinal yedek parça fiyatlarımızla, artık MAN’cılar 
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rekabette daha önde olacak“ dedi.  MAN’ın, 
bu kararıyla yeni bir dönemin kapılarını 
açtığını vurgulayan Bekiroğlu „tüm MAN 
kullanıcılarını bu avantajlardan faydalanmak 
için en kısa sürede en yakın yetkili servisimize 
bekliyoruz” diye konuştu. 

10 maddede, neden orijinal parça kullan-
malısınız?   

1. TAM GÜVENLİK: Araçlara uygula-
nan güvenlik testleri sırasında orijin-
al parçaların çekme, sıkıştırma, de-
formasyon ve benzeri konularında 
son derece katı kriterleri sağlamaları 
gerekmektedir. Orijinal yedek par-
çalar ancak bu testleri geçtikten 
sonra MAN güvencesiyle piyasaya 
sunulur. Parçalara tek olarak uygula-
nan testler araca monte halde uygulanan testler ile 
kıyaslanmamalıdır.  

2. YÜKSEK KALİTE STANDARDI: Orijinal MAN yedek 
parçaları, üretici OEM firmalarının standartlarına 
ek olarak Yüksek MAN teknolojisine sahip araçtaki 
diğer parçalarla % 100 uyumlu olarak çalışma 
özelliğini taşırlar. 

3. BİR YIL GARANTİ ALTINDA: Orijinal MAN yedek 
parçaları 1 yıl boyunca MAN garantisi altındadır.

4. TOPLAM MALİYET DÜŞÜK ( Satın alma fiyatı 
/ Kullanım ömrü): Yan sanayi ürünler satın alma 
aşamasında daha düşük maliyetli olsa da kullanım 
ömürlerinin daha kısa olması sebebiyle toplamda 
ortaya çıkarttığı maliyet daha yüksektir.

5. MAN GÜVENCESİ ALTINDA TEKNİK DESTEK: 
MAN sattığı bütün orijinal yedek parçalarda gerek 
kendi personeli gerekse de tedarikçi firmanın 
uzmanları aracılığıyla teknik destek hizmeti 
vermektedir. Aracın tamamı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmayan kişi ve kurumların verdiği teknik 
destek ise parçaların birbiri ile etkileşimi düşünülürse 
hiçbir zaman dört dörtlük olamayacaktır.

6. SİGORTA MUAFİYETLERİ: AB ülkelerinde, 
araçlardaki herhangi bir parçadaki hatadan dolayı 
meydana gelen hasarlarda söz konusu parçanın 
uygun olmaması durumunda hasarı tazmin eden 

sigorta firması, uygun parça kullanılmaması 
nedeniyle araç sahibine rücu edebilmektedir. 

7. ESTETİK VE SÜRÜŞ RAHATLIĞI: Araçlarımızdaki 
kullanıcı odaklı tasarımlar nedeniyle, yürürlükteki 
standartlardan daha katı homologasyon eşik 
değerlerine uyulmakta sonuç olarak akustik konfor 
geliştirilmiştir. Özellikle kaporta tamiri ve izolasyon 
işlemlerinde orijinal MAN parçası kullanılmaması 
halinde sürüş rahatlığını azaltacağı gibi aracın estetik 
görünümünü de olumsuz etkileyebilmektedir.

8. SORUNSUZ MONTAJ: Orijinal MAN yedek 
parçaları %100 montaj uyumu özelliği taşımaktadır. 
Orijinal olmayan parçaların montajında sorunlar 
yaşanabilmekte ve bazen montaj için ilave montaj 
elemanları gerekebilmektedir.

9. 2. ELDE KATMA DEĞER: Bakım ve onarımı 
yetkili servislerde orijinal yedek parça kullanılarak 
yaptırılan araçların 2. el değeri yan sanayi ürün 
kullanılan araçlara göre daha yüksektir. (İzlenebilirlik 
sağlanması nedeniyle)

10. YAKIT TÜKETİMİ VE PERFORMANS: Orijinal 
olmayan parçalar araçtan en iyi performansın 
alınması yönünde hiçbir kontrol ve testten geçmediği 
için özellikle yakıt ve yağlama sistemlerinde 
kullanılmaları halinde arızaya neden olabilmelerinin 
yanı sıra yakıt  ve yağ tüketimini de olumsuz yönde 
etkileyebilirler.  
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Gümrük Kanunu’nda
“Dahil De İşleme Rejimi”
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. 
Maddesinde düzenlenen “Dahil de İşleme 
Rejimi” ihraç edilmesi planlanan malların 
üretiminde kullanılacak olan hammadde, 
yardımcı madde, yarı mamül, mamül, ara 
mal ve ambalaj malzemelerinin başta de-
ğişik vergisel yükümlülüklerden muafiyet 
olmak üzere çeşitli kolaylıklar sağlanarak 
ithaline imkan veren bir ihracatı teşvik sis-
temidir.

Dahil de İşleme Rejimi dünya piyasa fiyat-
larından hammadde temin edilmesi yoluy-
la ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine ulusla-
rarası piyasada rekabet gücü kazandırmak, 
ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürün-
lerini çeşitlendirmek amacıyla, ithal girdi 
kullanılan ürünlerin ihraç edilmesi ile ihra-
cat sayılan satış ve teslimlerin belirlenme-
si, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin 
düzenlemelerin yapılmasını ve uygulanma-
sını kapsar.

Uygulamanın bilinen en büyük avantajı; 
gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 
temin edilen mallar için KDV ödemeden 
alım yapılabilmesidir. KDV Kanunu’nun 
geçici 17. Maddesi’nde, “dahil de işle-
me ve geçici kabul rejimi kapsamında ih-
raç edilecek malların üretiminde kullanıla-
cak maddelerin 31.12.2015 tarihine kadar 
tesliminde KDV Kanunu’nun 11. Maddesi-
nin 1. Fıkrasının  ( c ) bendi hükümlerine 
göre, bölgeler, sektörler veya mal grupla-
rı itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Ku-
rulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanma-
sında ihracat süresi olarak anılan bentteki 
süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler 
esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak 
gerçekleştirilmemesi halinde zamanında a-
lınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulana-
rak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tah-
sil edilir.”  şeklinde ifade edilmektedir. 

Bakanlar Kurulu KDV Kanunu 17. Mad-
desine dayanarak 16.04.2001 tarihli ve  
2001 / 2325 Sayılı Kararnamesi’yle sektör 
sınırlaması yapmadan dahilde işleme veya 
geçici izin belgesi kapsamında ihraç edile-
cek ürünlerin imalinde kullanılacak mad-
delerin söz konusu belgelere sahip olan 
mükelleflere tesliminde KDV Kanunu’nun 
11. Maddesinin 1 – c bendi kapsamında 
tecil – terkin sistemine göre işlem yapılma-
sına izin vermiştir.

Teşviklerden yararlanabilmek için “Dahil 
de İşleme İzin Belgesi” alınması gerekmek-
tedir. Dahil de işleme izin belgesi Dış Tica-
ret Müsteşarlığı’nca verilir ve gümrük mua-
fiyetli ithalat ya da yurt içi alımlara olanak 
sağlar. Bir firmanın DİİB kullanabilmesi için 
imalat yapan bir firma olması ve kapasite 
raporunun olması gerekmektedir.

2006 Yılı Ocak Ayı’ndan itibaren elektro-
nik imza kullanımı ile birlikte DİİB işlemleri 
elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Dahilde işleme rejimi pek çok faydasının 
yanında yanlış uygulamadan kaynaklanan 
bazı sorunları da bünyesinde barındırmak-
tadır. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansı-
yan, şekerli mamüllerin denetimi aşama-
sında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle 
gümrüklerdeki uzun bekleyişler bu sorun-
lara örnek verilebilir. Bahsi geçen olayda 
denetim uygulamaları nedeniyle araçlar 
gümrüklerde uzun süre bekletilmiş ve bir-
çok üründe bu beklemeden kaynaklanan 
bozulmalar meydana gelmişti. Bu noktada 
işini düzgün yapan ihracatçının mağdur e-
dilmeyeceği ve aynı zamanda yolsuzluk ya-
pılmasının da önüne geçilecek yeni uygu-
lamaların bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

Cihan ARSLAN
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21-22 Ekim 2014 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentin-
de gerçekleşen Türk-Alman İnovasyon Zirvesi’ne Tırsan, inovas-
yon konusundaki öncü üretici firmalardan biri olarak katıldı. Tır-
san adına Kässbohrer İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi İffet Türken 
bir konuşma yaptı.

 Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da iştirak etti.

 Toplantının ilk gününde, Şişecam, Arçelik ve Aunde Group’un 
da katıldığı oturumda konuşma yapan İffet Türken, Tırsan 
tarafından geliştirilerek Trailer Innovation 2015 ödüllerinde yer 
bulan 3 yeni teknoloji hakkında bilgi vererek Tırsan’ın inovasyonu 
kurum kimliğinin bir parçası olarak benimsediğinin altını çizdi.

2014 Türk-Alman İnovasyon Zirvesi’nde Almanya ve 
Türkiye’nin önde gelen yenilikçi ve uluslararası firmaları Ar-Ge 
işbirliği ve yatırım olanaklarını değerlendirmek ve bu konulardaki 
deneyimlerini paylaşmak için biraraya gelmektedir. İş dünyasının 
liderlerinin yanı sıra, iş dünyasından, hükümetten ve araştırma 
sektörlerinden uzmanlar interaktif panel oturumlarında 
buluşmaktadırlar.

TIRSAN’IN GELİŞTİRDİĞİ YENİ TEKNOLOJİLER 

Dijital Treyler Kontrolü 

Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen Dijital Treyler 
Kontrolü (DTC) sürücü ve operatörlerin güvenliğini artırmak için 
tasarlanmıştır. Sürücü ve operatörlerin park freni, mekanik ayak, 
katlanır tampon ve perdeli araçlar için çatı kaldırma sistemi gibi 
treylerde kullanmak zorunda olduğu farklı ekipmanlar, Dijital 
Treyler Kontrolü sayesinde güvenli bir mesafeden merkezi 
olarak sistematik bir biçimde kontrol edilebiliyor. DTC sistemiyle 
sürücüler treyler üzerindeki yüklerin yanı sıra king pim ile 
dingiller arasındaki yük dağılımlarını da kontrol edebiliyor. 

Fren ile Dümenleme 

Ağır ve özel yüklerin taşınmasında kullanılan üçten fazla 
dingile sahip treylerler, 79 no’lu ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu) Mevzuatı ve aracın kayıtlı olduğu ülkenin 
mevzuatlarında tanımlanan dönüş yarıçapı gereksinimlerini 
karşılamak üzere serseri dingil kullanımına ihtiyaç duyarlar. Knorr 
Bremse’nin desteğiyle Tırsan Ar-Ge merkezi bünyesinde geliştirilen 

yeni Fren ile Dümenleme Sistemi (SBB) teknolojisi ise serseri dingil 
ihtiyacını ortadan kaldırarak verimlilik ve güvenliği artırmaktadır. 

Fren ile Dümenleme teknolojisi kendinden dümenleme 
operasyonunu ortadan kaldırırken, serseri dingillere gereksinim 
olmaksızın dönüş yarıçapı gerekliliklerini karşılayabilmektedir. 
Bunun yanı sıra, Fren ile Dümenleme teknolojisi mevcut fren 
sistemi mimarisi üzerine kurulduğundan, toplam sahiplik 
maliyeti de, başlangıç yatırımı, lastik aşınımı ve bakım masrafları 
bakımından azalmaktadır. 

Bunun yanında yeni sistem, geri manevralarda da 
dümenleme yapılabilmesine izin vermektedir. Ayrıca, yine geri 
manevralarda serseri dingil için gerekli olan kilit sistemine de 
ihtiyaç kalmamaktadır. 

Enerji Sönümleyen Tampon 

Tırsan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Enerji 
Sönümleyen Tampon (RUPD-AB), treyleri takip eden araçtaki 
sürücü ve yolcuların güvenliklerini artırmaktadır. ECE mevzuatına 
uygun olarak tasarlanıp test edilen mevcut tamponlar treyleri 
takip eden aracın treylerin altına girmesini engellemekte, 
ancak bir kaza durumunda ortaya çıkan ve doğrudan takip 
eden araçtaki sürücü ve yolculara iletilen kuvvet bu tamponlar 
tarafından emilememektedir. Tırsan’ın yeni Enerji Sönümleyen 
Tampon teknolojisi ise, uluslararası mevzuatların kapsama 
alanının da ötesine geçerek, çarpışma neticesinde ortaya çıkan 
kuvveti sönümleyebilmektedir. Sonuç olarak, kaza yapan araçtaki 
sürücü ve yolculara ulaşan kuvvet, ölüm ve ağır yaralanmaları 
engellemek üzere azaltılmaktadır.

Tırsan Türk-Alman İnovasyon Zirvesi’nde 
Öncü Firmalar Arasında Yer Aldı
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Tırsan, Rusya’daki bayileriyle 24 Ekim 2014 tarihinde 
Moskova’da biraraya geldi. Tırsan bayileri, Rusya’nın her 
bölgesinden toplam 38 temsilci ile, Tırsan’ın Rusya treyler 
pazarına ilişkin uzun vadeli vizyonu çerçevesinde stratejik 
uyum toplantısına iştirak etti. Tırsan’ın yeni finansal çözüm 
modelleri de toplantıda tanıtıldı.

2014 yılı Tırsan için Rusya pazarı açısından önemli geliş-
melerin kaydedildiği bir sene oldu. 
Rusya’nın en büyük petrol şirketle-
rinden biri olan Tatneft tedarikçile-
rine gerçekleştirilen 100 adet akar-
yakıt tankeri teslimatının yanı sıra, 
Rusya inşaat piyasası için özel ge-
liştirilen damperin üretimine baş-
lanması, Tırsan’ın Rusya pazarında-
ki yatırımları konusunda ne kadar 
kararlı olduğunu ortaya koydu. Tır-
san’ın Tula fabrikasında üretilen 
32 m3 hacimli Kässbohrer damper, 
“Made in Russia” sertifikası ile üre-
tilmektedir.

Tırsan 2012 yılında 50.000 m2 
alan üzerine kurulu Tula fabrikası-
nı  devreye almasının ardından, yine 
Tula oblastındaki Yasnogorsk Tekno-

park’ta 5.000 m2 alan üzerinde, 100 km’lik bir alanda ben-
zeri bulunmayan bir servis merkezi işletmektedir. 3 milyon € 
yatırımla kurulan servis merkezinde, sadece treylerlere yöne-
lik olarak değil, çekicilere yönelik olarak da servis verilmekte, 
tesisin boyahanesi ve kurutma fırını treylere çekicisine aynı 
anda hizmet verebilmektedir. Servis merkezi Wabco’dan 
Gümüş Servis Merkezi belgesi almıştır.

Tırsan Rusya Bayileriyle Gövde Gösterisi Yaptı
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Türkiye tarım sektörünün lideri TürkT-
raktör, iş makineleri sektöründeki yolcu-
luğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. 
Case ve New Holland marka iş makine-
lerinin Türkiye distribütörü TürkTraktör, 
ikinci bölge tesisini Ankara’da faaliye-
te geçirdi. TürkTraktör ilk İş Makineleri 
Bölge Tesisini Eylül ayında İzmir’de aç-
mıştı. 

Ankara, 30 Ekim 2014 – CNH Industrial 
ile tarım ekipmanları alanındaki işbirliğini iş 
makineleri alanına da taşıyan TürkTraktör, 
İş Makineleri Ankara Bölge Tesisini açtı. 
Toplam 6200 m2 alana sahip olan tesis; 
bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve 
yedek parça satış hizmetleri vermek üzere 
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Fethi Yaşar’ın ve 
çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle 
faaliyete geçti. 

Açılış konuşmasına TürkTraktör’ün 60 yıllık köklü 
geçmişini vurgulayarak başlayan TürkTraktör Genel Müdürü 
Marco Votta: “2014 yılı, 60. yılımızı kutlamamız sebebiyle 
TürkTraktör için özel bir yıl. Özel olmasının yanında ayrıca 
sıra dışı bir yıl çünkü bugüne kadar yaşadığımız kilometre 
taşlarına ek olarak hala yeni zorlu projelere imza atıyoruz ve 
geçtiğimiz Haziran ayında Adapazarı’nda ikinci fabrikamızı 
açtık. Bugün de CNHI ile Koç Holding’in yeni iş birliği olan iş 
makineleri operasyonundaki İzmir’den sonra ikinci direkt satış 
ve servis tesisimizin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz.” 

Türkiye iş makineleri sektörüne duydukları güveni ifade 
eden Marco Votta: “Bu yeni işbirliği ile CNHI ile Koç Holding 
arasında, 1967 yılında Fiat traktörlerin üretimiyle başlayan 
ortaklıkta, yeni bir sayfa açılmaktadır. Amacımız, CNHI’ın 
iş makinelerindeki sektörel bilgi birikimini Koç Holding’in 
marka değeri ile bir araya getirerek tarım sektöründeki 
başarımızı bu sektöre de taşımaktır. Bunu yaparken en büyük 
güvencemiz ise Türkiye iş makineleri sektörünün geleceğine 
olan güvenimizdir. Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü 

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri ve Türkiye gibi 
ekonomisi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli tetikleyici 
rol oynamaktadır. Bu sayede son yıllarda önemli büyüme 
kaydeden iş makineleri sektörü de 2013 yılı verilerine göre 
Avrupa’nın dördüncü, dünyanın on birinci en büyük pazarı 
konumunda. Yani, geleceğe olan inancımız tam” dedi ve 
Ankara Bölge tesisinin misyonuna değinerek sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bir Koç Holding firması olan TürkTraktör olarak çıktığımız 
bu yolculukta amacımız, müşterilerimize en doğru ve kaliteli 
ürünleri üst düzey hizmet anlayışı ile sunmaktır. Bu doğrultuda 
müşterilerimizin ticari ve teknik ihtiyaçlarını doğru anlamak, 
sektördeki en önemli oyunculardan biri olmak için çok 
önemli. Müşterilerimizle kuracağımız yakın temas ve onlara 
vereceğimiz değer ile kendimizi farklılaştıracağız ve bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara tesisimiz de bu bağlamda 
bu misyonumuzun İzmir’den sonra ikinci kilometre taşıdır. 
Hepinize katılımınız için tekrar teşekkür eder; bu tesisin 
bölgeye yeni bir canlılık, başarı ve refah getirmesini dilerim.”

CNHI ile Koç Holding arasındaki ortaklığa değinen TürkT-
raktör İş Makineleri Direktörü Serhad Taşkınmeriç: “ya-
rattığı 33 milyar dolarlık yıllık ciro ile dünyada en önemli ü-

Türktraktör, İş Makineleri Yatırımını 
Ankara Tesisiyle Sürdürüyor
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reticilerden biri olan CNHI ile 
Türkiye’nin ekonomiye kat-
kı anlamında en önemli değer-
lerinden biri olan Koç Holding, 
TürkTraktör çatısı altında traktör 
üretimiyle uzun yıllardır süre ge-
len ortaklıklarına, Case ve  New 
Holland marka iş makineleri 
Türkiye distribütörlüğü operas-
yonun da katılmasıyla yeni bir 
sayfa açtılar. Aslında bu ortaklık 
bir distribütörlük anlaşmasından 
çok daha fazlası anlamına geli-
yor. Koç Holding’in TürkTraktör 
firmasında ortağı olan ve Case 
& New Holland marka iş maki-
nelerinin üreticisi CNHI bir an-
lamda artık Türkiye pazarında 
kendisi direkt olarak siz değer-
li müşterilerimizin karşısına çıkı-
yor” dedi

Müşteri odaklı olmanın önemini vurgulayan Taşkınmeriç 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara Tesisimiz 6.200 m2 alana 
sahip. 2.400 m2’lik servis alanımızda aynı anda 12 makineye 
servis hizmeti verilebiliyoruz. 600 m2 büyüklüğündeki yedek 
parça depomuzda mevcut makine parkına ve satışı planlanan 
makinelere yönelik yedek parça stoğu yapıldı ve bu stok her 
gün yeni ilavelerle de genişletilmeye devam ediyor. Bu tesis 
ile bölgeye satış sonrası konularında mümkün mertebede 

en hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla destek vereceğiz. Mobil 
servis araçlarımız, gerek ürün destek gerekse teknik destek 
mühendislerimizle müşterilerimizin taleplerine anında 
çözümler üreterek hızlı dönüşler sağlayacağız. Yaptığımız 
yatırımların yanında bunları gerçekleştirebilmek için alanında 
son derece uzman ve tecrübeli bir ekip kuruldu ve bu ekiple 
beraber şu ana kadar pazardaki en yüksek servis ve hizmet 
standartlarını bu tesisimizde veriyor olacağız.”

İş makineleri sektöründe iddialı olduklarını 
dile getiren Taşkınmeriç, “Ankara Bölgede ve 
Türkiye genelinde sunacağımız kusursuz satış ve 
satış sonrası hizmetler ile 172 yıllık Case ve 119 
yıllık New Holland markalarının üst düzey ürünleri 
bir araya geldiğinde, yakın zamanda bu önemli 
sektörün önemli oyuncularından biri olacağız” 
diyerek sözlerini tamamladı.

TürkTraktör, son yıllarda ciddi büyüme trendi 
içerisinde olan iş makineleri sektörüne yaptığı 
yatırımlarla Türkiye genelinde yaygın satış 
ve satış sonrası hizmetler ağı sunuyor ve çok 
köklü geçmişlere sahip Case ve New Holland 
markalarının üst düzey ürünleri ile birlikte tıpkı 
tarım alanında olduğu gibi yakın zamanda sektörün 
en önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.
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Melayib BİLGİN
info@radusdergisi.com

Arıtma Çamurları
Arıtma çamurları su ve atıksu tesislerinin 
işletilmesi sırasında veya sonrasında olu-
şan bir yan üründür. Çamur bertaraf etme 
işlemleri arıtma tesisinin toplam yatırım 
masrafının %20-%30’ unu, işletim masra-
fının ise %50’ sini oluşturmaktadır. Arıtı-
lan suyun niteliğine ve uygulanan arıtma 
işlemlerine bağlı olarak arıtma çamurları-
nın özellikleri değişmektedir. Genel olarak 
arıtma çamurları sıvı ya da yarı katı halde, 
kokulu, % 0,25 ile % 12 arasında katı mad-
de içeren atıklardır.

Çamurlar fiziksel yapılarına göre, mikrobi-
yolojik karakteri, besin maddesi (nutrient), 
su verme özelliği ve metal içeriğine göre 
değerlendirilmelidir. Evsel nitelikli atıksula-
rın arıtıldığı arıtma tesisinde oluşan arıtma 
çamurlarının özellikleri birbirine benze-
mekle birlikte endüstriyel kaynaklı arıtma 
çamurlarının özellikleri endüstriden en-
düstriye farklılıklar göstermektedir. Her en-
düstri için oluşacak çamur karakterizasyo-
nu ayrı ayrı yapılmalıdır.

Arıtılacak suyun özelliklerine bağlı olarak 
arıtma tesislerinde çeşitli arıtma kademe-
leri yer almaktadır. Fiziksel arıtma, kimya-
sal arıtma, biyolojik arıtma, ileri arıtma vb. 
her kademede oluşan çamurların özellik-
leri birbirlerinden farklıdır. Ön çökeltim 
havuzunda çökelen çamur kendiliğinden 
çökebilecek katı maddeleri içermektedir. 
Ortalama olarak  %1-2 katı madde içeren 
oldukça sulu ve kokulu çamurlardır.

Biyolojik arıtma çamurlarının özellikleri 
kullanılan biyolojik arıtma işlemlerine göre 
değişiklik göstermektedir. Çözünebilir ni-
telikteki organik maddelerin oksidasyonu 
amacıyla en yaygın kullanılan biyolojik a-
rıtma işlemi aktif çamur havuzlarıdır.

Karakterizasyonu

Arıtma çamuru kaynağına ve önceden geç-
tiği işlemlere bağlı olarak büyük değişiklik-
ler göstermektedir. Bu nedenle pek çok pa-
rametre parametre geliştirilmiş ve arıtma 
çamurunun spesifik özelliklerini, çamurun 
meydana geldiği arıtma metoduna bağlı o-
larak, ölçmek gayesiyle testler geliştirilmiştir.

Arıtma çamurlarının sınıflandırılmasında 
kullanılan parametreler arasında fiziksel, 
kimyasal, biyolojik parametreler bulun-
maktadır.

Fiziksel parametreler;  arıtma çamuru hak-
kında işlenebilirlik ve elenebilirlik bilgileri-
ni vermektedir.

Kimyasal parametreler; çamurun için-
de bulunan besinlerin (nutrient) ve toksik 
maddelerin varlığını ve dolayısıyla tarım 
için kullanıp kullanılmayacağını belirle-
mekte yardımcı olur.

Biyolojik parametreler atıksu çamuru için-
deki mikrobik faaliyetleri ve organik mad-
de/ patojen varlığı ve böylelikle çamurun 
emniyetli bir şekilde kullanıp kullanılmaya-
cağını belirler.

Çamur parametreleri çamur işleme ve ber-
taraf etme ünitelerinin tasarımı ve deneti-
mi için kullanılmaktadır. Çamur karakteri-
zasyonun da kullanılan ana parametreler 
şunlardır;

 Özgül ağırlık
 Çamur katı madde içeriği
 Toplam askıda katı madde içeriği
 Uçucu katı madde içeriği
 Çamur hacim indeksi
 Çamurdaki suyun dağılımı
 Çamurun akışkanlık özelliği
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Ankara’da şehir içi nakliyat işlerinde faaliyet göste-
ren Kılıçoğlu Nakliyat, filosunun 25’nci Ford 1846T çe-
kicisini Ford Trucks Yetkili Bayisi Başer Oto’dan teslim 
aldı. 50 araçlık filosunu konfor, ekonomi ve performans 
özelliklerine sahip olan Ford 1846T çekici ile güçlendi-
ren Kılıçoğlu Nakliyat’ın sahibi Veysel Kılıç, Ford Trucks 
Türkiye Satış Müdürü Berk Mumcu, Ford Trucks Bölge 
Müdürü Mete İnceer, Ümit Öner ve Ford Trucks Bayi 
Başer Oto’nun Genel Müdürü Ömer Faruk Başer’den a-
raçlarını teslim aldı.

Ford Trucks: Güçlü, konforlu, verimli, dayanıklı

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak 
Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Ağır 
Ticari Araç modelleri,  yurt içi ve uluslararası taşımacılık 
yapan müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Car-
go’nun DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve da-
yanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford çe-
kici modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük 
yakıt tüketiminin konforunu bir arada yaşatıyor.

Müşterileri ile uzun dönemli iş ortağı olmayı kendi-
ne misyon edinen Ford Trucks, rekabetçi, toplam sahip 
olma maliyeti ve katma değerli hizmetleri ile müşterileri-
nin işletme maliyetlerini düşürerek karlılıklarını artırıyor. 

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip 
olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurt i-
çinde 30 yetkili satıcı, yurt dışında 20 distribütör ile müş-
terilere ulaşırken; Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Av-
rupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç 
ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnö-
nü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 5 normlarına uygun, 
çevre dostu Ecotorq motor üretimi yapılıyor. 7,3 lt ve 9 lt 
silindir hacminde 260PS, 320PS, 360PS ve 380PS güce 
sahip motorlar % 100 Türk işgücüyle, % 100 yerli üretili-
yor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten 
tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, % 70 yerlilik ora-
nı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. 

Kılıçoğlu Nakliyat, 1846T Çekicisini 
Ford Trucks Yetkili Bayisi Başer Oto’dan 
Teslim Aldı
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Furkan ÇALIŞKAN
furkan.caliskan@radusdergisi.com

Bazı İlkler...
İLK EMEKLİ MAAŞI

Almanya’da, Bismark’ın 1889 yılının Haziran 
ayında hazırlattığı Emeklilik Sigortası Yasası,                                        
1 Ocak 1891 yılından itibaren yürürlüğe girdi ve 
yasaya göre 16 yaşının üzerinde olup da, hiçbir iş 
yapmayan ve yıllık geliri 2000 mark altında olan 
herkese, belirli bir çizelgeye göre yardım yapılıyordu.

İLK TELEFON

İlk telefon aleti, Charles Sumner Tainter ve Alexander 
Graham Bell tarafından geliştirilen Radyofon adlı 
aygıttır. İki bilim adamı, bu aygıtla ilk başarılı 
denemeyi 15 Şubat 1880 günü gerçekleştirdi. Verici, 
Washington’da 13. Cadde’deki Franklin School’un 
tepesine konmuştu. Tainter, ahizeyi eline alarak 
konuşmaya başladı: “Bay Bell... Bay Bell... Beni 
duyabiliyorsanız, lütfen pencerenin önüne gelip 
şapkanızı sallayın.”. Az sonra Bell, 14. Cadde’de 
bulunan laboratuarının penceresine geldi, elinde 
şapka vardı, bir an durdu, sonra sallamaya başladı.

İLK DOLMUŞ SEFERİ

Şehirlerarası ilk dolmuş seferi, 1898 yılının ağustos 
ayında, London Motor Van and Wagon Co. Şirketi 
tarafından Clacton ile Londra arasında başlatılmıştır. 
Şirket, her cuma Clacton’dan Londra’ya 4 araç ile 70 
millik mesafenin 5.5 saatte katedilmesini sağlıyordu. 

İLK GAZETELER

Aynı başlık altında belirli aralıklarla yayınlanıp 
haberleri okuyucularına aktaran ilk iki gazete, 
Almanya’da 1609 yılının Ocak ayında yayınlanmaya 
başlamıştır. Aviso Relation Ooer Zeitung, 15 
Ocak’ta ilk sayısını çıkardı ve haftalık olarak 
sürdürdü. Öteki gazete ise, Aller Fürnemmen und 
Gedenckwürdingen Historien başlığı taşıyordu. 
Haftada bir kez Strasbourg’da basılan gazetenin 
üzerinde tarih yazmıyordu.

DONDURMA

Dondurmanın kökenleri çok eskiye dayanmaktadır. 
Büyük İskender’in, Neron’un ve Mısır firavunlarının 

bile dondurma yediklerine ilişkin söylentiler vardır. 
Fakat bilinen ise şorbet denilen ilk dondurmanın 16. 
yüzyılda Floransa’da (İtalya) ortaya çıktığı, oradan da 
Fransa’ya geçiş yaptığıdır.

İLK KAHVE VE NESKAFE (NESCAFE)

Kahveyi ve yararlarını ilk belirleyen kişi, ünlü Türk 
bilgini İbni Sina’dır. İbni Sina, M.S. 1000 yılında 
kahveyi keşfedip Bunc adını vermiştir. Bu isim 
Etopya’da hala kullanılmaktadır. Bugün Avrupa ve 
Amerika’da yaygın bir biçimde kullanılan Neskafe 
ise sekiz yıllık bir araştırmadan sonra ilk kez 1938 
yılında İsviçre’nin Vevey kentinde Nestle tesislerinde 
hazırlanmıştır.

İLK BLUCİNLER (BLUE JEANS)

1850 yılında Bavyera’dan göçedip San Francisco’ya 
gelen Levi Strauss’un  yanında çadır ve branda bezi 
yapmak üzere getirdiği bir miktar kumaş vardır. 
O sırada karşısına çıkan bir madenci, normal 
pantolonların madenlerde çabuk eskiyip yırtıldığını 
söylemesi üzerine, Strauss’ın kafasında çakan 
şimşekle beraber elindeki kalın kumaştan dayanıklı 
pantolon yapmaya karar vermesi bir olmuştur. 
Bu şekilde yapılan ilk blucinler (ki günümüzde en 
popüler jean markası olan Levi’s), düzinesi 13.5 
dolardan satışa çıkarılmıştır. 

İLK MUM

Günümüzden 2000 yıl önce, hayvansal yağların 
arasına pamuk sokularak ilk mum yapılmıştır. Ancak, 
bu mumlar herkesin kullanamayacağı kadar lüks ve 
pahalıdır. 17.yy’a kadar bu durum devam etmiştir. 
Fransız bilim adamı Sieur Le Brez, kalıba dökülen 
mumları yapınca, üretim çok daha ekonomikleşmiş 
dolayısıyla satışlarda artış sağlanmıştır. Renksiz, 
kokusuz bir mum çeşidi olan parafin mumu ise ilk 
defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından 
odun katranından; daha sonra bütümlü tabakalardan;  
1867’den sonra da petrolden elde edilmiştir.
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Yeni nesil ve son teknoloji üretimi araçlarıyla Anadolu 
Isuzu, Ankara’da da teslimatlara hız kesmeden devam ediyor. 
Ankara’da Anadolu Isuzu 3S Bayisi Gençler Otomotiv’in ev 
sahipliğinde kamyon, pickup ve otobüs grubunda toplam 10 
firmaya teslimatlar gerçekleştirildi.

5 Kasım tarihinde Ankara’da kamyon, pickup ve otobüs 
grubunda toplam 10 firmaya gerçekleşen teslimatlara Anadolu 
Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay , Satış Müdürü Tunç 
Karabulut, Otobüs Satış Şefi Onur Çetinkaya, Satış Bölge Sorumlusu 
Ferhat Sancaklı, Anadolu Isuzu Ankara 3S Bayisi Gençler Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Hulki Tanrıkulu ile firma yetkilileri katıldı. 
Törende firmalara plaket ve temsili Isuzu anahtarı teslim edildi.

Teslimat törenlerinin ilk durağı Ayder Turizm oldu. Isuzu bayisi 
Gençler Otomotiv’ in her zaman arkalarında olduğunu ve her 
taleplerinin özveriyle ve birinci sınıf bir kaliteyle karşılandığını 
vurgulayan Ayder Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, 
iki şirketin ticaretin ötesine geçen bir dostlukla hareket ettiklerini 
ifade etti.

Turizm, personel, öğrenci taşımacılığının yanında araç ve 
filo kiralama hizmetlerinin de olduğunu söyleyen Haşimoğlu, 
gerçekleşen 10 adet Isuzu NOVO teslimatı sonrası, filolarında 
toplamda 13 adet NOVO serisi Isuzu bulunduğunu da sözlerine 
ekledi. Haşimoğlu ayrıca, “Filomuzu yenilerken Anadolu Isuzu 
NOVO’yu markaya ve Gençler Otomotiv’e olan güvenimizden 
dolayı hiç tereddütsüz tercih ettik” dedi. 

Ankara’da yapılan teslimatları değerlendiren Anadolu Isuzu 
Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay ise Ankara’nın 
kendileri açısından önemli bir pazar olduğunu, otobüs ve kamyon 
segmentinde her zaman iddialı ve güçlü olduklarını belirtti. Buradaki 
başarılarının ardında Gençler Otomotiv’in olduğunu dile getiren 
Tamay, “Gençler Motorlu Araçlar, Türkiye bazında da çok güçlü bir 
bayilik teşkilatı olan, daha önce farklı markalarda önemli bayilikler 
yapmış olan bir bayi. Hulki Bey, Türkiye piyasasının en önemli 
otomotivcilerinden biri. Kamyonette Türkiye genelinde pazar 
payımız yüzde 10’lar civarında. Burada da minimum yüzde 15 ve 
daha üstü. Pickupta pazar payımız 24’ler civarında, Ankara’da ise 
28-30 civarında olacak. Kamyon segmentinde 45- 46 civarındaki 
pazar payımız, burada yüzde 50’nin üzerinde olacak. Bu sene 
pickupta büyük filolarımız var” ifadelerinde bulundu.

“Farklı ve özel olmak için Isuzu’yu tercih ediyoruz”

2 adet özel yapım Isuzu Turkuaz aldıklarını ifade eden 
Çalıkıran Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Salim Zeki Çalıkıran, 
alımlarının devam edeceğini ve İstanbul’da da turizm acentası 
açacaklarını, ayrıca geçtiğimiz dönemlerde de 2 adet NOVO Lux 
aldıklarını belirtti. Turizm taşımacılığı, filo kiralama, yurt içinde 
lojistik, personel taşımacılığı yaptıklarını ve VİP konukları, protokol 
heyetlerini ve iş adamlarını taşıdıklarını belirten Çalıkıran, farklı ve 
özel olmak istediklerini bu nedenle de özel yapım Anadolu Isuzu’yu 
tercih ettiklerini belirtti. Türkiye’ye gelen turistlerin tura çıkarken 
otobüs markasına dikkat ettiklerini ve midibüs segmentinde en iyisi 
olanla seyahat etmek istediklerini söyleyen Çalıkıran, Isuzu’nun bu 
nedenle tercih edildiğini vurguladı. 

“Tercihimiz hep Isuzu”

Ankara, İzmir, İstanbul ve Kapadokya’da ofisleri bulunan 
ve Ankara’nın en büyük öğrenci taşımacılığını yapan Mesnevi 
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Öztürk ise 30 yıldır Gençler 
Otomotiv’le birlikte çalıştıklarını, bu nedenle aralarında güçlü bir 
dostluk olduğunu belirtti. 5 adet Isuzu NOVO aldıklarını ifade eden 
Öztürk, kısa bir süre önce de 5 adet Turkuaz aldıklarını söyledi. 
Senede 15-20 adet aracı öz malları için aldıklarını ekleyen Öztürk, 
şu ana kadar en ufak bir sorun yaşamadıklarını, bu nedenle de 
önümüzdeki dönemde hep Isuzu’yu seçmeyi devam edeceklerini 
belirtti. 

2014 yılında Türk Telekom projesi için Isuzu’yu tercih ettiklerini 
söyleyen Kaya Seyahat Turizm şirket ortağı Rasim Kaya ise şu 
yorumlarda bulundu; “Yaklaşık olarak 200 adet D Max 4x2 satın 

Anadolu Isuzu, Başkentli Filoların 
İlk Tercihi Oldu
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aldık. Yıllardır markayı biliyor ve tanıyoruz. Markanın güvenirliği ve 
yaygın servis ağından dolayı tercih ediyoruz. Markadan araç almaya 
devam ediyoruz. Minibüs ve midibüs grubunda da devam eden bir 
iş ortaklığı mevcuttur. Ankara menşeili firma olduğumuzdan dolayı 
genelde kamu personel taşımacılığı yapıyoruz. Ankara’da yüzde 
20 personel ve öğrenci taşımacılığı pazar payına sahibiz. Antalya, 
Samsun ve Bodrum-Milas’ta şubelerimiz var.”

Alp Özler Filo Hizmetleri ve Taşımacılık Pazarlama ve Satın 
Alma Sorumlusu Turgut Koçak, 9 adet NNR LONG, 8 adet NPR 
10 LONG, 6 adet NPR 8 LONG ve 4 adet NPR 3D aldıklarını be-
lirtti ve “Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Elazığ ve Adana’da 
şubelerimiz var. Hafif ve orta ticari araç kiralama ve lojistik yapıyo-
ruz. Orta segmentteki ticari araç grubunda 1200’ün üzerinde aracı-
mız var” dedi.

Türkiye genelinde çevre temiz-
liği ve nakliyecilik yapan, 8 adet I-
suzu NPR 10 LONG satın alan 
Park Gün Taşımacılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Orhan Sökmen ise-
şu ifadelere başvurdu; “Önümüz-
deki dönemde de 25 adet kamyon 
alarak işlerimize devam etmeyi 
düşünüyoruz. Marka tercih eder-
ken düşük yakıt sarfiyatına, kulla-
nım kolaylığına ve şoförlerin görüş-
lerine dikkat ediyoruz. Isuzu’ ların 
hem yaygın ve kaliteli bir servis ağı 
var,  hem de araçların üstdüzey bir 
sürüş kolaylığı var. Bu nedenle araç filomuzdaki tüm araçları yavaş 
yavaş Isuzu’ya çeviriyoruz.” 

“Kendimizi şanslı hissediyoruz”

Yıl içerisinde 7 adet NLR LONG kamyonet teslim alan Vebtaş 
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aslantaş ise, e Isuzu’yu 
tercih sebeplerini şöyle anlattı; “Hizmet verdiğimiz iki firmamız var; 
Asel inşaat ve Vebtaş Mühendislik. Asel inşaat, 23 yıldır kamuya 
hizmet ediyor. Asel’deki araçlarımızın çoğunluğunu Isuzu markası 
oluşturuyor. Isuzu’nun ilgi ve alakasından dolayı kendimizi şanslı 
hissediyoruz. Gerçekten Isuzu pazarda diğer markalara fark atıyor. 
Gençler Otomotiv’de servis ve ikinci el hizmetlerinden dolayı zaten 
bütün bunların üzerinde bir bayi. Isuzu markası hem bizim, hem de 
personelimizin severek kullandığı bir marka oldu.” 

Trakya Elektrik Dağıtım A. Ş. ile de ortak iş yaptıklarını belirten 
Aslantaş, “O da bizim kamu işimiz. NLR kamyonetleri tercih 
etmemizin sebebi hem zor arazi yollarında dayanıklı ve sağlam bir 

araç olması, hem de Isuzu’nun yaygın bir servis ağının olması . Araç 
her yola ve zorluğa göğüs gerecek şekilde dizayn edilrek üretilmiş.” 
ifadelerinde bulundu.

Uluova İnşaat Satın Alma biriminde görev yapan Mikail Yıldırım 
ise gölet, yol ve alt yapı inşaatları gibi kamuya ait işleri yürüttüklerini 
dolayısıyla iş makinalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Yıldırım konu 
ile alakalı olarak şu yorumlarda bulundu; “Yardımcı hizmetlerde pi-
ckup grubunda özellikle Isuzu’yu tercih ediyoruz. Özellikle pickup 
filomuzun yüzde 80’ini Isuzu oluşturuyor. Isuzu’yu aile gibi yakla-
şımları, araçların kaliteli olması, yakıt tüketiminin iyi olması, yedek 
parça ve servis hizmetlerinin üst sınıf olmasından dolayı tercih edi-
yoruz. Yıl içerisinde 5 adet D-Max 4x2 T aldık. Bundan sonraki a-
lımlarımızda da Isuzu markasını tercih edeceğiz.”

Yurtdışında ve içinde ağırlıklı ola-
rak Isuzu D Max pickupları kullandık-
larını ifade eden Sargın İnşaat Makine 
ve İkmal Müdürü Namık Kemal Yıl-
maz, 2 adet D-Max 4X2 T,  3 adet D-
Max 4X4 TR, 1 adet NPR 10L aldıkla-
rını söyledi. Özellikle iş makinalarında 
Isuzu’nun motorlarını tercih ettiklerini 
ifade eden Yılmaz, yakıt tasarrufunun 
kendileri için önemli bir nokta olduğu-
nu da sözlerine ekledi.

KY Temizlik Yetkilisi Engin Pirinç’ci 
Teslimatta hazır bulunanlar arasında 
idi. Pirinç’ci konuşmasında İsuzu NPR 

serisinden araçlarını seçtiklerini ve bundan sonra filolarını Isuzu 
olarak devam ettireceklerini ifade etti. Ayrıca Gençler Otomotivle 
yıllardır çalıştıklarını söyleyen Pirinç’ci çalışanlarına ve yönetimine 
de Isuzu’ya seçmelerinde ki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ankara’daki teslimat törenlerinin sonuncusu Profimak İş 
Makineleri Genel Müdür’ü Burhan Fırat ile gerçekleşti. Fırat, söz 
konusu iş birliği hakkında şu yorumlarda bulundu; “Profimak, 
Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak çöp araçlarını elektrikli hidrolik 
sistemle çalıştırıyor. Belediye Başkanları tarafından çok sevildi ve 
beğenildi. NPR serisinden 15 üzerinde kamyon teslim aldık. Isuzu 
markası ile çalışmaktan çok memnunuz diyerek sözlerini tamamladı.

Gençler Motorlu Araçlar Ticaret ve Turizm AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Hulki Tanrıkulu, Anadolu Isuzu’nun kurulduğu 1984’ten bu 
yana bayiliğini yaptığını belirterek, “Bu bir ticari ömür. Biz markadan da 
öte Isuzu ile baba oğul gibi olduk. Isuzu markasının Ankara’daki pazar 
payı çok yüksek olmasın da, en sade tabirle bizim de çorbada tuzumuz 
vardır diye düşünüyorum. Çünkü işimi severek yapıyorum” dedi.
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SİF İş Makinaları, sektörde yine bir ilke imza atarak, JCB 
kazıcı-yükleyicilerde bakım aralığını 250 saatten 500 saate 
çıkarttı! Bu sayede, JCB kazıcı-yükleyici sahipleri bakım 
masraflarında %50’ye varan tasarruf elde edebilecek.

STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş 
Makinaları, distribütörü olduğu, dünyanın önde gelen 
iş makinası üreticilerinden JCB ile birlikte, iş makinası 
sektöründe yine bir ilke imza atarak rakipleriyle arayı açmaya 
devam ediyor. 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iş makinası 
sektöründe periyodik bakımlar her 250 saatte bir 
yapılmaktadır. Son yıllarda gelişen motor, yakıt ve yağlama 
teknolojisine bağlı olarak, sene başında 500 saat motor ve 
yakıt sistemi bakımıyla ilgili bir çalışma başlatan SİF ve JCB, 
bu çalışma ve testlerin sonucunda kazıcı-yükleyicilerde 500 
saatte bir motor ve yakıt sistemi bakımına geçilmesi kararı 
almıştır. 

Türkiye’deki tüm JCB motor ve LiveLink Uydu Takip 
Sistemi’ne sahip 3CX ve 4CX kazıcı-yükleyiciler için geçerli 
olacak 500 saat bakım aralığı için gerekli şartlar ise 
şu şekilde belirlenmiştir:

•	 Makina bakımlarının tamamının SİF 
İş Makinaları yetkili servisleri tara-
fından yapılmış olması

•	 Kullanılan yakıtın Euro dizel ol-
ması

•	 Kullanılan motor yağının SİF İş 
Makinaları’ndan tedarik edilecek 
olan özel spec motor yağı olması

•	 Makinada LiveLink Uydu Takip Sistemi 
bulunması ve aktif olarak çalışıyor olması.

Bakım maliyetlerinde 3.500 Euro’yu aşan tasarruf!

Kazıcı-yükleyicilerde bakım aralığının 250 saatten 500 
saate çıkmasının en önemli avantajının, makina sahiplerinin 
bakım maliyetlerinde %50’ye varan tasarruf sağlaması olarak 

belirten SİF İş Makinaları Kazıcı-Yükleyici Ürün Müdürü 
Cihan Çolpan, “Senede 2.000 saat çalışan bir JCB kazıcı-
yükleyiciye, 8 bakım yerine 4 bakım yapılacağı için, yaklaşık 
900 Euro müşterinin cebinde tasarruf olarak kalacaktır. Buna 
ek olarak, makina daha az bakıma gideceğinden, makinanın 

yetkili serviste kaybedeceği süre yerine, makina çalışmaya 
devam edeceğinden bir ek tasarruf daha elde 

edilecektir. 

JCB kazıcı-yükleyicilerin sahip oldu-
ğu yakıt tasarrufu avantajına ek ola-
rak, JCB’nin dışında hiçbir kazıcı-yük-
leyicide olmayan; motor, şanzıman, 
aks, kabin ve şasinin JCB marka olma-
sı, düzenli olarak yapılacak bakımlar-
la beraber elde edilecek yüksek ikinci 

el değerini de hesaba kattığımızda, JCB 
kazıcı-yükleyici sahipleri, üç senelik bir 

sürede 3.500 Euro’nun üzerinde bir tasar-
ruf elde edecektir.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili detaylı bilginin, SİF İş Makinaları 
satış ve servis noktalarından alınabileceğini dile getiren 
Çolpan,“Sektörde her zaman rakiplerimizden bir adım 
önde olmayı ilke edinmiş bir firma olarak, müşterilerimize 
sunduğumuz 500 saatlik bakım aralığı ile yine fark yaratıyoruz. 
Çünkü SİF JCB’de ilklerin sonu yok!” dedi.

Sif İş Makinaları’ndan Yine Bir İlk: Jcb Kazıcı-
Yükleyicilerin Bakım Aralığı Artık 500 Saat!
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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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Hafif Ticari Araçlar Pazarı
AB (28) ve EFTA ülkelerinde Eylül ayı hafif ticari araç satışı 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında arttı ve 157 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye hafif ticari araç pazarı ise 2014 yılı Eylül ayında 
bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında arttı ve 17.269 adet 
düzeyine yükseldi. 

Türkiye Hafif Ticari Araç Pazarı 2013-2014
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Eylül ayında hafif ticari araç pazarında en fazla düşüş 
gösteren ülke yüzde 9 ile Letonya oldu. Bu ayda en yüksek 
artış yüzde 67 ile İrlanda’da gerçekleşti. 

Önemli pazarlardan artış İtalya’da yüzde 36, İspanya’da yüzde 24, 
İngiltere’de ve Fransa’da yüzde 14, Almanya’da ise yüzde 12 oldu.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde AB (27) ve EFTA Ülkeleri’nde 
hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
11 oranında arttı ve 1.170 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde Türkiye hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla 
göre yüzde 20 oranında azaldı ve 107 bin adet düzeyine geriledi.

Ağır Ticari Araçlar Pazarı
2014 yılı Eylül ayında AB (28 Ülke) ve EFTA ülkeleri ağır 

ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre değişmedi ve 
30 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Türkiye ağır ticari araç pazarı 2014 Eylül ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 18 oranında arttı ve 3.612 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Ağır Ticari Araç Pazarı 2013-2014
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Eylül ayında ağır ticari araç pazarında en fazla düşüş 
gösteren ülke yüzde 36 ile Letonya oldu. Bu ayda en yüksek 
artış yüzde 92 ile Portekiz’de gerçekleşti.

Önemli pazarlardan talep İtalya’da yüzde 5, İspanya’da ise 
yüzde 2 oranında arttı. Ancak, İngiltere’de yüzde 12, Fransa’da 
yüzde 6 ve Almanya’da yüzde 1 oranında daralma gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde AB (28) ve EFTA Ülkeleri’nde 
ağır ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
değişmedi ve 234 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde Türkiye ağır ticari araç pazarı bir önceki 
yıla göre yüzde 3 azaldı ve 26.803 adet oldu.

Avrupa ve Türkiye Araç Pazarı 
Değerlendirmesi (2013/2014 Eylül)
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Goodyear, ABD kamyon taşımacılığı filoları bünyesin-
deki ticari araçlara yönelik geliştirmiş olduğu ‘Lastik Hava 
Kontrol Teknolojisi’ni test ediyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Ame-
rika Birleşik Devletleri Araç Teknolojisi Ofisi’nin (DOE) des-
teklediği “Lastik Hava Kontrol Teknolojisi”(AMT) önümüzde-
ki bir kaç ay içinde test edilmeye başlanacak. Yakıt verimliliği 
gibi filoların karşılaştığı temel güçlüklere karşı geliştirilen pro-
je, Goodyear’ın Brüksel’de düzenlediği “Geleceğin Yolcuğu” 
adlı Ulaşım Sempozyumu’nda da gündeme geldi. “Geleceğin 
Yolculuğu: Akıllı Filolar ve Ulaşım Endüstrisinin Geleceği” adlı 
resmi raporun da tanıtıldığı sempozyumda, Avrupa’daki filo-
ların bir numaralı sorununun yakıt masrafı olduğu belirtildi.

Raporda, doğru lastik basıncının korunmasını sağlamak, 
yakıt verimliliğinin arttırılmasında ve emisyon azaltılımında 
önemli bir rol oynadığı yer almaktadır. 
Rapora göre “Lastik Hava Kontrol tekno-
lojisi”ni (AMT), doğru lastik basınçının de-
vamlılığını sağlamaktadır.

Goodyear 2011 yılından bu yana “Las-
tik Hava Kontrol teknolojisi”ni (AMT) ge-
liştirmekte ve test etmektedir. Bu teknoloji 
yakıt tasarrufuna ve karbondioksit salını-
mının azaltılmasına yardım etmekle kal-
mayıp lastik ömrünü de uzatmaktadır. Ay-
rıca karkas dayanıklılığını arttırarak güvenli 
bir sürüş sağlarken lastiklerin elle şişirilme-
si ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Testin bir sonraki aşamasında AMT, 
ABD ve Kanada merkezli kamyon taşıma-
cılığı yapan filoların günlük operasyonla-
rında 18 ay boyunca test edilecek. Good-
year Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi 
Ticari Lastikler Başkan Yardımcısı Mic-
hel Rzonzef, “Goodyear inovasyonları, 
yönlendirmesiyle ünlüdür. Yakın zaman-
da duyurusu yapıldığı üzere AMT’nin Ku-
zey Amerika’daki filolar tarafından sahada 
test edilmesi, bizim için geleceğin hare-
ketliliğinin başlaması anlamına geliyor. 

AMT ile gelecekte müşterilerimize doğ-
ru basıncı koruyarak yakıt tüketimini ve 
lastiğin yol kat etme ömrünü arttıracak 
kamyon lastikleri sunabileceğiz” dedi.

Lastik Hava Kontrol Teknolojisi  
ne demek?

Lastik Hava Kontrol Teknolojisi (Air 
Maintenance Technology – AMT); her-
hangi bir dış pompaya ya da elektro-
nik cihaza gerek kalmadan, lastiklerin 
soğukken belirli bir şişirme basıncında 
kalmasını sağlar. Sistem lastik basıncı-
nı otomatik olarak filoların istediği dü-
zeyde tutmak için “Peristaltic” pompa 
teknolojisini kullanır. AMT sisteminin 
pompa dahil olmak üzere tüm bileşen-
leri tamamen lastiğin içindedir.

Taşıt Teknolojisi Ofisi (DOE), ticari 
araç lastiklerine yönelik AMT sistemine 
ilişkin Akron tabanlı eğitim, geliştirme 
ve gösterim çalışmalarına, 1,5 milyon 
$ (1,17 milyon €) hibe sunarak destek 
sağlamaktadır. 

Goodyear’dan Filolara  
Lastik Hava Kontrol Teknolojisi
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Brisa, 2014 Yılı İlk 3 Çeyrek 
Dönemde Toplam Satış 
Gelirlerinde %10.7 Artış Elde Etti

Brisa, 2014 yılı ilk 3 çeyrek  
döneminde toplam satış gelirlerinin  
yüzde 10.7 artışla 1,212.3 milyon 
TL’ye ulaştığını açıkladı. Şirketin 
aynı dönemde net karı ise 133.2 
milyon TL oldu. 

Brisa, yurtiçi araç üretimi-
nin yüzde 0,5 oranında gerilediği  
3. Çeyrekte, özellikle ticari oriji-
nal ekipman lastikleri satış adedin-
de geçen yılın aynı dönemine göre 
%40 oranında büyüme kaydetti. 
Brisa’nın uluslararası satış adetleri 
de %22 oranında arttı.

Bridgestone, Lassa, Bandag, Firestone ve Dayton markaları 
ile Türkiye lastik pazarının lideri olarak faaliyet gösteren Brisa, 
Ocak – Eylül 2014 döneminde; geçen yılın aynı dönemine 
göre satış adedi bazında %6,7; toplam satış gelirlerinde ise 
%10,7’lik bir artış meydana geldiğini açıkladı. Şirketin 3. 
çeyrek dönemdeki toplam satış gelirleri 1,212.3 milyon TL 
olarak gerçekleşirken, 9 aylık net dönem karı yüzde 22 artışla 
133.2 milyon TL oldu. 

2014 yılı 3. çeyreği sonunda Türkiye’de araç üretimi, 
2013 yılının aynı dönemiyle benzer bir trend göstererek, 
%0,5 oranında azalma kaydetti. Hafif ve ağır ticari araç 
üretimi, yurt içi ve ihraç pazarlarındaki gelişmeler nedeniyle 
gerilerken, Avrupa’daki toparlanmanın etkisi binek araç 
grubuna %14 oranında bir büyüme olarak yansıdı. 

Araç üretimindeki bu gelişmelere rağmen, Brisa’nın 
özellikle ticari orijinal ekipman lastikleri satış adedinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında bir büyüme 
kaydedildiği belirtildi. Brisa’nın uluslararası satış adetlerinde 
geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış kaydedildi.

Bayman: “Daralan pazarda büyümeyi başardık”

2014 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmede bulunan Brisa Genel Müdürü Hakan 
Bayman şunları söyledi: “2014 yılı Ocak – Eylül döneminde, 
tüm satış kanallarımızdaki toplam satış performansımıza 
bakıldığında, 2014 yılı ilk 3 çeyrek döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre satış adetlerinde %6,7 oranında ve toplam 
satış gelirlerinde ise yaklaşık %10,7’lik bir artış elde etmeyi 
başardık. Türkiye’deki araç üretiminin azaldığı bir dönemde 
ticari orijinal ekipman lastikleri satış adedinde %40’lık artış 
sağlamamız önemli bir performans göstergesi. Türkiye lastik 
yenileme pazarında da bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, yaklaşık %8,5 oranında küçülme yaşanırken, Brisa 
olarak, pazardan daha iyi bir performans sergiledik. Dünya 
ekonomisi ve coğrafyamızdaki zorlayıcı koşulların etkilerini 
azaltacak önlemleri alırken, iç pazar ve uluslararası pazarlar 
arasındaki dengeyi kurmayı başardık. Müşterilerimizin 
bulunduğu ve ihtiyaç duyduğu her yere olabilmek için satış 
kanallarımıza yatırım yapmaya ve yenilikçi satış noktası 
konseptleri geliştirmeye devam ettik. Vizyonumuzda da 
olduğu gibi, müşteri odaklı yenilikçi hizmetlerimizle, gelecek 
için en iyi yolculuğu tasarlamak için çalışıyoruz.
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3M Otomotiv Tamir ve Bakım Grubu’ndan IBIS 
Uluslararası Kaporta Sektörü Sempozyumu’na Destek

Mitsubishi Motors Net Karını Yüzde 23 Artırdı

Mitsubishi Motors, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla 
konsolide net satışında yüzde 11’lik bir artış göstererek 
başarılı bir grafik çizdi. 

Mitsubishi Motors, 2014 mali yılının ilk yarısı faaliyet 
gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla, 
62,7 milyar Yen olarak açıkladı. Bu dönemdeki artışa, model 
yelpazesindeki iyileştirmelerin, maliyeti azaltmaya yönelik 
çalışmaların ve ilerleyişi olumlu yönde devam eden kur 
oranlarının etki ettiği belirtildi.

Mitsubishi Motors, 2014 mali yılının ilk yarısına ait global 
perakende satış hacminde de bir önceki yıla oranla yüzde 
4’lük bir artış gösterdi. Bu artış oranına göre global satış 
hacmi 521 bin adede ulaştı. Global satış hacmini Japonya, 
Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve diğer bölgelerden alınan 
verilere göre belirleyen Mitsubishi Motors, en başarılı artışın 
Kuzey Amerika pazarında olduğunu belirtti. Kuzey Amerika, 
Outlander ve Space Star modelleri ile yüzde 27’lik artışla ilgili 
dönemdeki satış hacmini 57 bine yükseltti. Avrupa ise yüzde 
15’lik artışla 104 bin adetlik araç satışına ulaşmayı başardı. 

3M Otomotiv Tamir ve Bakım Grubu’nun sponsor 
olarak destek verdiği IBIS Uluslararası Kaporta Sektörü 
Sempozyumu’nun (The International Bodyshop Industry 
Symposium – IBIS) Türkiye ayağında, sektörün dünü, bugünü 
ve geleceği tartışıldı. 

68.000’i aşkın aktif tamircisi, yılda 900 bini aşkın kaza 
sayısı ve özel coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye artık küresel 
düzeyde hasar tamiri konusunda ana oyunculardan biri kabul 
ediliyor. Bu doğrultuda IBIS Uluslararası Kaporta Sektörü 
Sempozyumu 16 Ekim 2014 Perşembe günü Hilton İstanbul 
Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
İnovatif çözümleriyle hayatı kolaylaştıran, yenilikçi binlerce 
ürün geliştiren 3M’in Otomotiv Tamir ve Bakım Grubu’nun 
sponsor olarak destek verdiği etkinlik, hasar tamiri sektörü ile 
küresel pazarın önemli paydaşlarını bir araya getirdi.

Sempozyumda, sektörün önde gelen uzmanları tarafından, 
hasar tamirinin küresel düzeyde genel değerlendirmesi 
yapıldı; Türkiye pazarı verileri ve pazarın önümüzdeki 5 yıl 

içinde ulaşacağı tahmin edilen düzey, sigorta sektörünün 
beklentileri, araba üreticilerinin beklentileri, bayilerin geleceği, 
güvenli tamir, en iyi uygulamalar ve verimlilik ile Avrupa’daki 
hasar tamir gelişmeleri ve gelişmelerin Türkiye üzerindeki 
etkileri gibi geniş bir yelpazeye yayılan konular ele alındı. 
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Iveco’dan Stralis Teslimatları;
Özgözde Teslimatlarını Hızlandırdı

Iveco’nun yetkili satıcılarından Öz-
gözde Otomotiv Bursa, Ekim ayı içe-
risinde Stralis çekici teslimatlarını hız-
la sürdürdü.

İlk teslimatın yapıldığı Gül-Da Lojis-
tik Ürünler Petrol İş Ortaklığı toplam 
15 adet Stralis HI ROAD 460bg çeki-
ci satın aldı.Teslimat sırasında konuş-
ma yapan Gül-da Lojistik Mali ve İdari 
İşler Yönetim Müdürü Kazım Tuaç Kü-
tahya-İzmit arası almış oldukları yeni 
projede yaptıkları araştırmalar netice-
sinde hem yakıt hem servis ağı ve ga-
ranti süreci açısından en uygun aracın 
Stralis HI-ROAD 460 araçlar olduğunu 
ve böylelikle filolarındaki araç sayısını 
235 adete yükselttiklerini söyledi. Aynı 
firmadan Şefik Üstün ise yeni nesil Iveco çekicilerin yakıt ve 
garanti anlamında kendilerine en uygun gelen araç olduğu-
nu ve bu iş ortaklığının ileride devam edeceğini söyledi.

Teslimat esnasında konuşma yapan Özgözde Otomotiv 
Genel Müdürü Ercan Aslan firma ile 
yapılan anlaşmadan dolayı çok mem-
nun olduklarını ve bu iş ortaklığının 
uzun zaman karşılıklı olarak süreceği-
ni söyledi. Bölgede Iveco markasının 
yeni Stralis 460bg araçlarla ilgili pazar 
payını arttırdığını ve bu araçları tercih 
eden müşterilerinin memnun kaldık-
larını söyledi.

Teslimat töreninde konuşma ya-
pan Özgözde Otomotiv Bursa Ağır 
Vasıta Satış Şefi Turgay Aydın ise fir-
manın bölgede büyük bir filo parkına 
sahip olduğunu ve araçların anlaşma-
sında uzun emekler verildiğini, anlaş-
manın imzalanmasından ve iş ortak-
lığının gerçekleşmesinden dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi.

Diğer bir teslimat da Orhangazi Taş Koopda faaliyet gös-
teren Necati Bozkurt’a yapıldı. 1 adet Stralis satın alan Boz-
kurt tercihini geniş kabine ve en üst donanım seviyesine sa-
hip Stralis HI WAY’den yana kullandı.Çalıştığı kooperatifte 
Iveco marka araçları kullananların, yakıt ve servis anlamın-

da araçtan çok memnun olduk-
larının bilgisini aldığını söyleyen 
Necati Bey,aracın garanti anla-
mında da diğer markalara göre 
kendilerinde daha  güven sağla-
dığını söyledi.

Yine aynı kooperatifde faali-
yet gösteren Eyüp Esen ise ter-
cihini Stralis Hi ROAD’dan yana 
kullandı. Eyüp Esen Iveco marka 
araçların yakıt ve sağlamlık anla-
mında rakiplere fark attığını ara-
cın dizaynı doluluğu ve garanti 
sürecinin 3 yıl olmasının kendi-
sini cezbettiğini o yüzden terci-
hini Iveco dan yana kullandığını 
söyledi.
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Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 
üretimde katma değeri artırabilmek için başlattığı ‘Küresel 
Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm’ projesi Ekonomi 
Bakanlığı tarafından “Kapasite Geliştirme Alanında En İyi 
Uygulama” seçildi. 

Otomotiv endüstrisinde katma değeri artırmak ve 2023 
vizyonu ile ortaya konan hedefleri yakalayabilmek için 
projeler geliştiren Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin 
(TAYSAD) ‘Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm’ 
projesinde hedefe ulaşıldı. Proje kapsamında eğitim alan 
firmalar ciroda, ihracatta ve istihdamda artış sağlayarak 
başarıya ulaşırken, Ekonomi Bakanlığı da bu projeyi ‘Kapasite 
Geliştirme Alanında En İyi Uygulama’ seçti. 

10 firma hedefe ulaştı

Otomotiv yan sanayide rekabet gücünü artırmada 
kilit nokta olarak öne çıkan kalite, maliyet ve teslimat 
performanslarını geliştirmeye yönelik ihtiyaçtan yola 
çıkılarak URGE projeleri geliştiren TAYSAD, üyelerini 
geleceğe hazırlıyor. Bu çerçevede ‘Küresel Rekabet Yolunda 
Kurumsal Dönüşüm’ başlıklı bir proje geliştiren TAYSAD’ın 
burada eğitime tabi tuttuğu 10 firmanın cirolarında yüzde 
32, ihracatlarında yüzde 17 ve istihdamlarında ise yüzde 
36’lık gelişme sağladıkları görüldü. 

Projede 12K Üretim Sistemi Mükemmellik Modeli 
kapsamında eğitim ve danışmanlık alan  TAYSAD üyesi 
firmaların durum analizi ve güçlü yönleriyle gelişime 
açık alanları tespit edildi. Buna göre firma vizyonlarının 
oluşturulması sonrasında kurumların stratejik hedefleri, 
bu hedefleri başarmak için ihtiyaç duydukları stratejiler ve 
bunların hayata geçirileceği proje başlıkları belirlenerek 5 
yıllık zaman çizelgesi hazırlandı.  

Yeni URGE projeleri devam ediyor

URGE teşviklerinden daha çok firmanın yararlanabilmesi 
için eş zamanlı çalışmalar yürüten TAYSAD, ilkini 
tamamladığı ‘Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm’ 
projesinde şu an 10 firmadan oluşan ikinci grubun eğitimini 
sürdürüyor. TAYSAD’ın yine Ekonomi Bakanlığı’nın %75 
desteği ile yürüttüğü 3. URGE Projesi olan ‘İş Mükemmelliği’ 
çalışmasında ise 13 üye firmanın eğitim ve danışmanlık 
çalışmaları da devam ediyor.

Ekonomi Bakanlığı En İyi Projeyi Seçti: 
Kapasite Geliştirme Alanında En 
İyi Uygulama TAYSAD’dan
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Rastkaya Uluslararası Taşımacılık Filosunu Volvo 
Çekicilerle Güçlendirmeye Devam Ediyor

Sağlam Uluslararası Taşımacılık 50 Adet 
Volvo Kamyon İle Filosunu İkiye Katladı

Kurulduğu günden bugüne Volvo Kamyon tercih etme gele-
neğinden vazgeçmeyen Sağlam Uluslararası Taşımacılık, satın 
aldığı 50 adet FH13 460 HP 4X2 T ile 40 araçlık filosunu ikiye 
katladı. Bu alımlar ile birlikte Sağlam Uluslararası Taşımacılık’ın 
filosundaki araş sayısı 90’a yükseldi.

 Avrupa kıtası ve İngiltere’ye frigofirik taşımacılık hizmeti sunan 
Hatay’ın en eski nakliye firması Sağlam Ulus-
lararası Taşımacılık, bölgenin en büyüğü olma 
iddiasını sürdürüyor. Sağlam Uluslararası Ta-
şımacılık’ın tercih ettiği FH serisi 420 ila 540 
beygir gücü aralığında motor gücünde her per-
formansta üst düzey yakıt tasarrufu sağlaması 
özelliğine sahip. Yakıttaki performansının yanı 
sıra kabin içi ve sürüş güvenliğinde de öne çı-
kan FH serisi, sürücüler için kabin içerisinde her 
anlamda otel konforundan fazlasını sunuyor.

Teslimat töreninde Sağlam Uluslararası Taşımacılık adına şirket 
ortakları Kamil Sağ ve Mehmet Sağ katılırken, Volvo Kamyon adı-
na Satış Direktörü Hakkı Işınak ve VFS Satış ve Pazarlama Müdü-
rü Taygun Gündoğdu hazır bulundu. Mehmet Sağ, “Volvo araçla-
rını tercih sebebimiz yakıt tasarrufu, markanın firmamıza sağladığı 
prestij ve dayanıklılık. Volvo Kamyon’a yaptığımız yatırım her za-
man bize kazanç olarak döndü. Volvo Kamyon adına teslimat tö-

reninde konuşan Işınak ise, “Sağlamlar Ulus-
lararası Taşımacılık ilk günden bu yana Volvo 
Kamyon ile çalışıyor. Şu an sahip olduğu 90 a-
raçlık filosu ile bölgenin en büyüklerinden biri 
olma unvanını sürdürüyor. İki firma arasındaki 
ilişkinin sürdürülebilirliğini sağlayacak faktörle-
ri Mehmet Sağ Bey aktardı. Ancak Türkiye’nin 
dört bir yanına yayılan servis ağımızın zama-
nında ve eksiksiz hizmeti de bizden vazgeçme-
melerinde diğer bir önemli unsur” dedi.

20 yılın üzerindeki tecrübesiyle uluslararası taşımacılıkta öncü 
kuruluşlardan biri olan Mersinli Rastkaya Uluslararası Taşımacı-
lık, teslimatı gerçekleştirilen 3 adet FH 460 4X2 I-shift çekiciyle fi-
losundaki toplam araç sayısını 31’e çıkardı.

Taşımacılık faaliyetlerine 1993 yılın-
da başlayan ve müşterilerine daha iyi hiz-
met vermek üzere 2006 yılında Rastkaya 
Uluslararası Taşımacılık’ı kuran Necat ve 
Edip Kaya kardeşler, vizyonlarına uygun 
olarak kısa süre içerisinde 21’nci yüzyılın 
ihtiyaçlarına cevap verecek statüye ulaş-
tılar. Dünyanın birçok ülkesinde oluştur-
duğu acente ağı ile herhangi bir noktadan 
bir noktaya müşterilerinin yüklerini talep-
leri doğrultusunda hava, deniz veya kara 
yoluyla teslim edebilen Rastkaya Uluslararası Taşımacılık, özellikle 
Avrupa ülkelerine frigofirik taşıma hizmeti sunuyor. “İnsanların ihti-
yaçlarını karşılamak onları anlamakla başlar” prensibi doğrultusun-
da müşterilerine hizmet veren Mersinli şirket, Volvo çekici sayısını 
da 15’e yükseltti.

Günümüzde uluslararası uzun yol taşımacılığındaki en önemli 
maliyet kaleminin yakıt olması nedeniyle Rastkaya Uluslararası Ta-
şımacılık, bu konuda otomotiv sektöründeki en iddialı araç olan FH 
Classic’i tercih etti. FH 460 modeli, yakıt tüketiminde önemli oranda 

tasarruf sağlarken ayrıca ileri derece sürüş 
ve kabin güvenliği ile şoförlere kullanım sı-
rasında üst düzey sürüş rahatlığı sağlıyor.

3 adet Volvo FH 460’ın teslimat tö-
reninde Rastkaya Uluslararası Taşımacı-
lık adına Edip Kaya ve Volvo Kamyon a-
dına Volvo Kamyon Satış Direktörü Hakkı 
Işınak, Volvo Kamyon Bölge Satış Müdü-
rü Devrim Karataş ve Volvo Kamyon İkin-
ci El Direktörü Fatih Erdem hazır bulundu. 
Törende ilk olarak söz alan Kaya, “20 yılı 

aşkın tecrübemizle taşımacılıkta maliyetlerin gün geçtikçe artmaya 
başladığını görüyoruz. Bu doğrultuda kullanacağınız araçların hem 
düşük tüketimli hem de düşük toplam kullanım maliyetli olmaları 
gerekiyor. Bu doğrultuda en doğru çözümün Volvo’nun FH Classi-
c olduğunu gördük ve filomuzu Volvo çekicilerle yeniliyoruz” dedi.
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Marmaray Lojistik Yatırımları İçin Renault 
Trucks’ı Tercih Ediyor

Margül Uluslararası Taşımacılık DAF İle  
Yola Devam Dedi

10.10.2014, İstanbul - Margül Uluslararası Taşımacılık 1 
adet DAF FT XF105.460 Medium Deck çekiciyi Samandıra 
lokasyonunda düzenlenen törende teslim aldı. Gerçekleştirilen 
teslimat töreni, Margül Uluslararası Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Lokman Çakmak ve DAF-TIRSAN Otomotiv 
Satış Temsilcisi Alper Ata’nın katılımı ile gerçekleşti.

Margül Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Lokman Çakmak, törende yaptığı açıklamada, “DAF 
çekicilerinin kalitesi, sağlamış olduğu yakıt tasarrufu ve 2. 
el değerinin yüksek olması bizim için büyük avantaj. Ayrıca, 
DAF-TIRSAN Otomotiv’in uzman kadrosu ile sunduğu satış 
sonrası hizmet olanaklarının memnuniyet verici olması da DAF 
markasını tercih etmemizdeki en önemli nedenlerdir,” dedi.

Merkezi Mardin olan Margül Uluslararası Taşımacılığın 
İstanbul’da da ofisi bulunmaktadır. Firma, kara, demir yolu 
taşımacılığının yanı sıra komple, proje, parsiyel ve transit 
taşımacılık alanlarında da müşterilerine lojistik hizmeti 
sunmaktadır.

Kuzey Avrupa ve İskandinavya hattında 2012 yılından 
bu yana lojistik faaliyetlerinde bulunan Marmaray Lojistik, 
hızla büyüyen genç filosunu 2 adet Renault Trucks 
Premium 460 ile güçlendirdi.

Uluslararası lojistik sektöründe 
müşteri memnuniyetini en üst dü-
zeyde tutma vizyonuyla Finlandi-
ya, İsveç, Norveç, Letonya, Eston-
ya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve 
Almanya’ya nakliye hizmeti gerçek-
leştiren Marmaray Lojistik, filosuna 
2 adet Renault Trucks T 460 dahil 
etti. Bu alımla birlikte Marmaray Lo-
jistik’in filosundaki toplam Renault 
Trucks sayısı 4’e, toplam araç sayısı 
ise 20’ye ulaştı.

İstanbul’da gerçekleştirilen tes-
limat töreninde Marmaray Lojis-
tik adına Halil Çetin, Renault Tru-

cks adına ise Satış Sorumlusu Tayfun Fıçıcı hazır bulundu. 
Marmaray Lojistik adına törende konuşan Halil Çetin, “Re-
nault Trucks araçlarından duyduğumuz memnuniyeti, yatı-

rımlarımızda Renault Trucks’ı tercih 
ederek gösteriyoruz. Yakıt ekonomi-
si, kaliteli satış ve satış sonrası hiz-
metleriyle bizi her zaman memnun 
eden Renault Trucks ile çalışmaktan 
oldukça mutluyuz. İşbirliğimizin sür-
mesini temenni ediyoruz” dedi.

Renault Trucks Satış Sorumlusu 
Tayfun Fıçıcı yaptığı konuşmasın-
da, “Marmaray Lojistik, genç ve hız-
la büyüyen bir firma. Kendilerinin 
bizden duyduğu memnuniyeti, ter-
cihlerinde Renault Trucks’ı bir kez 
daha seçerek gösterdiler. İşbirliğimi-
zin uzun soluklu olmasını temenni 
ediyoruz” dedi.
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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. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman - Kaval biçiminde kamıştan bir üflemeli çalgı   
2. Beylik  -  Bir harfin okunuşu   3. Nefis olma durumu   4. Lekelemek işi   5. İse tutup karartmak   6. Bir yaşına kadar 
olan inek yavrusu  -  Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz   7. Arsenik elementinin simgesi - Bir nota - İnsan 
vücudunun dış yüzü, cilt   8. Lavanta çiçeğinin bir başka türü   9. Delici kılıç - Başta, başlangıçta.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:  
1. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt - Kas   2. Yapılan iş, edim, fiil - Sinir   3. Kahve ve çayda bulunan, kimlikte kullanılan 
kasları, sinirleri uyarıcı, mide salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde - Bir harfin okunuşu  4. Iraksamak 
işi, istibat   5. Örnek alınacak söz - Kayın   6. Yıpranmış, hırpalanmış bir biçimde telleri, lifleri meydana çıkmış - 
Talyum elementinin simgesi   7. Bir tema etrafında oluşan   8. Bir organımız - Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, 
uygar   9. Havadar
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HİNT USULÜ TAVUK

HAZIRLANIŞI
Öncelikle dana bonfileden ince ince 5 dilim kesiyoruz. 
Ayrı bir kaba hardalın tamamını ve kaşar peynirinin 
yarısını rendeleyip karıştırıyoruz. Daha sonra biftek-
leri bu karışımla marine ediyoruz ve arkasından beyaz 
una bulayıp teflon tavada tava da bol yağda kızartı-
yoruz. Biftekler çok çabuk pişecektir (4 dk gibi bir sü-
rede). Ayrı bir tavada tereyağını ve biftekleri tereyağ 
olan tavaya alıyoruz. Tava uygun ısıya gelince konyak 
ilave edip yakarak alkolünü alıyoruz.

Tost ekmeklerini ise üçgen şekilde ortadan ikiye kesip 
aralarına chedar ve kaşar peyniri koyup çırpılmış yu-
murtayla her tarafını buluyoruz. Biftekleri pişirmiş ol-
duğumuz kızgın yağda, ekmekleri de kızartıyoruz. 

SUNUM
Kızarmış ekmekleri tekrar ortadan ikiye kesip şekilde 
ki gibi diziyoruz. Orta kısma gelecek şekilde biftekleri 
uzunlamasına diziyoruz. Rozmarini ise tabağın istedi-
ğiniz bir yerine koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

    MALZEMELER
•   Dana Bonfile : 200 Gr

•   Kaşar Peyniri : 100 Gr

•   Tost Ekmeği  : 2 Dilim

•   Chedar Peyniri : 40 Gr

•   Ayçiçek Yağı : 100 Gr

•   Yumurta  : 2 Adet

•   Rozmarin  : 2 Dal

•   Hardal  : 50 Gr

•   Tereyağ  : 40 Gr

•   Konyak  : 5 Cl

•   Un   : 40 Gr

•   Tuz   : 2 Gr

BURCU PARS
EXECUTIVE CHEF








