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

Zorlu bir yılı geride bıraktığımız şu günlerde; 
sektörel bir yazı yerine küresel ekonomi ile alakalı bir 
şeyleri derlemek istedim. Küresel piyasalarda yaşanan 
fırtınalara rağmen, Türkiye ekonomisinin mevcut 
durumu iyi, ancak 2015 yılında dünya ve Avrupa 
ekonomisinden pek umutlu olduğum ne yazık ki 
söylenemez. Aralık ayı içerisinde yapılan anketleri 
takip ederseniz  “2015 yılında dünya ekonomisinden 
umutlu musunuz?” sorusuna, bu anketlere katılanların 
yüzde 60’dan fazlasının “hayır” cevabı verdiğini 
göreceksiniz. Tıpkı ekonomistler gibi şahsım da 
Avrupa konusunda çok karamsar.

2015 yılında Avrupa’daki ekonomik krizde 
belirgin bir iyileşme beklenmiyor. Dünya ve Avrupa 
ekonomisine ilişkin olumsuz beklentiye karşın, ABD 
ekonomisiyle ilgili beklentiler ise pozitif yönde olacak 
gibi gözükmekte ve bu beklenti ile 2015 yılında ABD 
ekonomisinde belirgin bir canlanma kaçınılmaz gibi 
gözüküyor. Ayrıca  Amerikan Merkez Bankası’nın 
(Fed) 2015 yılında faizleri artıracağı da piyasanın 
dedikoduları arasında. Ancak yüzde tahminim Fed’in 
faizleri yılın ikinci yarısında artıracağı yönünde. Öte 
yandan, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin beklentim 
ise genel olarak olumsuz yönde seyretmekte.

Türkiye için konuşmak gerek ise gelecek yıl büyüme 
hızının % 2 ve üzerinde olacağını tahmin etmekteyim 
ancak ekonomistler bu oranın % 3 ve üzerinde olacağı 
yönünde görüş bildirmekteler. Buna rağmen, 2015 

yılının “zorlu” geçeceği su götürmez bir gerçek olarak 
gözükmekte.

Büyüme hızındaki yavaşlamaya bağlı işsizlik ve 
durgunluk önemli sorunlar olarak öne çıksa da en 
önemli sorun işsizlik.

Seçimler ve politik istikrar da risk unsuru olarak  
değerlendirilmeli. Bu çerçevede, 2015 yılındaki  
seçimlerin ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini  
kanaatindeyim.

Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez 
Bankası 2014 yılında sınıfta kaldı. 2015’te de Tüketici 
Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) hedefin tutmayacağı 
görüşündeyim ve  TÜFE’yi yüzde 7-9 aralığında 
öngörüyorum. 

Faizler için yorum yapmam gerekir ise 2015 yılında 
faizlerin aynı seviyede kalacağını tahmin etmekteyim 
ve bu ön görülerimin ışığında 2015 yılı için en çok 
kazandıracak yatırım aracı olarak döviz ve hisse 
senedi ön planda olacak gibi…

Ülkemizde ve dünyada yaşanacak gelişmeler ne 
olursa olsun umudum küresel piyasanın büyüme 
hızının ve oranlarının üzerinde bir gelişme milletçe 
yaşamamız yönündedir. Yeni yılın size ve işinize 
büyük kazanımlar getirmesi temennisi ile mutlu yıllar 
dilerim…

Zorlu 2014’ten 
2015’e Geçiş







R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20148

Karba Otomotiv Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Teslimatlarını Tamamladı

Karba Otomotiv olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğının DMO kanalı ile satın almış olduğu 10 adet Iveco 
Eurocargo ML180E25 şasi üzerine vidanjör ekipman-
larını ilgili belediyelerimize teslim etmenin mutluluğu-
nu yaşamaktayız. Teslim edilen vidanjör ekipmanları-
mız 8000 litre pis su taşıma kapasitesine sahip olup, 
her imalatta olduğu gibi bu imalattada yerli malı kulla-
nımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiş ve vidan-
jör ekipmanlarında Tüylüoğlu Q1500 modeli vakum 
pompası kullanmıştır. Bu teslimat ile birlikte 2014 yılın-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına toplamda 120 adet 
farklı üst yapılı aracı (Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyo-
nu, Su Tankeri ve Vidanjör) eksiksiz ve zamanında tes-
lim etmiştir. 

2014 yılında imalatta 20. yılını kutlayan firmamız 
neredeyse 7 gün 24 saat çalışarak yurtiçi ve yurtdışı pa-
zar için 800’den fazla üstyapı ekipmanı imal etmiş ve 
üretim kapasitesini 2013 yılına nazaran %30 oranında 

arttırmıştır. 2015 yılının 2. çeyreğinde inşaatı tamam-
lanacak olan  24.000m2 kapalı alana sahip yeni fabri-
kamız ile birlikte değişen piyasa yapısına entegrasyo-
numuzun tam olarak sağlanması, üretimin otomasyon 
sistemine uygun hale getirilmesi, bu süreç ile birlikte 
üretim kapasitesinin yıllık ortalama 650 araçtan 1250 
araç seviyesine çıkartılması, üretimde proses sayılarının 
azaltılarak hatalı ürün üretiminin azaltılması ve bunla-
rın sonucunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müşteri ta-
leplerin tam olarak karşılanması amaçlanmaktadır. 

Karba Otomotiv her geçen yıl büyümesini proak-
tif yapısı ile sürdürülebilir ve kontrollü bir şekilde ger-
çekleştirmekte ve bu doğrultuda dün olduğu gibi bu-
günde, ülkemizin üstyapı sektöründe en güçlü üretim 
ve AR-GE firması olmayı, müşterilerimizin en kalite-
li ürüne en kolay şekilde ulaşmalarını ve sektöründe 
Türkiye’nin Dünya’ya açılan penceresi olmayı misyon  
olarak belirlemiştir.
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TSE Genel Sekreter Yardımcısı, Sayın Dr. Vedat  
DEMİR’İN koordinesinde 13 Aralık 2014 günü  
TSE-ARÜSDER toplantısı yapıldı. Toplantıya Sana-
yi Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Sayın Gökhan 
ÖZKÖK, TSE’nin ilgili Birim Yöneticileri, Uzmanları, 
BTSB Uzmanı, ARÜSDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve  
ARÜSDER üyesi Damper üretimi gerçekleştiren firma 
yetkilileri katıldı. Toplantının konusu son zamanlarda 
artan kazalarla dikkatleri çeken damperli kamyonlardı.

 Damperli kamyon kazalarının önüne geçmek için 
alınacak önlemler görüşülmüş olup “Damperli Kam-
yonlara” yönelik Standart’dan da faydalanılarak hem 
AİTM Yönetmeliğinde, hem TSEK kriterlerinde değişik-
lik yapılması hususunda mutabık kalınmıştır. 

 Toplantıda, revize edilmesi ve günümüz teknolojik 
şartlarına uyum sağlaması gereken TSEK kriterleri mad-
de bazında üreticilerin ve uzmanların görüşleri alınarak 
tek tek irdelendi. Her kriter üzerinde yapılması uygun 

görülen revizyonların gerçekleştirilmesi için toplantıda 
hazır bulunan, konusunda uzman yetkililerin ve bu ko-
nuda ülkemizin ileri gelen damper üreticisi firmaların 
temsilcilerinin önerileri detaylı olarak ele alınmıştır. Ya-
pılan her öneri değerlendirilmiştir. 

Toplantı sonunda, “Hidrolik Damperli Kamyon” 
TSEK kriterlerinin revize edilmesi gereken maddeleri, 
günün teknolojik şartlarına uygun olarak yeniden dü-
zenlenmiştir. Bu düzenlemelerin TSE tarafından uygun 
görülüp, hayata geçirilmesinden sonra damperli kam-
yonların yol açtığı olumsuzlukların biteceğine, üretici-
lerin daha kaliteli ve daha güvenli damper üretmeleri 
için, onlara rehber olacağına inanıyoruz. 

Ülkemiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu 
toplantı sonucunda üyelerimiz tarafından üretimi ya-
pılan diğer Araçüstü ekipman kriterlerinin ele alınarak 
revize edilmesi gerektiği kararı alınmıştır. Bu konuda  
ARÜSDER gerekli hazırlıklara hemen başlamıştır.    

13 Aralık 2014 Tarihinde Yapılan 
TSE-Arusder Toplantısı 
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Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Bize böyle öğretti büyüklerimiz. Ne-
şetçe anlatmayı, Yunusca sevmeyi, 
Veyselce görmeyi…

Asla büyüğümüzden önce kadeh kal-
dırmadık, halayı üç dörtlük ritimler-
le çekmedik. Yer sofrasında büyüdük, 
çatala sol elde alışmadık. Bamyayı 
hala kaşıkla içer, ekmeğe somun de-
riz. Trabzon kolbastısı ile halayı, Anga-
ra’nın bağlarıyla çarşambayı sel alması-
nı bir arada tutmadık. Çünkü gerçektir 
Çarşamba’yı sel aldıktan sonra bir ağıt 
diye yakılan o güzel türkü.

Biz buğday misali başakta yeşerdik. 
Kimimiz tarla da kimimiz ebe elinde 
geldi bu fani dünyaya. Sezaryen 
nedir bilmezdik. 
Kuymağın yağına 
mısır ekmeği ba-
nıp, bayat ekme-
ği tirit yaparak 
yerdik bü-
yüklerimizin 
elinden. Si-
midimizin sara-
yı yoktu, bir simit-
le doyduk mu her 
yer saray olurdu 
bize. Adını bile 
telaffuz ede-
mediğimiz ye-
mekleri bilmez-
dik. Büyüğümüzü 
gördük mü elinde ne 
yükü varsa almayı öğret-
tiler bize, bir başkasının sır-

tına yük olmayı değil. 

Sevdalarımız vardı bizim. Delicesi-
ne yaşadığımız. Kimi zaman bir cana-
na kimi zaman vatana kimi zaman bay-
rağa duyduğumuz sevda ağır basar ama 
illa ki; peşinden giderdik sevdalarımı-
zın. Bize yarı yolda bırakmalar öğretil-
medi çünkü.

Abdal’lar, Veli’ler, Dadaloğulları, Bek-
taşiler, Dervişler yetişti bu topraklarda. 
Nice söylemler üretecek yaşamlar ya-
şandı. Yaşandı da geriye bize ders alı-
nacak öğütleri kaldı. 

Bizler ne öğütleri ne 
de yaşananları anım-
sar olduk. Kendi bil-

diğimizce, bize dayatı-
lanların peşinden yürüdükçe 

uzak kaldık onlardan. Öğrendiği-
miz değil  anlatıldığı kadarını bildik. 

Peşinden gitmeyip bilginin, yarı yolda 
bıraktık o mirası. 

“Gel…Ne olursan ol, yine gel” 
diyen o büyük insanların dün-

yalarına gitseydik anlayacak-
tık belki de…

“Mecnun değilim, dost… 
Ama çağırırsan çöllere 
gelirim. Sana yalan hal-
de gelmem, toplarım ö-
zümü yalın halde ge-
lirim. Sen gel de yeter; 

yola yük olmam yol olur 
gelirim” diyebilecek kadar 

Kırşehir Tezenesine,  
Pop Kalça Sallanmaz !
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seven, alçak gönüllü ve hoşgörülü ecdadın  
torunları nasıl da gurur yapıp “ben onun ayağına git-
mem” diyecek hallere geldik ?

Hiç çaresi yokmuş gibi

Mecbur kalanlardan mısın?

Gitmek zormu senin için

Mevcut duruma alışanlardan mısın?

Kalp yok mu sence

Hayata üşenenlerden misin? 

İster kırılıp dökülelim  

İster yok olup dirilelim

Anlaşmadan ölmeyelim

Hiç cesareti yokmuş gibi 

Mecbur susanlardan mısın?

Uçmak zor mu sence

Yürümeye bile korkanlardan mısın?

Bir birimize varmak için yola çıkmaya erinenlerden 
misin?

Birbirimize varabilme, 
anlayabilme konu-
sunda biraz daha 
sıcak, biraz 
daha hoşgö-
rülü olsay-
dık…

O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar, 
son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer. 
 
Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri, 
her kaybedişin ardından hayat yeniden başlama-
saydı eğer. 
 
Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de, 
sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer. 
 
O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlamını yiti-
rirdi, yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı eğer. 
 
O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar, 
son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer.

Nasıl olduk biz böyle ? Serçe parmaklarımızı tu-
tup halaya dururken, avuç içlerimizde hissede-
rek el tutarken; nasıl oldu da artık parmak ucunda 
hissetmeyi tercih eder olduk ? Hangi parmak işa-
ret eder ki bize bu yolu ? Yol bu yol değil dostlar…

Yol, bizim büyüklerimizden kalan sevgi yolu…
Hoşgörü, anlayış yolu…O yol insanlık yolu.

Yolumuz açık, yeni yılımız kutlu olsun.  
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Hedef, Ülkemizin 2023 Vizyonu 
Doğrultusunda İhracat Odaklı Büyüme

Ülkemizde faklı ölçekte çok sayı-
da şirketin faaliyet gösterdiği ve yak-
laşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan 
araç üstü ekipman sektörü, kamyon 
ve kamyonetlerin şasileri üzerine çe-
şitli ekipmanların tasarlanması, üre-
tilmesi ve montajı faaliyetlerinin bü-
tününü ifade eden bir sektör. İtfaiye, 
çöp, kurtarma, toplumsal müdaha-
le, damper, tanker, vidanjör, römork, 
platform ve benzeri, genelde kamu 
hizmetinde kullanılan 30’u aşkın tip-
te araç üretimi yapan bir sektör.

Yani, araç üstü ekipman sektörü, 
ilk bakışta fazla fark edilmese de in-
sanların gündelik hayatında önem-
li yeri olan ekipmanların üretimini yapan, hayata ve insana 
dokunan, daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha 
konforlu bir yaşama katkı sağlayan bir sektör olma özelliğine 
sahip. Dolayısıyla biz yapmakta olduğumuz işi “hayatın gö-
rünmeyen kahramanlarını üretmek” olarak nitelendiriyoruz.

Ülkemizin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat he-
defi doğrultusunda kendisine 500 milyon dolarlık ihracat 
büyüklüğüne ulaşmayı sektörel vizyon olarak belirleyen araç 
üstü ekipman sektörü olarak, henüz bu seviyenin oldukça 
gerisindeyiz. Yıllık 200-250 milyon dolar arasında gerçek-
leşen ihracat seviyesini dikkate aldığımızda önümüzdeki 10 
yılda daha hızlı büyüme rakamlarına ulaşmamız gerektiği 
açık.

Gelişmiş ülkelerin hakimiyetindeki, bizim ülke olarak an-
cak yüzde 1’ler seviyesinde pay sahibi olduğumuz ulusla-
rarası araç üstü ekipman pazarında, yüksek kaliteli ve eko-
nomik ürünlerle daha etkin yer edinme ve payımızı artırma 
imkan ve şansına sahip olduğumuzu bir veri olarak değer-
lendirmek gerekiyor. Sektörümüzün, bir yandan yurt içi ih-
tiyaçları karşılarken diğer yandan ve esas olarak yönünü yurt 
dışı pazarlara çevirmesi gerektiğine inanıyoruz. İhracatı ar-
tırırken aynı zamanda araç üstü ekipman ithalatının azal-
tılması, sektörün büyümesi için sağlayacağı itici güç kadar 

ülkemizin cari açık sorununun azaltıl-
masına sağlayacağı katkıyla da anlam-
lı olacaktır.

Bu vizyon doğrultusunda sektör şir-
ketlerimizin ihraç pazarlarına yönelik 
pazarlama çalışmalarına ağırlık vermele-
ri, bu alanda daha fazla yatırım yapma-
ları önemli. En az bu kadar önemli olan 
husus ise ileri teknolojiye dayalı, katma 
değeri yüksek daha fazla ekipmanın ül-
kemizde üretilmesini sağlamak ve yurt 
dışı pazarlara sunmak. Bir örnekle ifade 
etmek istersek, ihracat gelirlerimiz içeri-
sinde römorkların taşıdığı ağırlığın yeri-
ni daha teknolojik ekipmanların alma-
sını sağlamalıyız. Ancak bu şekilde 500 

milyon dolarlık ihracat hedefine doğru emin adımlarla yürü-
mek mümkün olacak.

Üstelik, bunu başarabilmek, ülkemizi, bölgesel araç üstü 
ekipman pazarının üretim üssü haline getirebilmek için he-
men her türlü imkana sahibiz. Yetkin insan kaynağından 
sektörel deneyim ve kapasiteye kadar önümüz açık. Tek ek-
siğimiz, bu doğrultuda Ar-Ge’ye yeterince yatırım yapmıyor 
olmamız. 

Türkiye’nin Ford, BMC, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, 
Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo gibi dünya o-
tomotiv pazarının dev şirketlerinin üretim üssü olması ve ya-
kın çevrede bu anlamda ülkemizle rekabet edecek bir baş-
ka ülke bulunmaması da sektörümüz için önemli bir avantaj 
oluşturuyor. Bu rekabet avantajından daha fazla yararlan-
malıyız.

Her ne kadar Irak ve Suriye gibi, iki büyük ihracat pazarı-
mızda ve genel olarak bölgemizde yaşanan iç savaş ve çatış-
malar ihracat potansiyelimizi olumsuz etkilemiş olsa da böl-
gesel düzlemde yaşanan çatışma ve gerilimlerin azalması, 
bölgesel bir istikrara doğru ilerlenmesi halinde bölgesel ih-
racatımıza sağlayacağı artış potansiyelini de göz önünde bu-
lundurmakta fayda var. İstikrar kazanmış bir Ortadoğu ile 
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gerekse Balkanlar ve Kafkaslardaki bayındırlık ve imar ham-
leleri de ihracat hacmimizi artırmak için sektörümüze yeni 
imkânlar sunuyor.

Öte yandan, Kanal İstanbul, İstanbul’daki 3. Havalima-
nı, 3. Boğaz Köprüsü, kentsel dönüşüm gibi büyük hacimli 
projeler de yurt içi pazarın büyümesi açısından sektörümü-
ze yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Dikkat edilmesi ve sektör olarak ortak bir yaklaşım ser-
gilenmesi gereken önemli bir husus da 
“merdiven altı” diye tanımlayabilece-
ğimiz şekilde üretim yapan, nihayetin-
de sektörümüze çok yönlü zarar veren 
şirketlerin engellenmesi ve daha sıkı bir 
kontrol ve denetimin yapılması yönün-
de kamu otoriteleriyle sıkı bir işbirliğini 
hayata geçirmek.

• İhracat odaklı büyüme vizyonuyla 
çalışıyoruz

Sektörün halka açık tek şirketi ve ih-
racat lideri olarak, biz de ihracat odak-
lı büyüme vizyonuna sahip bir şirketiz. 
İhracat gelirlerimizin toplam gelirleri-
miz içindeki payı, yıllara göre değiş-
mekle birlikte, ortalama yüzde 70 civa-
rında.

Müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden ödün vermeden 
iş yapma anlayışıyla çalışan bir şirket olarak, satış sonrası ser-
vislerimizle de sektörümüzde örnek olmaya gayret ediyoruz. 
Ar-Ge faaliyetlerimizi de aynı anlayış çerçevesinde yürütü-
yoruz. Bize rekabet avantajı yaratan, çok güçlü bir Proje ve 
Ar-Ge Departmanına sahibiz. 

30 yıla ulaşan deneyimimiz, geniş ürün gamımız ve en 

büyük ihracatçı şirket olarak sektörümüzün lider kuruluşu 
durumundayız. 44 ülkeye ihracatımız var. Yaklaşık 30 farklı 
araç üstü ekipman üretimi yapabilme yeteneğiyle, en geniş 
ürün gamına sahip şirketiz. 

Geniş tasarım portföyümüz sayesinde, değişik marka ve 
tipte araçlar üzerine hızla ekipman uyarlayabilme kapasite 
ve yeteneğine sahibiz. Bir üründen bir başka ürüne rahatlık-
la geçebiliyor, aynı üretim alanında, aynı anda çok farklı ü-
rünlerin üretimini yapabiliyoruz. 

Üretimde otomasyonun artırılması 
yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sistemde daha fazla otomasyon kulla-
nımı, bir yandan verimliliği artırırken 
diğer yandan kalite standartlarımızı da 
yükseltiyor. Aynı zamanda, şirketimizin 
üretim kapasitesinin artmasına da im-
kan sağlıyor.

Katma değeri yüksek ürünlere yo-
ğunlaşma stratejimiz kapsamında, sa-
vunma sanayine ve teknoloji yoğun 
yeni ürünlere ağırlık veriyoruz. Hede-
fimiz, Katmerciler’i, ülkemizin odağın-
da bulunduğu bölgenin en saygın ve en 
güçlü araç üstü ekipman şirketlerinden 
birisi haline getirmek, bu sektörde böl-

gesel bir Türk markası olmak. Bu yolda bir hayli mesafe kat 
etmiş durumdayız.

Katmerciler olarak, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemiz 
ve sektörümüzle birlikte büyümek istiyoruz. Ülkemizi araç 
üstü ekipman sektörünün üssü haline getirme hedefi doğrul-
tusunda elimizden gelen gayreti göstermeye, hayata geçirdi-
ğimiz yeniliklerle sektörümüzde öncülük konumumuzu de-
vam ettirmeye çalışıyoruz.
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Scania’nın en büyük üretim tesislerinden biri olan Zwolle 
fabrikası 50. yılını kutluyor. 1964 yılında Hollanda’nın Zwol-
le kentinde faaliyetlerine başlayan fabrika, toplam Scania ü-
retiminin yüzde 40’ını gerçek-
leştiriyor. 

1891 yılında İsveç’te kamyon, 
çekici, otobüs ve endüstriyel mo-
tor üreticisi olarak sektöre giren 
Scania’nın en büyük fabrikaları a-
rasında bulunan Zwolle fabrikası 
50. yılını kutluyor. 1964 yılında 
montaj hattı olarak temeli atılan 
ve Ocak 1965’de ilk aracın bant-
tan indiği fabrika, yıllık 30 bin a-
detlik çekici ve kamyon üretimi 
ile Avrupa’nın da en büyük fabri-
kaları arasında yer alıyor.

İlk yılında toplam 1.300 adet kamyon üretilen fabrikanın a-
çılışı dönemin Hollanda Prensi Bernard tarafından yapılmıştı.  

Üretim kapasitesi yıllar geçtikçe büyüyen ve 62 ülkeye araç sev-
kiyatının yapıldığı Zwolle fabrikasından Türkiye, en çok araç 
gönderimi yapılan ikinci ülke konumunda. 

Yedi dakikada bir aracın bant-
tan indiği Scania’nın toplam üre-
timinin yüzde 40’nın gerçekleşti-
ği Zwolle’de dağıtım kamyonları, 
inşaat ve uzun yol çekicileri üreti-
liyor. 270 bin metrekare alan ü-
zerine kurulu fabrikada bin 600 
kişi çalışıyor.

Scania, ağır vasıta ve otobüs 
üretiminde dünyanın en büyük 
3.ncü markası. Tüm dünyada 
yaklaşık 42.000 çalışanı bulunu-
yor. 100’den fazla ülkede faali-
yetlerini sürdüren markanın en 

büyük fabrikası olan İsveç ’deki Södertalje’nin dışında 5 ülkede 
toplam 10 fabrikası daha bulunuyor.

SCANIA ZWOLLE Fabrikası 50. Yılını Kutluyor

 



Otokoç İnönü Kırdibi Mevkii Bozüyük Kütahya Karayolu 8.Km. İnönü / Eskişehir Tel : +90 222 591 36 73
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Cummins Türkiye, son derece mo-
dern ve müşteri odaklı yeni binasıyla, 
iş ortaklarına, daha kaliteli ve konforlu 
hizmet verebilecekleri İstanbul Tuzla’da 
ki tesis açılışlarını gerçekleştirdi. Te-
sis; yedek parça bölümü, müşteri des-
tek merkezi ve servis alanı olmak üze-
re 5000 m2  kapalı alandan oluşmakta.

Artan talebin bu açılışı zorunluluk hali-
ne getirdiğini dile getiren yöneticiler,doğ-
ru nokta için çok çaba sarf ettiklerini, tesis 
için en doğru alanı bulduktan sonra da yir-
mi dört saat aralıksız çalışarak yetmiş beş 
günde açılışa hazır hale geldiklerini belirt-
tiler. Bu önemli günde, sektörün önemli 
oyuncuları da Cummins ailesini yalnız bı-
rakmadı. Yöneticilerden Russell Adams ve 
Türkiye Genel Müdürü Barış Özer tesisleri, ilkeleri ve he-
defleri hakkında kısa bilgiler içeren konuşmalarıyla açılışı 
gerçekleştirdiler. Ardından Cummins ailesi misafirleriyle tek 
tek ilgilenerek, fabrikalarını gezdirip, ürünler hakkında da 
bilgi verdiler. Ortak payda ise; tesisin tam not almasıydı.

‘’Sektöre katma değer yaratmak ana hedefimiz’’

Törenin ilk konuşmasını yapan Russell Adams, ‘’Müş-
teri beklentilerini karşılamanın her geçen gün daha da  

zorlaştığı günümüzde, yenilikçi, yaratıcı, kaliteli, güleryüz-
lü ve çözüm üreten bir anlayışla hizmet verme konusunda 
oldukça şanslı olduğumuzu biliyorum.

Biz büyük bir aileyiz ve tüm başarılarımızın arkasında 
bir olmanın, birlik olmanın gücü ve motivasyonu var’’dedi. 
Türkiye’yi evi gibi hissettiğini ve Cummins Türkiye’nin yeni 
tesisinin açılışının kendisi için duygusal bir anlam taşınıdı-
ğını, müşterilerine çözüm ortağı gözüyle baktığını ve bu 
birliktelikten çok mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca ne kadar 
çok işletme kurulur ve bunlar başarılı işler yaparsa, bulun-
dukları ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları olacağını, 
firmaların başarıları ülke ekonomisinin büyümesini bunun-
da yaşayan halka yaşam kalitesinin artması dolayısıyla ge-
lişmişlik olarak döneceğini belirtti.

Cummins’in Türkiye pazarındaki geçmişi 60 yıla 
dayanır.

Cummins dünya genelinde 180’den fazla ülkede 46 bin 
çalışanıyla dizel motor ve jeneratör üreticisi olarak hizmet 
vermektedir. Türkiye pazarındaki geçmişi ise 60 yıla da-
yanır diyen Türkiye Genel Müdürü Barış Özer; 2007 yılı  

Cummins; Global Oyuncu Olma 
Vizyonunda Yeni Bir Adım Attı
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itibariyle Cummins tamamen kendi iştirakiyle pa-
zardaki yerini güçlendirdi. Son on yıl gibi bir süreçte 
Türkiye ekonomisinde ki ilerlemeyle beraber artan 
talepler doğrultusunda bu tesisi açmanın zaruriyet 
olduğunu dile getirdi. 

İstanbul Tuzla’da ki  tesise gelirsek; 75 gün boyun-
ca hiç aralıksız çalışarak hazırlanan bu önemli tesisi açı-
yor olmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını güve-
ne ve saygıya dayalı bir ekiple yola çıktıklarını, bununda 
başarıyı getirdiğini vurguladı.

‘’Türkiye ekonomisi ve sektör için yarattığımız kat-
ma değerden büyük gurur duyuyoruz. Hayallerimi-
zin ötesinde bir başarı yakalayan şirketimiz, bundan sonra 
da bu başarılarını geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağla-
maya devam edecek. Cummins Türkiye olarak, ülkemize 
duyduğumuz inanç ile rekabet gücümüzü artıracak, ülke-
mize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarımızı, planlı 
ve uzun vadeli bir bakış açısıyla 
sürdürüyoruz” dedi.

Merkezimiz bünyesinde 
Avrupa’da sadece 3 tesiste 
bulunan bir eğitim akademi-
si bulunuyor.

Tesis hakkında ayrıntılı bilgi 
veren Barış Özer; Müşteri des-
tek merkezinde: Avrupa’da sa-
dece üç tesiste bulunan eğitim 
akademisi mevcut. Bunu ileriki 
yıllarda Avrupa ve Ortadoğu’ya 
hizmet verecek altyapıya ka-
vuşturmak istiyoruz’’dedi.

Servis Bölümü: Ürün gamımızda bulunan tüm mo-
tor çeşitlerinin bakımları yapılacak seviyede. Daha da 
önemlisi, tüm teknik personelimizin Cummins tarafın-
dan eğitilmiş ve sertifikalandırılmış olmasıdır.

Diğer bir ayrıcalığımız ise; aynı anda üç motorun tes-
tini gerçekleştirebileceğimiz 
test odamızın mevcut bu-
lunmasıdır. Cummins Türki-
ye mühendisleri tarafından 
tasarlanan bu oda sağlık ve 
iş güvenliği kurallarına tabi-
dir diyerek Barış Özer, mü-
kemmellik ve liderlik hedefi-
ne bir adım daha yaklaştıran 
bu değerli tesisin açılışına 
katılarak, kendilerini onur-
landıran tüm davetlilere te-
şekkürlerini ileterek sözleri-
ni tamamladı.
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4 yıldır  
Türkiye’nin en çok tercih  
edilen otobüs markası olan Otokar, 
şehiriçi yolcu taşımacılığına yönelik 
otobüsü Doruk LE’nin 10 metrelik 
versiyonunu da piyasaya sürdü.

Koç Topluluğu şirketlerinden O-
tokar, çıktığı günden bu yana şehiriçi 
yolcu taşımacılığı alanında devrim ya-
ratan orta boy otobüsü Doruk LE’nin 
10 metrelik versiyonunu da müşterile-
rinin beğenisine sundu.

10 metrelik yeni versiyonu ile kulla-
nıcısına daha fazla yolcuyu hesaplı şe-
kilde taşıma imkanı sunan Doruk LE, 
düşük yakıt tüketimi ve işletme gider-
leri vaat etmeye devam ediyor.

Yeni 10 metrelik Doruk LE ile ilgi-
li olarak konuşan Otokar Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül, “Otokar 
olarak yeni aracımızın ortaya çıkışında her zaman olduğu 
gibi müşterilerimizden gelen talep ve beklentileri göz önün-

de bulundurduk. Yoğun hatlardaki orta 
boy ve büyük boy otobüsleri arasında, 
ara bir boyut araç ihtiyacına yönelik ola-
rak 10 metrelik Doruk LE otobüsümüzü 
çıkardık” dedi.

Büyük boy otobüslerin hem boyut 
hem de maliyet açısından dezavantajlı 
olduğu noktalar için özel olarak tasarla-
nıp geliştirilen Doruk LE otobüsü, aynı 
zamanda Design Turkey ödüllerinde de 
“İyi tasarım” ödülünün sahibi.

10 metrelik DORUK LE 

Mevcut 9 metrelik araca alternatif o-
larak geliştirilen 10 metrelik Doruk LE, 
21 oturan ve 62 ayakta olmak üzere 
toplam 83 kişi taşıma kapasitesine sa-
hip. Güçlü motoru, yüksek manevra ka-
biliyeti, düşük işletme giderleri ve alçak 

taban girişiyle dikkat çeken Doruk LE, engelli yolcu taşıma-
cılığına da uygun.

Doruk LE’nin Artık 10 Metrelik 
Seçeneği De Var
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Sekiz tonluk bir Volvo FH çekici, dünyanın en hız-
lı spor otomobillerinden biri olan bir Koenigsegg O-
ne:1’e meydan okuyor. Volvo’nun “Volvo Trucks vs 
Koenigsegg”in senaryosunun üzerine kurulan yeni fil-
minde, spor otomobillerde de kullanılan teknolojiye 
dayanan yeni I-Shift çift kavramalı şanzımanı son de-
rece zorlu bir teste tabi tutuluyor.

Volvo Kamyon’un benzersiz I-Shift çift kavramalı 
şanzımanı, “Volvo Trucks vs Koenigsegg” isimli yeni 
filmde test ediliyor. Filmde Volvo FH, ağırlığı kadar 
beygir gücüne (1360) sahip olması nedeniyle dünya-
nın ilk mega otomobili Koenigsegg One:1’in karşısı-
na çıkıyor. Şansları eşitlemek için ise Volvo FH’e küçük bir 
avantaja sunuluyor: Volvo FH bir turu tamamlarken, Koeni-
gsegg’in iki tur tamamlaması gerekiyor. Fakat buna rağmen 
sonucu kestirmek güç. Yarışın amacı, yeni I-Shift çift kavra-
malı şanzımanı son derece zorlu bir teste tabi tutmak.

Volvo Kamyon Basın Test Yöneticisi Jeff Bird, “Çift kavra-
malı I-Shift, çift kavrama özelliğine sahip ve bu durum ağır 
araç pazarında eşsiz bir nitelik olarak kabul ediliyor. Ancak 
benzer bir teknoloji, spor otomobillerde uzun süredir kulla-
nılıyor. Dolayısıyla bu, müthiş bir meydan okumaydı” diyor.

Çift kavramalı I-Shift’e sahip Volvo FH kamyon ile spor 
otomobiller arasındaki benzer-
liklerden biri, kesintisiz vites ge-
çişinin sağladığı sürüş kolaylı-
ğı. İsveç’in güneyinde yer alan; 
engebeli arazisiyle ve zorlu vi-
rajlarıyla tanınan Knutstorp ya-
rış pistinde kanıtlar bir bir orta-
ya çıkıyor.

Jeff Bird, “Ağır kamyonlar 
için alışılmadık bir ortam gibi 
gözükebilir ama gerçekte çift 
kavramalı I-Shift, bu özelliği sa-

yesinde en büyük faydayı vitesin çok sık değiştirilmesi ge-
reken koşullarda sağlıyor. Şanzımanın sağladığı sorunsuz 
vites geçişi, sürüş kolaylığını da olağanüstü bir şekilde artı-
rıyor” diyor.

Volvo FH’in direksiyonunda, motor sporlarının deneyimli 
ismi Tiff Needell yer alıyor. Bir kamyonla daha önce hiç yarış-
mamış olan Tiff Needell, sonuçları açıklamamakla birlikte ara-
cın performansından etkilendiğini itiraf ediyor ve sözlerine şöy-
le devam ediyor: 

“Çift kavramalı I-Shift kesinlikle inanılmaz. Mahareti-
ni ve farkını özellikle yokuşlarda gösteriyor; devir kaybet-
miyor ve vites geçişlerini sürücüsüne adeta hissettirmeden 

gerçekleştiriyor. Fren yaptığınız-
da vitesi rahatça küçültüyor. A-
deta spor bir otomobilin ruhuna 
sahip ve bu da sürücüsüne müt-
hiş bir konfor sunuyor.”

Volvo Kamyon’un yeni çift kav-
ramalı şanzımanı Avrupa’da bu yı-
lın Haziran ayında  satışa sunuldu 
ve 460, 500 ve 540 beygir gücüne 
sahip Euro 6 D13 motorlu Volvo 
FH kamyonların satıldığı tüm pa-
zarlarda tercih ediliyor.

Volvo FH, Dünyanın En Hızlı Spor 
Otomobillerinden Koenigsegg  
One:1’e Meydan Okuyor
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Türkiye üstyapı sektörünün lider üretici-
si olan Erdemli Makina, 27 – 30 Kasım 2014 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezinde 16.sı düzenlenen Belediye Kent fua-
rında yerini aldı. Sektörüyle büyük bir işbirliği 
içinde olan Erdemli Makina, nabzın tutulacağı 
fuarda 14’üncü salonda boy gösterdi.

1.2 m3 hidrostatik vakumlu yol süpür-
me aracı, üst yapısı kendilerine ait, IVE-
CO EUROCARGO 150E şasi kamyon  
üzerinde 6 m3 çöp tankı kapasiteli yol süpürme 
aracı ve  MERCEDES AXOR 1829 şasi kamyon 
üzerinde  7 m3 çöp tanklı  vakumlu yol süpür-
me makinası ile fuarda göz doldurdu.

1.2 m3 hidrostatik tip HI-VAC  2512 araç Türkiye’de ilk 
yerli üretim hidrostatik vakumlu yol süpürme aracı olma  
özelliğine sahiptir. Daha  çok  park bahçeler, kaldırım üze-
ri, trafiğe   kapalı alanlar, fabrika sahaları gibi dar alan süpü-
rülmesi için tasarlanmış küçük boyutlu süpürgelerdir. Yüksek 
vakum gücüyle ve çöp konteynerine boşaltma özelliğiyle bü-
yük beğeni toplamıştır.

 IVECO EUROCARGO 150E şasi kamyon üzerinde 6 m3 

çöp tanklı, 1500 litre su depolu , 220 cm süpürme genişli-
ği, arkada vakum hortumlu, sağ yanı gösteren kamera mo-
nitör sistemine sahip vakumlu  yol süpürme aracı, orta boy 
grubunda olup, en çok ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla talep 
edilen yol süpürme makinası boyutundaki araçtır diyebiliriz. 
MERECEDES ATEGO 1518 şasi araçta bu model üstyapı için 
muadil olan ve tercih edilen bir başka araçtır.  

 MERCEDES AXOR 1829 şasi kamyon üzerinde  7 m3  

üzerinde  çöp tanklı, 1700 litre su depolu yine diğer araç 
gibi  220 cm süpürme genişliği, arkada vakum hortuma, sağ 
yanı gösteren kamera monitör sistemine sahip vakumlu  yol  
süpürme aracıdır. Yol süpürme makinası üstyapılarımızda 
büyük boy  sınıfı temsil etmektedir. FORD CARGO 1826D, 
IVECO EUROCARGO 180E gibi muadil   şasi araçlar üzerine 
de uygulanır ve tercih edilmektedir. 

Erdemli Makine yöneticilerinden Sema Hanım, fuar önce-
si tüm çözüm ortaklarına ve müşterilerine davetiye gönder-
diklerini, ulaşabildiklerini telefonla arayarak davet ettiklerini, 
fuarda stantlarını ziyarete gelen herkesi  de  misafir etmekten 
onur duyduklarını  belirtti.  Pek  çok belediye yetkilisinin ve 
müteahhit firmaların davetlerine olumlu dönüş yapıp fuarda 
ziyaretlerine geldiklerini söyledi. Böylece ürünleri incelerken 
yüz yüze konuşma fırsatı buldukları müşterileri ile de ilişkile-
rinin daha da güçlendiğini ve sınıfında lider ürünlerini daha 
yakından tanıtma fırsatını bulduklarını dile getirdi.

Erdemli Makina Belediye Kent Fuarıyla Buluştu
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“Şehirlerin Aynası Caddeler, 
Sokaklar ve Meydanlardır”

2010-2011 yılları arasında elektrikli araçlar şarj sistemleri  
konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan şirketimiz 2012 yılında  
kurulmuş olup, elektrikli araçlar ve elektrikli araçlar şarj  
sistemleri konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Yeşil Güç Enerji; spor tesisleri ve hidroelektrik santralleri inşa-
atı, işletimi ve elektrik üretimi konularında uzmanlaşmış kardeş 
firmalarının da desteğiyle Meral Grup çatısı altında çalışmalarına 
devam etmektedir.

Yeşil Güç Enerji 2014 yılının ilk çeyreği ile beraber faaliyet  
alanlarını genişletmiş ve elektrikli yol temizleme araçları  
sektörüne giriş yapmıştır. 

“Şehirlerin aynası caddeler, sokaklar ve meydanlardır”  diyen 
Yeşil Güç Enerji; elektrikli yol temizleme araçları ile şehir içerisin-
de gürültü kirliliğini en aza indirerek sessiz bir çalışma ortamı sağ-
lamanın yanı sıra “0 karbon emisyon” değeri ile çevreye ve insana 
olan duyarlılığında sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır.
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Bugün geniş bir çerçevede hizmet veren Yeşil Güç  
Enerji, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla  
çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara  
ayrılarak organize olmuştur. Şirketimiz, büyük bir  
hızla gelişmekte olan elektrikli yol temizleme araçları sek-
töründe sunacağı müşteri odaklı çözümleri ile sektöründe 
lider konumda olmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz 3 ürün grubu ile piyasada faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Elektrikli Temizlik Makinaları, Elektrikli Çöp 
Kamyonları ve Elektrikli Zemin Temizleme Makinaları.

Geniş ürün yelpazesi ile özellikle Belediyelere ve Temiz-
lik Şirketlerine hizmet vermeyi hedefleyen Yeşil Güç Ener-
ji büyük bir hızla gelişmekte olan Elektrikli Yol Temizleme A-
raçları sektöründe sunacağı düşük maliyetli ürünlerle, müşteri 
odaklı çözüm ortağı olma gayesindedir.

NEDEN ELEKTRİKLİ ?

• Gerçek çevre dostu

• Dar Alanda Kolay Temizlik

• Gürültüsüz Ortam

• Düşük Maliyetli Bakım

• Enerji Tasarrufu

•%100 Temizlik

• Sıfır Karbondioksit Emisyonu

• Düşük Temizlik Maliyeti



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201428

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

www.tekniktanker.com.tr

26

26

KARBA OTOMOTİV
S: 4

KADIN & İŞ HAYATI  
S: 26 

RENK GRUP
S: 16

ANKARA FUARI’NDA
BAŞER OTOMOTİV 

SHOW

Sektörde tanınan adı ile Ender Fırça, kaba alan ve yol süpür-
me fırça imalatında 25 yılı aşan tecrübesi ile kamu kurumlarının 
ve bu alanda hizmet veren özel sektör kuruluşlarının fırça ihti-
yaçlarını karşılamaktadır.

Firmamız 1996 yılında atölye bazında Akşehir merkez  
sanayisinde imalata başlamıştır. Bu sektörde uzun yıllar emek  
sarf ederek Türkiye’de, markasını benimsetmeyi başarmıştır.  
Daha sonra, Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde 6000 
m2     alan içinde 2700 m2 kapalı alan üzerine yeni yerine  
taşınmıştır. Üretim ve pazarlama konusunda gerekli yatırımları ya-
pan şirketimiz, iç pazarın %50’sine hitap etmeyi başarabilmiştir. 
Bu alanda hizmet verdiğimiz başlıca kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

• Karayolları Bölge ve Şube Müdürlükleri 
• Özel İdareler 
• Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri Müdür-
lükleri 
• Özel Temizlik Şirketleri 
• Yol Yapım Firmaları 
• Yol Süpürme Araç İmalat Firmaları 
• Tarım Makinaları Üreticileri 
• Besi Çiftlikleri 

Ülkemizdeki bu başarıdan sonra, 2011 yılı itibari ile ken-
disine yeni bir rota çizen Ender Fırça, yüzünü dünya pazarı-
na çevirmiş ve Avrupa standartlarında üretim yapabilmek ama-
cı ile otomasyona ağırlık vermiştir. PNC ile Avrupa, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere fırça üretimi-
miz yoğun bir şekilde devam etmektedir ve an itibari ile 10 fark-
lı ülkeye, kendi üretimimiz olan fırçalarımızı göndermekteyiz. 

Seri olarak üretim ve satışını yaptığımız 650 çeşit üze-
ri geniş ürün yelpazemizin ana fırça kategorileri şunlardır: 

• Yan Çelik / Plastik Fırçalar                                                                        
• Silindir Fırçalar                                                                                                   
• Orta Plastik / Çelik Fırçalar                                                                                     
• Tarak Fırçalar                                                                                 
• Kaşağı Fırçaları                                                                                                    
• Emiş Hortumları 
• Özel İmalat Fırçaları 
• Plastik Kıl ve Ezilmiş Çelik Tel 
• Yol Süpürme Araç Aparatları 

Misyonumuz, kaliteden taviz vermeden sektördeki liderliğimizi 
devam ettirerek, yurtiçi ve yurtdışında uzun yıllar markamızı ve ül-
kemizi başarı ile temsil etmektir.

Dünyanın Ortası Akşehir’den, 
Dünyayı Süpürüyoruz!
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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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Nurmak ‘’Prime Serisi’yle‘’ Fuarın 
Gözdesi Oldu

Fuar stantlarında bizi misafir eden Nur-
mak’ın Pazarlama Müdürü Halil Tanrıverdi ile 
firmaları ve fuar hakkında görüştük.

Çok değil bundan sekiz sene önce ostim de 
başladık faaliyetlerimize. Tecrübemiz ve kalite-
miz sayesinde kısa zamanda bu günlere geldik. 
Ülke içerisinde birçok belediye ve özel şirkete 
araç üretimi yapıyoruz ve bir o kadar ihracatımız 
da var. Grafiğimizin yükseldiğini görmek hiç zor 
değil. Sektörde bu işi uzun zamandır yapan fir-
malara baktığımızda, başarının tecrübe ile oran-
tılı olduğunu görüyoruz; ama yalnızca zaman ol-
madığının ispatı da biziz diyebilirim.

Standımızda sergilediğimiz aracımız “prime” 
serisinden bir araç. Üretimini yaptığımız araç-
lar içerisinde hemen hemen tüm özelliklerimi-
zin bu seride toplandığını söyleyebilirim. O-
peratörün önemi tartışmasız bir konu; ama bu 
aracın temizleyemeyeceği bir kanal yok. Güçlü pom-
paları ve yüksek kapasite tankları ile daha kullanışlı ve 
her açıdan tasarrufu arttıran bir araç. Uzaktan kuman-
da sistemi ile operatörlerimizin artık üstü bile kirlenme-
den aracı kullanmaları mümkün. Daha iyisi elbette var. 
O da bizim projelerini sürdürdüğümüz ve seri üretimi-
ne kısa zaman kalan araçlarımız. Yani önümüzdeki fu-
arlarda sizleri şaşırtabiliriz.

Firmaların fuarlara hak ettikleri ilgiyi gösterdiğine inanmı-
yorum. Burada gördüğünüz gibi bu işi yapan yalnızca biz va-
rız. Elbette avantajdır ve biz de bu avantajı en iyi şekilde de-
ğerlendirdik. Ziyaretçilerimizin tamamı ve görüşmelerimiz 
istediğimiz ve beklediğimiz şekildeydi.

Nurmak bir aile ve bu ailenin her ferdi özveri ile daha ba-
şarılı ve verimli olabilmek için emek sarf ediyor. Her birine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. dedi.

25

25

İLK METRO
S: 51-52

NİKSAR BELEDİYESİ 

                     
             ’Lİ 

ÇÖP ARAÇLARIYLA 

İDDİALI

ALLISON
S: 12

RIW OTOMOTİV
S: 42-43 
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Lukas Yeni Edraulic 2.0 Serisi 
Kurtarma Ekipmanları 

Klasik kurtarma sistemlerinde olduğu gibi; güç kaynağı 
ve ortada hortumlardan oluşan bir karmaşanın olmaması 
en önemli farklılıktır. Elektrikle çalışabilir ancak ulaşılması 
zor yerlerde bataryası ile de uzun süre çalışabilir.

LUKAS, kullanıcısına destek sağlamak amacıyla son tekno-
loji ile üretmiş olduğu Edraulic 2.0 serisi hidrolik kurtarma e-
kipmanları sayesinde arama kurtarma operasyonlarına üstün 
performansıyla hız katar.

Yangınla mücadele, inşaat, tünel inşaatları, trafik 
kazaları gibi bir çok alanda kullanılabilen 
Lukas Edraulic 2.0 Serisi Hidrolik 
Kurtarma Ekipmanı,  kesme a-
letleri,  germe/ayırma alet-
leri, kombi kesme/germe 
aletleri seçenekleriyle a-
rama kurtarma operasyon-
larında kullanıcısına büyük 
kolaylık sağlamaktadır.

LUKAS S 311 E2 Kesme 
Aletleri, yüksek kes-
me performansı ile 
sağlam, güçlü bı-
çakları sayesinde 
150 mm’lik bı-
çak açıklığına ka-
dar kullanılabilir. Ağırlığı 17,7 
kg , boyutları 847x225x262 mm’dir.  IP 54 Koruma 
sınıfındaki S311 E2 kesme aleti, NFPA A7/B8/C6/D7/
E7 onayına sahiptir.

LUKAS S 700 E2 Kesme Aletleri, önceki modellerine 
göre %10 daha hafif olarak tasarlanmıştır. 192 mm’lik bı-
çak açıklığı sayesinde yüksek kesme performansına sahip-
tir.  920x296x262 mm boyutlarındaki  S700 E2 kesme 
aleti, kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilir özellik-
tedir. IP 54 koruma sınıfında, A8/B9/C8/D9/E9 NFPA o-
nayına sahiptir.

LUKAS SP 300 E2 ve SP 310 E2 Germe/Ayırma Aletleri,  
yangınla mücadelede, doğal afetlerde, inşaatlarda, tünellerde 
ve daha pek çok alanda germe ve ayırma işlemi için kullanılır. 

LUKAS SP300 E2 germe/ayırma aleti; 36-145 kN germe 
kuvvetine ve 608 mm’lik geniş açılabilme kapasitesi ile kulla-
nıcısına hızlı ve güvenli operasyon sağlar. SP 310 E2 ise; 50-
324 kN germe kuvvetine ve 725 mm’lik açılabilme kapasi-
tesine sahiptir. Bu iki germe/ayırma aleti  de IP 54 koruma 
sınıflarına sahiptir.

LUKAS SC 357 E2 ve SC 250 E2  Kombi Kesme ve 
Germe Aletleri,  germe ve kesme aletlerini tek bir alet-

te birleştirir. Sivil savun-
ma ekiplerinin ve itfa-

iye ekiplerinin arama 
kurtarma çalışmala-
rında, ulaşılması zor 
olan kayıpları kur-
tarmada ve daha 
pek çok operas-
yonda kullanılabilir.  

LUKAS SC 357 E2 
kombi kesme/ger-

me aleti;  380 kN kes-
me kuvvetine  38 kN-

1003 kN’ye kadar da 
germe kuvvetine sahiptir. 

929x225x262 mm’lik ergo-
nomik tasarımı sayesinde kolay ta-

şınabilir. IP 54  koruma sınıfına sahip bu kombi 
kesme/germe aleti , A7/B7/C7/D7/E7 NFPA onayına  sahiptir. 

LUKAS SC 250 E2 kombi kesme/germe aleti ise; 280 
kN kesme kuvvaetine ve 32 kN-700kN’ye kadar germe 
kuvvetine sahiptir. 849x215x262 mm’lik kompakt boyutları 
olan bu kurtarma aleti, 15,6 kg’lık ağırlığı ile kullanım kolay-
lığı sağlar. IP 54 koruma sınıfına ve A6/B6/C6/D7/E7 NFPA 
onayına sahiptir.

Belediye

Kent Fuarı
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 
Yerli Üretim İş Makinelerine Destek

Trabzon’a Yerli İş Makineleri

 Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Sanko iş ve tarım maki-
neleri markası olan 5 adet MST 6 serisi kazıcı yükleyicileri ma-
kine parkına dâhil etti. 

Makine parkını güçlendirmeyi sürdüren Trabzon Büyükşe-
hir Belediyesi, yerli üretim yapan Sanko’dan, TİSKİ bünyesine 
yeni iş makineleri aldı. Sanko, 5 adet MST marka kazıcı yükle-
yici iş makinesinin teslimatını gerçekleştirdi.

Hayırlı Olsun  

Sanko İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Ay-
dın Karlı, bu önemli yatırımın Trabzon halkına hayırlı olması-
nı temenni ederek , “Şehrin güzelleşmesi adına MST marka 
iş makinelerimizin verimli çalışması için, kusursuz satış sonra-
sı hizmet verilmesi konusunda hassasiyet göstereceğiz” dedi.

SARAL’DAN TEŞEKKÜR

Sanko İş ve Tarım Makineleri Türkiye Kamu Satışları Müdü-
rü Hakan Saral ise, “Trabzon benim memleketim. Firmamız 
için de önemli bir kent. Müşteri memnuniyetini yerine getire-
bilmek için daha çok çalışacağız. Teslimatını yaptığımız iş ma-
kinelerinin, doğup büyüdüğüm bu topraklara hayırlı hizmet-
ler vermesini temenni ediyorum.  Başta Trabzon Büyükşehir  

Belediye Başkanı Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu olmak ü-
zere, TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal’a, TİSKİ Genel Mü-
dür Yardımcısı Nurettin Tandoğan’a ve tüm TİSKİ çalışanlarına, 
yerli üretimin desteklenmesi konusundaki hassasiyetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Yerli üretimin desteklenmesi ko-
nusunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin göstermiş oldu-
ğu hassasiyetin, diğer tüm belediyelere ve kamu kurumları-
na da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

 İş makinelerinin teslimatında, Sanko Makine Kuzey Ana-
dolu Satış Direktörü  Harun Arab, Trabzon Bölge Satış Müdü-
rü Murat Değirmencioğlu ve Bölge Satış Sorumlusu Emre U-
zuner de hazır bulundu.
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Hafriyatçılara Özel Tanıtım
Iveco’nun Ankara-Bursa ve Es-

kişehir illerinde bayiliğini uzun 
yıllardır başarı ile sürdüren Öz 
Gözde yeni bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Belirli sektörlere özel ta-
nıtım yemekleri yapmayı ve bu 
toplantılarda bilgilendirmenin 
yanında, kaynaşmayı da alışkan-
lık haline getiren Öz Gözde bu 
kez de Ankara’lı hafriyatçıları bir 
araya getirdi. 

Özellikle sektör için dizayn e-
dilen araçlarını tanıtan Iveco, bu 
sektörde de iddialı olacağının sin-
yallerini verdi. Çok sayıda davet-
linin katıldığı yemekte konuşan 
Ağır Vasıta Satış Müdürü Göktan 
Güçlü şunları söyledi;

“Bugün burada temel amacımız araçlarımızı, markamızı 
ve Öz Gözde’yi tanıtmak. Dolayısı ile satış veya kampanya 
amaçlı bir buluşma değil. Bilhassa ağır şartları olan bu  sek-
törü iyi tanıyoruz. Dizaynını gerçekleştirdiğimiz araç tam o-
larak bu şartları karşılayacak özelliklerde. Cerli, yüksek dif-
feransiyel tahvil oranına sahip ve güçlendirilmiş  şasisi olan 
bu sınıf araçlarımızla, çok zor çalışma koşullarının rahatlık-

la üstesinden gelinecek.   Otomatikleştirilmiş şanzuman ile 
akuple cer sistemi, retarder, klima bu araçlarımızda birlikte 
sunulmaktadır. Yeni seri araçlarımızın düşük yakıt tüketimi 
avantajı her geçen gün daha da tescillenmektedir. Kullanı-
cı sayısındaki artış bizi son derece sevindiriyor. Bakım ara-
lıklarının uzun olmasının yanı sıra, işletme maliyetleri ile sa-
tın alma fiyatlarının düşük olmasının da etkisi ile bu yıl ciddi 
adetlere ulaştık. 2015 bizim için çok daha üretken ve tat-
min edici olacak.” 

Iveco İtalya’yı temsilen geceye katılan Flippo Bıancofıor-
re ise; 

“Iveco ve Astra Grubu olarak, en zor çalışma koşulların-
da, her türlü işi yapabilecek yeterlilikte;  sağlam ve eko-
nomik araçlar üretiyoruz. Sadece Türkiye veya Avrupa’da 
değil, dünyanın her yerinde marka olarak varız. Değişen 
şartlara hazırlıklı olmak üzere Ar-ge çalışmalarımız aralık-
sız sürmekte.”

Geniş bir katılımın yaşandığı gecede; Yeni Star Ağır Nak-
liyat ile Hasoğulları Hafriyat’a plaket ve maket takdim edil-
miştir.

ÖZ GÖZDE
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Sınai Haklarda Tescil Olabilecek ve 
Tescil Olamayacak Konular
Ülkemiz, sınai haklar alanında dünyada ilk 
düzenleme yapan ülkelerdendir. Bu dü-
zenlemelerin yanında da Avrupa ve Dün-
yada en çok başvuru yapan ülkeler listesin-
de ilk sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizde yapılan patent ve faydalı mo-
del başvurularının % 90’ının, marka başvu-
rularının %75’inin, tasarım başvurularının 
%86’sının vekiller aracılığı ile yapılmakta-
dır.

Başvuruların dosyalanması için vekil ile ça-
lışılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Ancak başvuruların başvuru ofisi dilinde 
hazırlanması ve tescil olabilecek/tescil ol-
ması mümkün olmayan konuların ayırt e-
dilerek yönetilmesi için vekillerle ile çalışıl-
ması önerilmektedir.

SINAİ HAKLARDA TESCİL OLABİLECEK 
VE TESCİL OLAMAYACAK KONULAR

MARKA 

Kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şe-
killer, harfler, sayılar malların biçimi veya 
“ambalajları”” gibi çizimle görüntülenebi-
len veya benzer biçimde ifade edilebilen, 
baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabi-
len her türlü işaret marka tescili ile koru-
nabilir.

Ticaret alanında cins, çeşit, “vasıf”, kalite, 
miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belir-
ten veya malların üretildiği, hizmetlerin ya-
pıldığı zamanı gösteren veya malların ve 
hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini 
belirten işaret ve adlandırmaları münhası-
ran veya esas unsur olarak içeren marka-
lar, Ticaret alanında herkes tarafından kul-
lanılan veya belirli bir meslek, sanat veya  

ticaret grubuna mensup olanları ayırt et-
meye yarayan işaret ve adları münhası-
ran veya esas unsur olarak içeren marka-
lar, Malın özgün doğal yapısından ortaya 
çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde 
etmek için zorunlu olan, kendine malın 
şeklini veya mala asli değerini veren şek-
li içeren işaretler, Mal veya hizmeti niteli-
ği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynı-
ğı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, 
Dini değerleri ve sembolleri içeren marka-
lar, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı 
markalar, tescil ile korunamazlar.

TASARIM 

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip, bir ürü-
nün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki 
süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, 
malzeme veya esneklik gibi insan duyuları 
ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin 
oluşturduğu bütünü ifade eden tasarımlar 
tescil ile korunurlar.

Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasa-
rımlar koruma kapsamı dışındadır. Teknik 
fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasa-
rımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlar-
da hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan 
tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Ta-
sarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, 
başka bir ürüne mekanik olarak monte e-
debilmek veya bağlayabilmek için ancak 
zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen 
tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.  An-
cak farklı veya eş birimlerden oluşan mo-
düler bir sistemde bu birimlerin birbirle-
riyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde 
bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar ko-
ruma kapsamına girer 

Seda DALOĞLU
seda.daloglu@radusdergisi.com
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Özel Çelikte Dünya Lideri İsveçli SSAB, 
HARDOX WEARPARTS Ağı İle Büyüyor... 

Dünyanın en büyük özel çelik üre-
ticilerinden SSAB, Hardox aşınma par-
çaları üretim ve satış kanalı Hardox 
Wearparts merkezleri ile yüksek daya-
nımlı çelikte müşterisine tam donanım-
lı bir hizmet sağlıyor. Türkiye yapılan-
masını daha da güçlendiren ve Hardox 
Wearparts ağını genişletmeyi hedefle-
yen  SSAB, büyük-küçük bütün işletme-
lere sağladığı işlenmiş ürün tedariği ve 
hızlı servis altyapısı ile büyümesini sür-
dürüyor.

Dünya genelinde yaklaşık 9 milyon 
ton üretim kapasitesi ile özel çelikte lider 
şirketler arasında yer alan SSAB’nin yük-
sek dayanımlı çelikte teknoloji ve pazar 
lideri ürünü Hardox, kendine özel üre-
tim ve satış kanalı Hardox Wearparts ile pazardaki yetkinli-
ğini daha da pekiştiriyor. Geçtiğimiz aylarda 40. yaşını kut-
layan Hardox, 40’dan fazla ülkede faaliyet gösteren 140’ı 
aşkın Hardox Wearparts merkezi ile son kullanıcıya kali-
teli ve hızlı çözümler sunuyor. Dünya genelindeki Har-
dox Wearparts merkezleri0,nin 
%80’i bağımsız işletmeciler tara-
fından işletilen Hardox Wearparts 
noktalarında, aşınma parçaları te-
dariğinden aşınma mühendisli-
ği hizmetlerine, bakım ve montaj 
hizmetlerinden satış sonrası destek 
ve en küçük parçaları bile işleye-
bilme yeteneğine kadar tüm yerel 
çözümler en hızlı şekilde sağlana-
biliyor. 

Hardox Wearparts, ekipmanlarını aşınmaya karşı ko-
rumak için Hardox parçalara ihtiyaç duyan madenler, taş  
ocakları, geri dönüşüm tesisleri, termik santraller, çimen-
to fabrikaları gibi son kullanıcılara parçaları en kısa sürede 
temin eden yapılanma olarak ortaya çıktı. Özellikle lojistik  

açıdan işletmelere büyük bir fayda sağlayan bu merkez-
ler, çok küçük parça Hardox’a ihtiyaç duyan son kullanı-
cılara hızlı işlenmiş ürün temini açısından oldukça önem-
li bir merkez... Yaklaşık bir yıllık adaylık süreci sonrasında 
Hardox Wearparts merkezi olmaya hak kazanan adaylar, 

adaylık süreçleri boyunca gerek-
li teknik eğitimlerini ve yatırımla-
rını tamamlıyor. Güçlü bir marka 
ve uluslararası bir işletmenin part-
neri olma ayrıcalığının yanı sıra 
SSAB’nin Hardox Wearpart’la-
ra sunduğu avantajlardan bazıları; 
parça taleplerini anında yanıtlama, 
pazarlama desteği, tabela, eğitim, 
reklam, bölge koruması  ve  web 
sayfalarından satış desteği olarak 
sayılabilir. 

Aşınma dirençli plakalarda dünyanın en geniş ürün 
gamı Hardox’ta... 

SSAB’nin aşınma dirençli plakalarının markası olan  
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Hardox’un en önemli özelliği, tokluğu en yüksek aşınma 
plakası olması... Aşınma dirençli plakalarda dünyanın en 
geniş ürün gamına sahip Hardox’da  400 Brinell ile 650 
Brinell sertlik aralığında ve 0,7 mm - 160 mm kalınlık aralı-
ğında plakalar temin edilebiliyor. Özellikle damper, iş ma-
kinesi ataşmanı, maden makineleri üreticileri ve madenler, 
çimento fabrikaları, taş ocakları gibi son kullanıcılar tarafın-
dan ekipmanların aşınmaya karşı korunması amacıyla kul-
lanılan Hardox, dünyaca ünlü İsveç çeliği kalitesini kulla-
nıcısına sunuyor. İsveç’in kuzeyindeki madenlerden temin 
edilen dünyanın en temiz demir cevheri ve yine dünyanın 
en temiz kömür madenlerini kullanan SSAB, çeliklerin içe-
risinde istenmeyen elementleri en düşük seviyeye indire-
rek, tokluğu en yüksek seviyeye çıkarmaya olanak sağlıyor. 

Hardox madencilik sektöründe aşınma kaynaklı du-
ruşları azaltarak verimliliği artırıyor... 

Hardox’un madencilik sektörüne sağladığı özellikler, ma-
den rezervleri bakımından oldukça gelişmiş bir ülke 
olan Türkiye’de SSAB’nin hızla bü-
yümesine olanak sağlıyor. 
Hardox’un maden-
cilik sektörüne 
sağladığı fayda-
lar sebebiyle, 
Hardox Wear-
parts için birinci 
pazar madenci-
lik... Birçok sektör-
de verimliliği artı-
ran Hardox, madencilik 
sektöründe de aşınma kaynaklı duruşları azaltarak verimliliği 
en üst düzeye taşıyor. Her madenin farklı aşındırıcı etkilerine 
karşı aşınmayı en aza indirecek malzemeyi ürün gamında bu-
lunduran Hardox, en çok kırıcı ve besleyici astarlarında, şut-
larda, yükleyici kovalarında, maden damperi astarlamasında 
kullanılıyor. Son dönemlerde sürtünme ve darbe aşınmasının 
göründüğü uygulamalarda Hardox 550 ve Hardox 600 ürün-
leri çok iyi sonuç vererek 2-3 kat daha fazla dayanıklılık gös-
terebiliyor. Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açık-
lama yapan Aşınma Servisleri Müdürü Dinçer Dinç “Türkiye, 
ciddi ve kaliteli maden rezervlerine sahip,  yer altı kaynakla-
rı yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke ara-
sında toplam üretim değeri itibariyle ilk 20 içinde yer alırken, 
maden çeşitliliği itibariyle 10’uncu sırada yer alıyor. Türkiye 

başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere, metalik ma-
denler, enerji ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısın-
dan zengin bir konumda. Son yıllarda yapılan yatırımların 
artması ve bu madenlerin işlenmeye başlanması ile sektör-
de ciddi bir büyüme söz konusu” dedi.

Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit maden-
den 77’sinin Türkiye’de olduğunu ifade eden Dinç, bu a-
landa Hardox Wearparts merkezleri ile etkin varlık gös-
tereceklerini belirtti. Nitelikli ürün temininin önemini de 
vurgulayan Dinçer Dinç, yüksek aşınma mukavemeti ile 
2-3 kat daha fazla dayanıklılık gösteren Hardox 550 veHar-
dox 600 ürünlerinin madencilik sektörünün önemli bir ta-
mamlayıcısı olacağının altını çizdi. 

Daha az çelikle maksimum performans, yüksek ener-
ji tasarrufu... 

SSAB ürünlerinin yüksek mukavemete sahip olması sebe-
biyle normalden %40-50 daha az çelik kul-

lanılarak daha yüksek mukavemet 
ve performans elde edilebili-

yor. Bu özelliği ile sıklıkla 
tercih edilen Hardox, 
tokluğu en yüksek a-
şınma plakası olarak 
çevreye olan zararı 
en aza indiriyor ve 
ekipmanlarda sağla-

dığı hafiflikle yakıt e-
konomisinde de artı 

değer oluşturuyor.

Artık Hardox Wearparts’lar daha güçlü... 

Hardox Wearparts merkezleri, bölgelerinde son kulla-
nıcıların aşınma kaynaklı ihtiyaçlarını hızlıca karşılamanın 
yanı sıra lojistik açıdan hızlı temini sağlayabilen,olası aksak-
lıkları giderebilme yeteneğine sahip partnerler olarak öne 
çıkıyor. Hardox Wearparts merkezleri sadece Hardox ü-
rünü değil, bunun yanında döküm, krom karbür plakalar, 
aşınma dirençli borular, tırnak ve adaptörler gibi diğer a-
şınma malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Hardox 
Wearparts’ların ürün gamına eklenen tamamlayıcı aşınma 
malzemeleri ile artık bu merkezler son kullanıcıya direkt hi-
tap eden komple çözüm ortağı... 
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Otokar Tempo Artık Daha Konforlu, 
Daha Şık ve Kullanımı Daha Kolay

Personel ve servis taşımacılığı için öz el 
olarak geliştirilen Otokar Tem-
po yenilendi. Daha şık ve 
modern görünmenin yanı 
sıra artık daha da konforlu 
hale getirilen Tempo, kul-
lanıcıların daha hesaplı 
araç talebine hitap etme-
ye devam ediyor.

Koç Topluluğu şirke-
ti Otokar, hafif ve aero-
dinamik gövdesinin yanı 
sıra optimize edilmiş güç 
paketi ile mükemmel 
bir yakıt ekonomisi su-
nan Tempo modelini ye-
nileyerek daha modern 
tasarıma, daha konforlu ö-
zelliklere kavuşturdu. Servis ve kısa me-
safe taşımacılığı alanında uzun yıllardır pazar lideri olan 
Sultan’ın yanına eklenen Tempo modelinin iç ve dış tasa-
rımının yanı sıra aktarma organlarına da yeni özellikler gel-
di. Bundan böyle standart olarak havalı debriyajla donatı-
lan Tempo’nun vites kolu da kısaltıldı. Tamamen beyaz bir 
ön yüze kavuşan araçta artık halı zemin standartken bir di-
ğer yenilik ise tamamen yeni ön konsol. Burada kullanılan 
bordo renkli zarif kaplama, ön cam üzerinde bulunan diji-
tal saat çevresinde de kendine yer buluyor.

Müşterilerimizi dinliyor ve ürünlerimizi buna göre 
yeniliyoruz

Pazara sunulduğundan bu yana hafif ve aerodinamik 
gövdesiyle Tempo’nun mükemmel bir yakıt ekonomisi 
sunduğunu belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Bas-
ri Akgül, “Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs marka-
sı Otokar olarak müşterilerimizin beklentilerini dinliyor ve 
hem yeni ürün hem de mevcut ürünlerimizi bu doğrultu-
da geliştiriyoruz. Tempo modelimizi de bu doğrultuda ye-
niledik ve daha zarif, daha konforlu ve daha kolay kullanı-

labilir kılmak istedik. Düşük yakıt tüketimi ve performansı 
ile ön plana çıkan aracımız, taşımacılıktaki temel konfor ih-
tiyaçlarına odaklanırken düşük işletme giderleri ve uygun 
satınalma fiyatını sürdürmeye devam ediyor. Sunduğu gü-
venlik ve dayanıklılıkla Otokar standartlarını taşıyan Tempo 
ile otobüs pazarındaki güçlü konumumuzu sürdüreceğimi-
ze inanıyoruz” dedi.
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TÜRK TRAKTÖR’den Avrupa Çıkarması
TÜRK TRAKTÖR ÜRETİMİ NEW HOLLAND TTJ MO-

DELİ YILIN TRAKTÖRÜ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

Türkiye tarım sektörünün lideri TürkTraktör, Türkiye’de 
geliştirilen ve Türk mühendisliği ile üretilen bahçe traktörü 
New Holland TTJ ile, sektörün en önemli ödülünün sahibi 
oldu. “Yılın Traktörü 2015” Ödülü, tarım sektörünün en ö-
nemli fuarlarından biri olan EIMA kapsamında Bolonya’da 
açıklandı. 

Ardında bıraktığı başarılarla dolu 60 yılda birçok ilke 
imza atan TürkTraktör, tarım sektörünün en saygın ödülle-
rinden birini alarak sektördeki gücünü uluslararası platform-
da bir kez daha pekiştirmiş oldu. Türkiye’de geliştirilen ve 
Türk mühendis ve işçisinin alın teri ile, TürkTraktör tesisle-
rinde üretilen bağ ve bahçe tipi yeni NEW HOLLAND TTJ 
Serisi tarım sektörünün en saygın ödülleri arasında gösteri-
len Tractor of the Year 2015 – YILIN TRAKTÖRÜ 2015 ö-
dülüne layık görüldü. 

EIMA (Esposizione Internazionale per la Macchina Agri-
cola – Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı) kapsamında Bo-
lonya’da düzenlenen törende ödülü alan TürkTraktör Ge-
nel Müdürü Marco Votta: “2014, 60 yılı geride bırakan 
TürkTraktör tarihinin en önemli yıllarından biri. Haziran a-
yında ikinci üretim tesisimizle gururlandık. Şimdi ise TürkT-
raktör üretim hattından çıkarak yurtdışı pazarlarına T3F adı 
ile ihraç edilen New Holland TTJ ile tarım sektörünün en ö-
nemli ödüllerinden birini almış olmanın haklı gururunu ya-
şıyoruz. Bu ödül TürkTraktör mühendislerinin ve çalışan-
larının zaferi olmakla birlikte, New Holland’ın bağ-bahçe 
traktörü alanında mükemmeliyetçi yaklaşımının bir göster-
gesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TürkTraktör’ün geçtiğimiz 60 yılda, Türkiye’de otomotiv 
yan sanayinin kurulmasına öncülük ederken, yerlilik oranını 
da artırmaya çalıştığını her fırsatta vurguladıklarını belirten 
Marco Votta, TürkTraktör’ün bugün geldiği noktada dün-
yanın hemen her yerine New Holland, Case IH ve Steyr 
markası ile traktör ihraç ettiğini belirtti. Marco Votta, tecrü-
beli bir teknik kadro ve güçlü bir Ar-Ge’ye sahip olduklarını 
da belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahip olduğumuz 
Ar-Ge gücünü yıllar geçtikçe, CNH Industrial ile ortaklığı-
mız doğrultusunda uluslararası platformlarda daha da pe-

kiştirdiğimize inanıyorum. Son yıllarda TürkTraktör olarak 
Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar ile önemli bir rekabet avan-
tajı yakaladık. Ankara’daki fabrikamıza ek olarak, geçtiğimiz 
aylarda Sakarya Erenler fabrikamızın da faaliyete girmesiyle 
Avrupa’nın en büyük traktör üreticilerinden biri konumuna 
ulaştık. Sakarya Erenler’deki yeni fabrika yatırımımız çerçe-
vesinde, traktör kapasitemiz arttığı gibi Ankara fabrikasında 
da, transmisyon ve motor işleme ve üretim kapasitemizi de 
artırıyoruz. Art arda gelen yatırımların, gerek CNH Indust-
rial’ın gerekse Koç Holding’in Türkiye’de bir ‘Traktör mü-
kemmeliyet merkezi’ kurma konusunda ne kadar kararlı ol-
duklarının bir göstergesi olduğu inancındayız.” 

YILIN TRAKTÖRÜ ÖDÜLÜ: 

İtalya’da yayınlanan en köklü traktör ve tarım makine-
leri dergisi TRATTORI önderliğinde 1998 yılından bu yana 
her yıl verilen “Yılın Traktörü Ödülü” zorlu bir seçim süre-
cinin ardından sahibini buluyor. Avrupa’nın 23 ülkesindeki 
alanında tanınmış 23 ünlü isimden oluşan jüri, testlerini tar-
lada gerçekleştiriyor. Yılın Traktörü Ödülü, “En yüksek pu-
anı toplayan traktör”, “En iyi bağ-bahçe traktörü” ve “Altın 
tasarım ödülü” olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor ve her 
kategoride en fazla 7 marka finale kalıyor. Ödül, her yıl Av-
rupa’daki bir büyük tarım fuarının açılış günü düzenlenen 
özel bir törenle açıklanıyor. Bu yıl EIMA (Esposizione Inter-
nazionale per la Macchina Agricola) fuarı başlangıcında ve-
rilen ödül tüm Avrupa ve Dünya basını tarafından yakından 
takip ediliyor. 
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Makine Sektöründe Dev Birleşme
Makine üreticilerini temsil eden 14 

dernek, Makina İmalat Sanayi Dernek-
leri Federasyonu (MAKFED) adı altında 
birleşti

Makine imalat sektörü, Makine Sana-
yi Sektör Platformu (MSSP) çatısı altında-
ki birlikteliğini federasyona dönüştürdü. 
Farklı makine alt sektörlerini temsil eden 
14 dernek, Makina İmalat Sanayi Der-
nekleri Federasyonu’nu (MAKFED) kur-
du. 

Sektörel bütünleşmeyi hedefleyen, 
makine imalat sanayi ile ilgili tüm politi-
ka ve uygulamaların oluşmasında etkin 
rol üstlenmeyi amaçlayan MAKFED’in ilk başkanı ise aynı 
zamanda Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine Ta-
nıtım Grubu (MTG) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten 
Kutlu Karavelioğlu oldu. 

Makine İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) desteğiyle, Ocak 
2007’de kurulan MSSP, 7 yıllık geçmişinde, makine üre-
ticilerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Uluslarara-
sı temsilde de gücünü kanıtlayan platform üyeleri, 22 Ka-
sım 2014’te yaptıkları toplantıda MAKFED’in kuruluşu için 
imzaları attı. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvuran 
MAKFED, 28.11.2014 Cuma günü Müdürlüğün onayının 
ardından resmi kimliğine kavuştu. 

Özel amaç ve çıkarlardan uzak kalacaklar

Federasyon temel ilke olarak ise şunu benimsedi: “Fe-
derasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye 
meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en 
üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm üye 
dernekler ve bunların mensupları, sektörel görev ve so-
rumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve 
çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.”

Başkan Kutlu Karavelioğlu

MAKFED’in altı ay içinde yapacağı 1. Genel Kurulu’na 
kadar, Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutlu Karave-

lioğlu (POMSAD), Başkan Yardımcılığına Hüseyin Semer-
ci (PAGDER), Sayman Üyeliğine Şenol Önal (TARMAKBİR), 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Sefa Targıt (AYSAD) ve Halil 
Tamer Öztoygar (İMDER) seçildi. Federasyonun merkezi 
ise Ankara olarak belirlendi.

“Ulusal sanayinin rekabet gücünü arttırma misyonu”

MAKFED Başkanı Kutlu Karavelioğlu, federasyonun ku-
rulmasına ilişkin şunları kaydetti: 

“Başarılı olması öngörülen, beklenilen tüm sektörle-
rin, elbette öncelikle bir “sektör” olabilmenin gerektir-
diği vasıflara, yani nitelikli bir üretim ve istihdam altya-
pısına ve ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak 
kaydiyle, bütün paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir 
vizyona ve misyona, yani ortak bir geçmişe, dile ve kül-
türe sahip olması gerekir. Onu oluşturan unsurlar bir-
birlerini iyi tanımalı, anlamalı, müşterek menfaatlerini 
hassasca belirleyebilmeli ve bunların etrafında, sağlıklı 
ve haklı bir rekabetin sağlayacağı dürtü ve gücün ayırdı-
na vararak, birleşebilmelidirler. 

Biz, başarısız olma lüksü bulunmayan makine imalat 
sektörünün 14 Derneği, toplumsal refahın önemli kaldı-
raçlarından biri olmak ideali etrafında birleşerek 3 yıla ya-
kın bir süredir altyapısını hazırladığımız Federasyonumuzu 
kurmuş olduk. MAKFED, makina imalat ailesinin tepe ör-
gütü olmak vasfıyla çok önemli bir sorumluluk taşıyacak.”
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Yeni Cat® 950 GC, Borusan Makina güvencesi ve 
yaygın servis hizmetleriyle müşterileriyle buluşuyor.

Cat® 950 GC Lastik tekerlekli yükleyici, uygun işletim 
maliyetlerini dayanıklılık, güvenilirlik ve performansı 
kanıtlanmış Cat ekipmanının sunduğu ekonomi 
ile birleştirerek çeşitli 5tn lastik tekerlekli yükleyici 
uygulamalarında verimli bir performans sağlar. Böylece  
bütçeye uygun ve sıra dışı değerde bir iş makinasına sahip 
olursunuz.  950 GC’nin özelliklerinin listesi hayli etkileyicidir. 
Yüksek verimli gövdeler; Cat Z Profil bağlantısı; performans 
serisi kepçeler; yakıt verimli Cat C7.1 motoru; güçlü yük 
sensörü hidrolikleri; ferah, havalandırmalı doğal kontrollere 
sahip operatör kabini bu özellikler arasında yer alıyor.

950 GC stoklama, kamyon yüklemeleri, malzeme taşıma, 
besleme silosu yüklemesi ve taş ocakları, kum ve çakıl 
ocakları, kömür işleme, depolama alanı, beton ve asfalt 
işletmeleri ve şantiye hazırlık yapı projeleri, doldurma, boru 
döşeme ve genel temizlik gibi uygulamalarda yükleme ve 

taşıma işlerinin tamamı için uygundur. Aynı zamanda resim 
kuruluşlara önermek için iyi tasarlanmış, dayanıklı, bütçeye 
uygun bir makina olduğundan bu yeni yükleyici devlet 
ihaleleri için doğru bir seçimdir.

950 GC güncel lastik tekerlekli yükleyici ürün yelpazesini 
tamamlar niteliktedir. Bu ürün performansı kanıtlanmış 
950H’nin temin edilebilirliğini sürdürüyor. 950H taş ocağı, 
kum, kırma taş ve çakıl ocakları, yıkım, atık işleme, ormancılık 
ve gemi muhafazası gibi her türlü uygulamayı kapsamaya 
devam edecektir.

Güç aktarma organları

950 GC’nin 151 kW’lık (202hp) net güç sınıfına sahip C7.1 
motoru Grup IIIA (Tier 3) Emisyon Standartlarını karşıladığı 
gibi,  gelişmekte olan pazarlarda mevcut/temin edilebilir yakıt 
için özel olarak tasarlanmış yeni bir yakıt püskürtme sistemini 
de içeriyor.  Makinenin elektronik kumandalı, hidrolik 
tahrikli, değişken hızlı soğutma fanı yakıt tüketimini ve ses 

Borusan Makina Güvencesiyle Yeni 
Cat® 950 Gc Lastik Tekerlekli Yükleyici
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düzeyini azaltırken,  opsiyonel fan-tahrik bypass özelliği de 
soğuk havalarda daha hızlı ısınmaya imkân veriyor. Ayrıca 
yüksek ortamsal soğutma ünitesi de bulunuyor. 

950 GC’nin, Caterpillar tarafından tasarlanmış ve inşa 
edilmiş 4R/3R grup dişlisi mili; güç değiştirme şanzımanı, 
otomatik güç değiştirme kabiliyeti ve tam güç vites 
değiştirmelerine imkân sağlayan ve hız koruma özelliğine 
sahip Cat Elektronik Uzun Menzilli Şanzıman kontrol 
sistemini içeriyor.  Bu modülle şanzıman operatörler için 
sorunsuz vites değişimi sağlar ve hızlı çevrimlere ve uzun 
ekipman kullanım ömrüne önemli katkıda bulunur.Dişli son 
tahrikler içerisindeki yüksek verimli akslar hidrolik olarak 
harekete geçirilen ıslak disk frenlerini ve özellikle ısıl işlem 
görmüş ayna dişlilerini içeriyor. Üründe sınırlı kaymalı 
diferansiyeller de bulunuyor.  

Bağlantı, Kepçeler, Hidrolik

950 GC’de, Çok farklı uygulamaların ustaca yapılabilmesini 
mümkün kılan,  keskin kazma kabiliyeti, yüksek koparma 
kuvveti ve kaldırma ve erişme kabiliyeti sağlayan, Cat’in 
performansı kanıtlanmış Z-Profili yükleyici bağlantısı 
vardır. Otoyol kamyonlarının kolay yüklenmesine imkan 
veren B-pim yüksekliği ve boşaltma mesafesi bir 5tn Lastik 
Tekerlekli Yükleyici için sınıfının en iyisidir. Lift ve kepçenin 
kazma pozisyonuna dönüş boşaltmaları uygulamaya göre 
ayarlanabilir.

Cat Performans Serisi kepçeleri, az deneyimli operatörlerin 
dahi minimum zamanda, hız çevriminde ve yakıt tasarrufu 
yaparak yüzde 105’ten 115’e kadar doluluk oranlarına 
erişmelerine olanak sağlayacak şekilde uzun bir zemin, 
kavisli kenar levhaları ve geniş bir kapı boşluğu içermektedir. 
Dökülme muhafazası, bağlantıyı, silindirleri ve operatör 
kabinini malzemelerin etkisinden korur. Çok yönlülük için 
950 GC’nin Cat kullanmasına olanak sağlayan, elektro-
hidrolik olarak harekete geçirilen hızlı bağlantı ataşmanı 
mevcuttur.

Yükleyici bağlantısına güç veren 950 GC’nin hızlı, güç 
sağlayan hidrolik yük algılayıcı sistemi bir başka önemli özelliktir. 
Bu sistem  motor beygir gücünü korurken yakıttan tasarruf eder 
ve sadece eldeki görevi gerçekleştirmek için gerçekten gerekli 
olan hidrolik akış ve basıncı yaratır. Böylece ısıyı düşürerek, 
bileşik lift ve eğim ayarlı hareketleri mümkün kılar.  950 GC  
yakıttan tasarruf eden ve lastikleri koruyan, hidrolik çevrimler ve 
çekiş gücü arasındaki,  aşırı tekerlek patinajı olmaksızın agresif 
yüklemeyi hassas bir şekilde dengeleyen bir tasarıma sahiptir. 

Operatör Kolaylıkları

950 GC’nin tasarımı operatöre rahatlık ve kullanma 
kolaylığı sağlamaya odaklanır. Ferah operatör kabininde 
konforlu ve kumaş kaplamalı, mekanik-süspansiyonlu 
koltuk (hava-süspansiyonlu koltuk mevcuttur) ve zahmetsiz, 
pilot kumandalı ana hidrolik sistem kontrolü vardır. Tercih 
edilirse, joystickli ana hidrolik sistem kontrolü de bulunur. İki 
tip kontrol de uzaktan kumandalı hızlı indirme düğmelerine 
sahiptir; joystick aynı zamanda bir yön değiştirme düğmesi 
de içerir. Ayarlanabilir direksiyon kolonu, ekstra kolaylık 
için ayarlama fonksiyonlu geleneksel bir vites değiştirme 
levyesine sahiptir.

Görüş yeterliliği ise büyük, tavandan tabana, burulmasız ön 
cam ve standart iç ve dış aynalarla sağlanıyor. Ekstra rahatlık 
ve güvenlik için arka görüş kamerası sistemi mevcuttur. On 
adet havalandırma menfezi operatörün hava akımını istediği 
gibi yönlendirmesine olanak sağlarken,  kabine giren hava, 
kolayca bakımı yapılan bir harici filtre ile filtrelenir. Gösterge 
tablosu ekranı, operatörün makine durumunu hızlıca takip 
etmesine olanak sağlayan analog göstergelere, uyarı ışıklarına 
ve bir LCD ekrana sahiptir.

Ekstra güvenlik için 950 GC’nin her tarafında, büyük 
platformlara erişmeye olanak sağlayan merdivenler vardır. 
Ayrıca,  operatör kabinine rahatça girilebilmesi için ana 
kapı öne doğru açılır. Optimum konfor için mevcut sürüş 
kontrol sistemi sürüşü daha sarsıntısız hale getirir. Bu sistem  
iş makinasına şoku ve malzeme dökülmesini azaltarak daha 
hızlı çevrimlere ve üretim artışına katkıda bulunur. 

Servis Kolaylığı

Hidrolik ve elektriksel servis merkezleri, rutin bakımlar için 
kolaylığı ve güvenliği artırarak, gruplanmış servis noktalarına 
başlangıç seviyesi giriş sağlarlar. Büyük martı kanadı yan 
panelleri ve yukarı eğim ayarlı arka ızgara, filtrelere ve; 
makina çalışmasının düzenli olarak kontrol edilmesi için bir 
ortalama sağlayan dolaşımlı yağın analiz amaçlı alınmasında 
kullanılabilecek, programlı yağ analizi deliklerine (S•O•SSM) 
kolay erişim sunar.

950 GC’ye daha fazla değer sağlayan bir diğer özellik 
ise, konum takibi, coğrafi sınırlama ve süreler, yakıt 
tüketimi, rölanti zamanı, vaka veya hata kodları gibi işletim 
parametrelerinin uzaktan izlenmesine olanak veren Cat 
Uydu Takip Cihazı™ telematik sistemidir.
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Kış Lastiği  Zorunluluğu 
Üç Soru Üç Yanıt
SORU 1: UDHB’NIN KIŞ LASTİĞİ 
GENELGESİNİN SON DURUMU NEDİR?

UDHB (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı) tarafından 27 Kasım 2012’de 
yayınlanan  “Kış lastiği Genelgesi” 10 Aralık 
2012 ve 10 Kasım 2014 tarihlerinde iki önemli 
değişiklikten geçerek bugüne kadar geldi. 

1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında sadece ticari 
taşıtlara ve sadece şehirlerarası yollarda geçerli 
olan genelgede 10 Kasım 2014’de son yapılan 
değişiklikle kış lastiklerinde en az 4mm Lastik Diş 
Derinliği zorunluluğu getirildi. 10 Aralık 2012’deki 
genelge değişikliği ile 1 Aralık 2014’de devreye 
girmesi kararlaştırılan Römork ve Yarı-römorklara 
Kış Lastiği zorunluluğundan vazgeçildi. 

  UDHB’nın genelgesine göre bir lastiğin Kış 
Lastiği sayılabilmesi için lastiğin kenarında 
“M+S” ve / veya  “Üç Tepeli Dağ içinde Kar 
Tanesi” (3PMSF) logosu olması yeterli. 

Kamyonet ve Minibüs gibi hafif ticari taşıtlarda 
tüm tekerleklerde Kış Lastiği takılı olması 
istenirken, Kamyon, Çekici, Midibüs ve Otobüs 
gibi Ağır Ticari Taşıtlarda da sadece çekişin olduğu 
tekerleklere takılı olması yeterli. Römork lastikleri 
kapsam dışı, ancak 4mm Diş Derinliği isteniyor.

Tip Onayı (ECE R 109) olan Kaplama Kış Lastiği 
de bu mevzuata göre takılabilir. Mevzuata aykırı 
olan ticari araçlara UDHB Yol Kenarı Denetim 
İstasyonlarında 519.- TL ceza kesilmektedir. 

 SORU 2: OTOMOBİLLERE KIŞ LASTİĞİ 
ZORUNLU MU?

UDHB’nın “Kış lastiği Genelgesi”ne göre A sınıfı 
belgeli ticari otomobillere Kış Lastiği zorunluluğu 
vardır. 

Aralık 2013’de İçişleri Bakanlığı EGM tarafından 
yayınlanan bir genelgeye göre 1 Aralık -1 Nisan 
arasında 54 ilde şehiriçi ve şehirlerarası yollarda 
tüm araçlarda, UDHB’nın genelgesine uygun 
şekilde, Kış Lastiği istenmiştir. Bu zorunluluğa 
uymayanlara 2918 sayılı Trafik Kanunu 30/1a 
maddesine uygun şekilde 80 TL trafik cezası 
kesilmiştir. 2014-2015 kışında ve gelecek yıllarda 

da bu uygulamanın (otomobillere 4mm Lastik 
Diş Derinliği dahil) devam etmesi beklenmelidir.  

SORU 3:   KIŞ LASTİĞİ NASIL SEÇİLİR?

Kış Lastiği seçerken “Üç Tepeli Dağ içinde Kar 
Tanesi” Kış Lastiği logolu  lastik seçilmeli.

Lastik etiketinden mutlaka yararlanılmalı. 
Etiketin sol üst köşesindeki Yuvarlanma Direnci 
yani  “Yakıt Tüketimi” konusunda bilgi verirken 
sağ üst köşedeki “Islak Yolda Fren” değeri de 
ıslak pistte 80 km/h hızdan yapılan fren testi 
sonucunda durma mesafesini verir.  Aracın kış 
sezonu boyunca yapacağı kilometreye göre 
tercihen en düşük (C veya E)  “Yakıt Tüketimi” 
sınıfı ve de en iyi (C) “Islak Yolda Fren” sınıfı Kış 
Lastiği seçilmeli. 

Lastik Etiketi, Kış Lastiği seçimi için içeriğinin 
eksik olduğu tartışılsa da, tüketicilere yardımcı ve 
belki de mevzuatın önerdiği tek yol göstericidir. 
Tüketiciler lastik satıcısında, katalogda veya 
internette Kış lastiği seçerken mutlaka Lastik 
Etiketini aramalı ve fiyatın yanısıra etiket 
üzerindeki  üç özelliği incelemelidir. Kış Lastiği 
seçerken Lastik Etiketi üzerinde “Islak Yolda Fren” 
değeri iyi olan lastiğin seçilmesinin, fren mesafesini 
kısaltacağı ve Kış Lastiği için 5 ile 11m arasında 
değişen bu farkların bazı kritik durumlarda 
kazaları önleyebileceği unutulmamalıdır.

 Kış Lastiği zorunluluğunun yerleşmekte olduğu 
bu süreçte, tüketicilerin kendilerine sunulan 
alternatiflerin içinde nesnel ve öznel olarak en 
doğru seçimi yapmaları önem kazanmaktadır. 
Risk yönetimine inanan bilinçli tüketiciler, 
Kış Lastiği seçimi öncesi aşağıdaki iki sorunun 
yanıtını aramalı ve karar vermelidir: 

- Ucuz veya “hesaplı” Kış Lastiği alıp aradaki fiyat 
farkını ve belki de fazlasını yakıta vermek tasarruf 
veya “hesap” mıdır?  

- “Islak Yolda Fren” değeri kötü, yani “riskli” bir 
Kış Lastiği almak gerçekten Risk Yönetimi midir?  

Son olarak; Kış Lastiği “sadece bir iş” değil, 
“Trafik Güvenliği ve  Sosyal Sorumluluk” tur.



ANKARA
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Ford’un ağır ticari araç üretim ve 
mühendislik merkezi Ford Otosan, 
Dubai’de kurduğu yeni ofis ve Or-
tadoğu Bölgesi’nde açılışını gerçek-
leştirdiği yeni Ford Trucks tesisleri 
ile yapılanmasını daha da güçlen-
diriyor. Brezilya’dan Çin’e Ford O-
tosan mühendisliği damgası vuran 
Ford Otosan, büyük hızla devam 
ettiği bayi yapılanmasını Ortado-
ğu’ya taşıyor. Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün “Müş-
teri taleplerini yakında takip ede-
bileceğimiz Dubai ofisimiz, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri’ndeki güçlü distribütörlük-
lerimiz ve yeni tesislerimiz ile Or-
tadoğu Bölgesi’nde ilk 3 yıl içinde 
yüzde 10’luk pazar payı hedefliyo-
ruz” dedi. 

Ford Otosan’ın ağır ticari araç mar-
kası Ford Trucks, yatırımlarını Orta-
doğu Bölgesi’nde sürdürüyor. Global 
ürün geliştirme faaliyetleri Türkiye’de 
gerçekleştirilen ve Eskişehir İnönü 
Fabrikası’nda üretilen Ford Trucks çekici ve kamyon-
ları, Global Kamyon Anlaşması ile Brezilya’da ortak 
parçaların üretilmesi konusunda işbirliğinden Çin’de 
JMC markası ile gerçekleştirilen lisans anlaşmasına u-
zandı. Ford Otosan’ın ağır ticaride global bir oyuncu 
olma yönünde attığı adımlar, şimdi de Ford Trucks’ın 
Ortadoğu Bölgesi’nde faaliyete geçen ofisi ve tesis ya-
pılanması ile sürüyor. 

Rusya, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Afrika 
ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç edilen Ford 
Trucks markasının Dubai’de kurulan yeni Ford Trucks 
ofisi ile müşteri taleplerine daha hızlı cevap vererek 
bölgede daha etkin olması hedefleniyor. Ford Trucks 
operasyonu kapsamında ayrıca Suudi Arabistan’ın ve 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentleri Riyad ve Du-
bai’de yeni tesisler açıldı.

Ford Trucks Ortadoğu’daki büyümesini destekle-
mek için Dubai’de ofis açtı

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford 
Trucks uluslararası bayi ağını hızla büyüttüklerini vurgu-
layarak şunları söyledi: “Suudi Arabistan Krallığı ve Birle-
şik Arap Emirlikleri’nde başlayan satışlarımızın, çok yakın 
bir zamanda tüm Körfez Ülkeleri ve Ortadoğu’yu kapsa-
yarak tüm bölgeye yayılmasını planlıyoruz. Ford Trucks 
olarak Ford Ortadoğu ve Afrika bölge ofisindeki yapılan-
mamızı tamamlayarak merkezi Dubai olan yapılanma-
mızı başlattık. Artık müşterilerimize daha yakın olacağız 
ve talepleri daha hızlı karşılayabileceğiz. 

Ford Otosan, Ford Trucks İle 
Büyümesini Ortadoğu’da Sürdürüyor
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Ford Trucks, en önemli ihracat pazarı Ortadoğu’da 
yeni tesislerini hizmete sundu

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Suudi A-
rabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde distribütörlük ant-
laşması yaptıkları iş ortaklarının uzun yıllardır Ford binek 
ve ticari araç distribütörleri olduğuna ve bölgedeki en et-
kin şirketler olduğuna değinerek, “Ağır ticari araç pazarı bu 
bölgede sürekli büyüyor. Suudi Arabistan’da Ford’u en faz-
la satılan markalar arasında konumlandıran ve bölgenin en 
güçlü otomotiv distribütörlerinden Al Jazirah Vehicles A-
gencies’in ve Ford’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde en çok 
tercih edilen markalar arasında olmasını sağlayan Al Tayer 
Motors’un bu görevleri üstlenmesinden dolayı mutluluk 
duyuyoruz” dedi. Konuşmasının devamında; “Riyad’dan 
sonra Dammam ve Cidde’de de yeni Ford Trucks plazaları 
açmayı hedefliyoruz. Ford Trucks’ın Riyad, Dubai ve Abu 
Dhabi’deki tesislerini; Ürdün, Katar, Kuveyt ve Irak tesisle-
ri takip edecek. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan 
Krallığı, bölgenin ağır ticari araç pazarının yüzde 75’lik kıs-
mını oluşturuyor. Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri bizim için 
en önemli bölgeler arasında yer alıyor. Bölgenin, tüm yurt-
dışı satışlarımız içerisinde yüzde 25’lik kısmı oluşturacağı-
nı öngörüyoruz. Hedefimizi, ilk 3 yılda ağır ticari araç sını-
fında yüzde 10 pazar payı olarak belirledik.” diye belirtti.

Ford Trucks’dan Dubai’de çifte şov 

Yeni Ford Trucks tesisi, Birleşik Arap Emirlikler’inde 
2001 yılından bu yana Ford markasını temsil eden ve böl-
genin en güçlü otomotiv şirketlerinden Al Tayer Motors ile 
yapılan distribütörlük anlaşması ile 17 Kasım’da Dubai’de 
hizmete girdi. 

Açılış ile birlikte 17-20 Kasım tarihleri arasında düzenle-
nen Ortadoğu’nun en büyük inşaat fuarı Dubai Big5 Fua-
rı’na katılım sağlayan Al Tayer Motors, sergilediği “Sıcak İk-
lim Paketi”ne sahip Ford Cargo inşaat serisi modelleri ile 
dikkatleri üzerine topladı.

Ford Otosan’ın mühendislik tecrübesi ile geliştirilen ve 
üretilen kamyonlar bölge müşterisinin taleplerine uygun 
şekilde geliştirildi. Körfez Ülkeleri’nde 2 yıl boyunca test-
ler yapıldı. Araç dayanıklılık testleri; laboratuvar ortamında 
bölge şartlarının simule edildiği yüksek sıcaklık, nem ve toz 
dayanımı testleri; gerçek yol koşullarında kat edilen top-
lam 300.000 km yol testi ile her türlü zorlu iklim ve yol 
şartları incelendi.  Rekabetçi araçlarını birçok donanım se-
çeneği ile sunan Ford Trucks, bölge müşterisine 1832 DC 
(4x2), 2532 DC (6x2), 2532 HR (6x2) yol serisi, 3535D 
(6x4) damper, 3535M (6x4) mikser, 4135D (8x4) damper, 
4135M (8x4) mikser, 1843T XHR (4x2) çekici ve 1843T LR 
(4x2) çekici modellerini sunuyor. 
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Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden Tek-
nik Tanker,  bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek 
amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede 
tutmaktadır. Firmamız; kuruluşundan günümüze ka-
dar geçen zaman içinde pek çok firma, şahıs, kurum 
ve kuruluşa başarıyla hizmet vermiştir. 

2014 yılında yapmış olduğu ihracatlarla sektörde 
ön planda yer almayı başarmış; Bulgaristan’a vidan-
jör, Azerbeycan’a paslanmaz su tankerleri, Suudi A-
rabistan’a paslanmaz  arazöz ihracatlarını gerçekleş-
tirmiştir.

İstanbul, Ankara ve  Malatya da ki  farklı firmalara, 
özel sipariş üzerine; 90 derece sıcaklık, 200 bar ba-
ğımsız sıcak su nokta  yıkama aracı teslim edilmiştir.  
Ayrıca  tek araç üzerine vidanjör, yüksek basınç nok-
ta yıkama,  ön yıkama üst sisleme ve yan yıkama ya-
pabilen sadece Teknik Tanker tarafından yapılan özel 
ekipmanlarda firma yetkililerine teslim edilmiştir.

Taahhütlerini zamanın-
da ve eksiksiz yerine ge-
tirmek için gerekli ekip 
ve ekipmana sahip 
olan firma, her zaman 
en iyi ürünü sunma-
yı ve müşteri memnu-
niyetini sürekli yükselt-
meyi amaçlamaktadır. 
Kaliteli ürün, üstün hizmet 
anlayışı ile hem müşteri memnuniye-
ti hem de kurumsal fayda sağlamak a-
macıyla hizmet verilen alanda her türlü 
ihtiyaca cevap veren Teknik Tanker, hedef kit-
lesine en kaliteliyi en ekonomik yönüyle sunma 
çabasındadır.

Günümüz rekabet koşulları, gelişen tüketici hakları 
ve toplumsal bilinç düzeyi karşısında en yüksek kali-

tede ürün imalatı, esnek üretim çözümleri, geniş ürün 
yelpazesi, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişen ka-
lite yönetim sisteminin uygun bir şekilde çalışması ile 
çeşitli belgeleri de bünyesine almıştır.

İleriyi görebilen kaliteden ödün vermeyen kurum-
sal bir iş anlayışı ile teknolojik bilgilerle 

ar-ge çalışmalarını sürdürerek 
insan ve çevre sağlığını dikka-
te alan yapıdadır. Firmamızın 
hedefi ise; piyasada lider ol-
mak ve aylık üretim kapasite-
sini en üst seviyelere çıkarmak 
yer almaktadır.

Teknik Tankerin yetkilisi 
sayın Akif Doğan; 2014 yı-
lında kendilerini tercih eden 
kamu kurum ve kuruluşları-
na, inşaat firmalarına, temiz-
lik ve katı atık firmalarına, 

petrol şirketlerine, ortak çalış-
makta oldukları farklı kategoride ki üst 

yapı firmalarına, tüm müşterilerine teşek-
kür edip, 2015 yılının Türk halkına sevgi, barış, bol ka-
zanç getirmesini temenni ederek yeni yılı kutlamıştır.

TEKNİK TANKER 
İmalat Liderliğini Sevdi

Kap
ak

 Hab
er
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Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekip-
man tedarikçilerinden Continental’in kamyon ve otobüs-
ler için özel geliştirdiği 3. nesil kış lastikleri üst düzey gü-
venlik ve yüzde 40’a varan daha üstün çekiş gücü sunuyor.  

Continental, geçtiğimiz yıl ilk kez pazara sunduğu 3. ne-
sil lastiklerini güvenli sürüş teknolojileri doğrultusunda ge-
liştirmeye devam ediyor. Continental kış sezonunda, kam-
yon ve otobüslerin tüm akslarında kış lastiği kullanılmasını 
tavsiye ediyor.

Brüt ağırlığı 12 tona kadar veya 12 tondan daha ağır 
olan araçların kullanıldığı dağıtım şirketlerine yönelik kış 
lastiği üreten ilk firma olan Continental’in kamyonların ön, 
çekiş ve treyler akslarına yönelik, 17.5’’ ve 19.5’’ ebatla-
rındaki jantlarına özel geliştirdiği lastik konsepti yüzde 40’a 
varan üstün çekiş gücü sunuyor.

Dünya çapında kış lastiği kullanımı ve gereklilikleri

Kış koşullarında kullanıma uygun görülen lastiklerin ge-
reklilikleri, genelde çekiş aksları ile sınırlı olup, bu lastikler-
de M+S etiketine sahip olması aranır. Ön, çekiş ve treyler 
akslarında kullanılacak kamyon lastiklerinde ise gerekli-
likler daha geniş bir yelpazeye yayılır. M+S etiketine sa-
hip standart kış lastiklerinin, kış mevsiminin ıslak, karlı veya 
buzlu yollardaki tüm koşullarına uygun sürüş sunabilme-
si gerekliliğinden yola çıkan Continental, lastiklerinde yal-
nızda M+S’e değil, “Üç Zirveli Dağ İçerisinde Kar Tanesi” 
(3PMSF) sembolüne de yer veriyor. 

Tüm akslara uygun lastik teknolojisi

Ön akslar için üst düzey manevra becerisi ve yanal hare-
ket, çekiş aksları için ise üst düzey çekiş ve frenleme kuvveti 
önem taşırken; treyler aksları için de viraj alma ve frenleme 
sırasında üstün yol tutuşu sunması aranıyor. Continental’in 
tüm bu akslara uygun kış lastikleri, standart lastiklere kı-
yasla yüzde 40’a varan çekiş gücü sunarken, karlı zemin-
de 50km/s hızda yapılan frenlemeleri 10 metre kısaltıyor. 

Scandinavia lastikleri

Ticari araç sektöründeki en geniş lastik portföyüne sahip 
Continental’in adını kış koşullarının çok güçlü yaşandığı İs-

kandinav ülkelerinden alan Scandinavia lastikleri, akslara 
özel teknoloji ve tasarımıyla çıtayı yükseltiyor. 

Boylamasına oluklu sırt tasarımı, aralıklı düz diş yapısı 
ve mikro-yivleriyle ön akslara özel lastikler, yivlerin sağla-
dığı kilitlenme etkisi, kaygan yollarda yol tutuşunu artırıyor. 

Islak ve karlı zeminde üst düzey yol tutuşu ve çekiş aksı 
için özel geliştirilen lastiğin sahip olduğu yivlerinin yapısal 
dengesi ve üç farklı ölçüde şekillendirilen blok yapısı saye-
sinde diş derinliği 22 milimetreye kadar çıkabiliyor. 

Scandinavia lastik grubu içerisinde özel öneme sahip 
treyler lastiklerindeki ilave dişler ise, kaygan yüzeylerde 
frenleme ve viraj alma kabiliyetini artırıyor. 

Continental’in son olarak HTW 2 SCANDINAVIA 
445/45 R 19.5’’ adlı kış lastiği modeli, ağır yük taşımacı-
lığında, Conti UrbanScandinavia ve SCANDINAVIA HSW 
2 Coach lastikleri ise yolcu taşımacılığında çözüm sunuyor. 
Conti UrbanScandinavia HA3 zorlu kış koşullarında yolcu 
taşımacılığı için kullanılacak otobüslere yönelik özel çözüm 
sunarken, Conti UrbanScandinavia HD3 çekiş akslarında 
kullanılmak üzere geliştirilmiş olup, yoğun kar yağışı alan 
bölgelerde üst düzey çekiş performansı sağlıyor.

Kapalı yiv yapısına sahip sırt deseni ve üç farklı ebatta 
tasarlanmış mikro-yivleri ile SCANDINAVIA HSW 2 Coa-
ch ise tüm akslarda kullanıma uygun olup, düşürülmüş dış 
ses ile üst düzey sürüş konforu ve çekiş gücünü birleştiriyor.  

Continental’den Kamyon ve Otobüsler İçin 
Zorlu Kış Koşullarında Üst Düzey Güvenlik 
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Sektörün bu yıl gerçekleşen tek fuarı olan Samsun Oto 
Show Fuarı, otomotiv sektöründeki firmaların satışlarına 
katkı sağlayarak sektör temsilcilerine büyük moral verdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık ve Yapım A.Ş. tarafından, Otomotiv 
Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğinde, Samsun Valiliği, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın destekleriyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Samsun Otoshow 2014 Fuarı’nı 
92.434 kişi ziyaret etti. 

Samsun Otoshow Fuarı, Karadeniz’in en büyük fuar alanına 
sahip TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle 
buluştu. Ziyarete açık olduğu süre boyunca Samsun başta 
olmak üzere bölge illerinden gelen ziyaretçilerin ağırlandığı 
fuar, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların satışlarına 
önemli ölçüde katkı sağlayarak sektör temsilcilerine büyük moral 
verdi.

Samsun Otoshow Fuarı’nda, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, 
KIA, MERCEDES, NİSSAN, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, 
VOLKSWAGEN otomobil, IVECO ve MERCEDES ticari araç 
markaları ile ANADOL, CHEVROLET, FORD marka klasik 

otomobil firmalarından oluşan markaların 102 aracı ve sektörde 
faaliyet gösteren aksesuar ve yan sanayi firmaların ürünleri başarı 
ile sergilendi.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi düzenlediği bu ilk 
fuar ile fuarcılık sektörüne iyi bir giriş yaparak, tüm bakışların 
Samsun’a çevrilmesini sağladı. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi, 2015 yılında da Karadeniz bölgesinin üretimine, 
ihracatına, istihdamına artı değerler katacak önemli fuarlara ev 
sahipliği yapmayı sürdürecek. 

Samsun Otoshow Fuarı 
92.434 kişi tarafından ziyaret edildi

www.tekniktanker.com.tr
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KOMATEK 2015

Umut Sarının İçinde 4. Kur Eğitimleri 
Ankara Belediyeleri İle Birlikte Gerçekleştirildi

SİF İş Makinaları ve AKUT işbirliğinde 
hayata geçirilen “Umut Sarının İçinde” 
projesi kapsamında belediyelerde 
görevli iş makinası operatörlerine 
yönelik kurtarma eğitimleri Kasım 
ayında Ankara Yenimahalle ve Çankaya 
Belediyeleri ile birlikte düzenlendi.

STFA Yatırım Holding grup 
şirketlerinden SİF İş Makinaları’nın 
Türkiye’de afet sonrası arama kurtarma 
çalışmaları konusunda yaşanan 
sıkıntıları gidermek için 2013 yılında 
AKUT (Arama Kurtarma Derneği) 
işbirliğiyle hayata geçirdiği “Umut 
Sarının İçinde” adlı projesi kapsamında 
verilen eğitimler tüm hızıyla devam 
ediyor.

SİF İş Makinaları Kurumsal İletişim 
ve Müşteri İlişkileri Direktörü Esra 
Temel Vurgun eğitimlerle ilgili olarak 

yaptığı açıklamada “2014 eğitimlerini 
İstanbul dışındaki belediyeleri de 
kapsayacak şekilde planladık ve 
dördüncü kuru Ankara Yenimahalle 
ve Çankaya Belediyeleri’nde görev 
yapan 25 iş makinası operatörüyle 
gerçekleştirdik. 22 – 26 Eylül 
tarihlerinde SİF İş Makinaları Ankara 
Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen 
teorik eğitimin ardından, 16 Kasım 
Pazar günü İstanbul Ataşehir’deki 
AKUT Eğitim Enstitüsü’nde yapılan 
uygulama eğitiminde kursiyer 
operatörler, tüm gün boyunca JCB 
3CXSM kazıcı-yükleyici ve JS200 
Paletli Ekskavatör ile açık alanda 
kurulan enkaz simülasyon alanında 
iş makinası kullanma pratiği yaptılar. 
Eğitime katılan operatörler, Birleşmiş 
Milletler tarafından verilen Afet 
Lojistik Uzmanı sertifikası almaya hak 
kazandılar” dedi.

KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makine Teknoloji ve A-
letleri Fuarlarının 14. tekrarı 6-10 Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da Ankara AKM de gerçekleştirilecektir.

İlk düzenlenen KOMATEK 1991 Fuarından bu yana 24 yı-
lın geçmiş olması bu yılki Fuara daha da bir önem kazandır-
maktadır.

KOMATEK 2015 Fuarı ülkemizde 2015 yılının en önem-
li ve büyük fuar organizasyonu olacaktır. Fuar 89.000 m² fuar 
alanı ve 36.000 m² otoparklar olmak üzere 125.000 m² alan 
üzerine kurulacaktır. Sergileme alanının 75.000 m² si açık 
alan, 14.000 m² si kapalı alandan oluşmaktadır. Fuar alanın-
da 50.625 m² açık alan ve 9.555 m² kapalı alan standı bulu-
nacaktır. KOMATEK 2015 Fuarında 400 ün üzerinde firma 
sergileme yapacaktır. Fuarın 40.000 kişi tarafından ziyaret e-
dilmesi beklenmektedir.

KOMATEK 2015 Fuarında yaklaşık 300 civarında iş ve in-
şaat makinesi, 6 tane asfalt plenti, 8 tane kule vinç , 10 tane 

kırma eleme tesisi sergi-
lenecektir.

KOMATEK 2015 Fuarı 
geleneksel olarak İMDER 
ve OSTİM (İŞİM Kümesi) 
destekleri ile gerçekleşe-
cektir. Bu yıl OSTİM’de 
kaim firmaların sergile-
melerine tahsis edilmiş 
bulunan 1.648 m2 bü-
yüklüğünde bir kapa-
lı alan standı bulunmak-
tadır.

KOMATEK 2015 Fu-
arı 2014 yılında yaşanan 
ekonomik daralmanın ardından 2015 yılında beklenen bü-
yüme ile birlikte İş Makineleri sektörünün 2015 yılındaki pa-
zar yeri olacaktır.
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Bu yıl 40. Yaşını kutlayan Lassa, kışın hem ıslak hem 
de kuru zeminde performansından taviz vermeyen yeni 
kış lastiği Snoways 3’ü kullanıcıların beğenisine sunuyor. 

Snoways 3, karlı ve buzlu zeminlerdeki üstün çekiş,  
yol tutuş ve frenleme özelliklerini TUV testlerinde  
bir önceki nesil Lassa kış lastiğine kıyasla gösterdiği 
%107 oranındaki başarıyla kanıtladı.

Zorlu kış koşullarına göre geliştirilen Snoways 3, gelişmiş 
sırt desenindeki daha geniş doğrusal oluklar sayesinde 
daha yüksek su tahliyesi sağlayarak suda kızaklama riskini 
azaltıyor. 

Optimize edilmiş karkas dizaynıyla daha dengeli basınç 
dağılımı ve kış mevsiminde tüm yol şartlarında üstün 
tutunma sağlayan Snoways 3,  Kuzey Avrupa’nın zorlu kış 
koşullarında yapılan testlerde çekiş, slalom 
ve fren testlerinde yüksek başarı gösterdi.

Alman otoritesi TUV-SÜD onaylı 
teknoloji…

Karlı, ıslak ve buzlu zeminde üstün çekiş, 
yol tutuş ve frenleme performansı sağlayan 
yeni Snoways 3, Alman menşeli bağımsız 
denetleme kuruluşu TUV-SÜD’ün testinde 
de bu başarısını kanıtladı. TUV testinde 
tüm kar parametrelerinde gösterdiği üstün 
performansla Snoways 3’ün genel kar 
performansında bir önceki nesil Lassa kış 
lastiğine göre %107 oranında iyileşme 
gerçekleşti. 

Snoways 3, bir önceki nesline göre daha 
iyi karlı ve buzlu zemin performansının 
yanı sıra daha düşük yuvarlanma direnci 
sayesinde yakıt tüketimini azaltarak hem 
araç kullanıcılarına tasarruf sağlıyor, hem de 
çevremiz için zararlı olan karbon salımını 
düşürüyor. 

Yeni Snoways 3’ün öne çıkan teknik 
özellikleri:

• Karlı, ıslak ve buzlu zeminde üstün çekiş

• Üst düzey yol tutuş ve frenleme 

• Optimize edilmiş karkas dizayn ile daha 
dengeli basınç dağılımı

• Daha yüksek su tahliyesi ve daha az suda 
kızaklama riski

Yeni Snoways 3 kış lastiklerini 15 Kasım 
tarihine kadar Lassa, Bridgestone, OtoPratik, 
Lastiğim, Lastik Vs. ve Speedy satış noktalarında 
400 TL’lik alışverişe anında 40 TL indirim 
avantajıyla almak mümkün. 

Lassa’dan Yeni Nesil 
Kış Lastiği: Snoways 3
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB Uyum 
Yasaları çerçevesinde 2010 yılında çıkartılan “Çevre İzin ve 
Lisans Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelik, 
sanayiciye daha pratik ve hızlı hareket edebilme konusunda 
avantajlar getirirken, gerekli çevresel tedbirleri almayan ve 
yükümlü olduğu düzenlemeleri yerine getirmeyen üreticileri 
ise ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor. 

Türkiye’nin ilk uluslararası çevre teknolojileri fuarı REW 
İstanbul’un düzenleyicisi İFO Fuarcılık Genel Müdürü 
Zekeriya Aytemur, Bakanlığın yaptığı düzenleme ile artık, 
yönetmeliğe tabi tesislerin, üretimlerini sürdürebilmeleri için 
öncelikli olarak Faaliyet Belgesi almalarının şart koşulduğunu 
belirtti. “Üretimlerinden doğan atıkların geri dönüşümü, 
geri kazanımı ve çevreye en az zararla bertaraf edilmesi 
konusunda sorumlu olan işletmeler, söz konusu belgeye sahip 
olabilmek için tesislerine, yönetmeliğin zorunlu kıldığı çevre 
teknoloji altyapılarını kurması gerekiyor.” diyen Aytemur, 
sanayicilerin çevre yükümlülüklerini yerine getirebilmek 
için ihtiyaç duydukları ürün, hizmet ve teknolojileri 11-
13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan REW İstanbul 
2015’te bir arada bulabileceklerini söyledi. 

Sürdürülebilir kalkınma ve koruyarak kullanma ilkeleri 
doğrultusunda etkinliğin artırılması, sorunların giderilmesi, 
uygulamalara açıklık ve kolaylık getirilmesi amacıyla mevcut 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.  
Özellikle; Enerji, Metal, Kimya ve Petrokimya, Yüzey Kaplama, 
Orman Ürünleri, Gıda Endüstrisi ile Tarım ve Hayvancılık’ı 

kapsayan yönetmelik, sanayicilerin Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi alanında önlem almaya teşvik 
ediyor. REW İstanbul 2015, adı geçen bu endüstrilere çevre 
alanında gereken tüm çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Fuar 
kapsamında düzenlenecek paneller ve çalıştaylar ile yeni 
yönetmelik kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar 
masaya yatırılırken, sanayiciler REW İstanbul 2015’te yer 
alan ve kendilerine alternatif çözümler sunan profesyoneller 
ile buluşma imkanına sahip olacak.

Atık Yönetimi Sempozyumu’nun sponsorlarından biri 
REW İstanbul 2015

Sadece bir ticari fuar organizasyonun ötesinde, geri 
dönüşüm, atık yönetimi ve geri kazanım konusundaki 
gelişmeleri destekleyerek çözümün bir parçası olmayı misyon 
edinen REW İstanbul, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 
Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafından 25-29 Ocak 
2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Atık 
Yönetimi Sempozyumu’nun sponsorlarından biri oldu. Atık 
Yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi 
için üniversiteler, özel sektör, çevresel sivil toplum kuruluşları, 
oda ve birlikler, enstitüler ve belediyelerin bir araya geleceği 
sempozyumda, bu alandaki gelişmeler değerlendirilecek.

Rew İstanbul 2015 hakkında detaylı bilgi, fuara katılım ve 
online davetiye için organizasyonun resim web sitesi www.
rewistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği İle Üretim 
Tesislerine Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu Geldi
Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
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T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
denetiminde araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, 2014 
yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin istatistikleri ve gecikme 
indirimi sonrası muayene sayılarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Motorlu Taşıt Vergisi, Trafik Para Cezası yapılandırması 
için son başvuru tarihi 1 Aralık 2014.

Araç muayene gecikmelerinin indirimli ödenebileceği 
son tarih 31 Aralık 2014.

TÜVTÜRK’ün, 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde 
gerçekleştirdiği araç muayene hizmetiyle ilgili istatistiklere 
göre, 10 aylık periyotta, 6 milyon 144 bin 863 adedi periyodik 
muayene, 26 bin 703’ü yola elverişlilik olmak üzere 6 milyon 
171 bin 566 adet araca muayene hizmeti verildi. Aynı 
dönemde 2 milyon 26 bin 483 aracın da Egzoz Gazı Emisyon 
Ölçümünü gerçekleştirdi. İlk 10 ayda, ücretsiz muayene 
tekrarları ve tespitlerle birlikte toplam muayene rakamı 12 
milyon 558 bin 171 adet olarak gerçekleşti. 

2 milyon araç trafikte güvenli hale getirildi
2014 yılının ilk 10 ayında muayenesi gerçekleştirilen 6 milyon 

144 bin adet aracın yüzde 31.89’una karşılık gelen 1 milyon 
959 bin adedi, ‘Ağır Kusurlu’ olarak, 157 bin 822 adediyse 
(yüzde 2,57) ‘Emniyetsiz’ olarak muayeneden geçemedi. 3 
milyon 900 bin adet aracın ‘Hafif Kusurlu’ olarak 
muayeneden geçtiği dönemde 110 bin 877 araç 
ise ‘Kusursuz’ olarak muayenesini tamamladı. 

Bu rakamlara göre, Ocak-Ekim döneminde 
muayene yaptıran araçların yüzde 34’üne karşılık 
gelen 2 milyon 117 bin 435 adet araç, Emniyetsiz 
ve Ağır kusurlu olarak ilk muayenelerinden kaldı. 
Bu araçların yüzde 98,35’i kusurlarını gidererek 
‘Muayene Tekrarı’na geldi ve muayeneden 
geçtiler. Böylelikle 2 milyon araç trafikte daha 
güvenli hale getirildi.

En çok muayeneden kalma nedenleri ise, 
fren tertibatı, aydınlatma sistemleri ve hareketli 
aksamlardaki sorunlar oldu.  

Gecikme cezaları indirimi avantajı kullanıldı, uzun 
süredir muayenesi olmayan 200 bin araç geldi

Paylaşılan verilerde, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 
6552 sayılı kanun düzenlemesiyle araç muayenesi gecikme 

cezalarına tanınan indirim imkanının, yasanın yürürlüğe 
girmesini takip eden dönemde etkili olduğu görüldü.

Yasanın devreye girmesi sonrasında Ekim sonuna kadar 
gecikme bedellerini indirimli oranlar üzerinden ödeyen araç 
sahibi sayısı 700 bin oldu.

Yasanın özellikle uzun süredir gecikmiş olan araçlar için 
önemli olduğunun altının çizildiği açıklamada bu araçlara 
yönelik bilgiler de paylaşıldı:

Yasa sonrasındaki 1.5 aylık dönemde 6 ay ve sonrası gecikme 
ile muayene edilen araç sayısı 200 bin; bunların içinde 1 yıl ve 
sonrası geciken araç sayısı ise 156 bin olarak tespit edildi. Bu 

rakamlar 6 ay ve daha fazla süredir muayenesiz 
olan araçların muayenelerinde 2 kat, 1 yıl ve 
daha fazla süredir muayenesiz olan araçlardaysa 
3 kat artışa işaret ediyor...

Kemal Ören: “Yasadan en çok traktör 
sahipleri yararlandı, 4 kat fazla traktör 
muayene edildi”

Yasanın devreye girmesiyle özellikle traktör, 
binek araç ve motosiklet sahiplerinin tanınan 
bu imkanı kullandığını belirten TÜVTÜRK 
Genel Müdürü Kemal Ören “Yasadan en çok 
traktör sahipleri yararlandı. 

Motorlu Taşıt Vergisi, Trafik Para Cezası 
indirimleri için son başvuru tarihi 1 Aralık 2014

Bu borçlarla ilgili yeniden yapılandırma ve taksitlendirme 
imkanından yararlanmak isteyen araç kullanıcılarının 1 Aralık 
2014 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Araç Muayene Gecikme İndirimi 
Muayenesiz Araç Sayısını Azalttı
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Çin ekonomisine en büyük katkıyı yapan işadamlarını bün-
yesinde barındıran Şangay Sanayi ve Ticaret Federasyonu üye-
leri İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Birliği) merkezini ziyaret ettiler. 

Şangay Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Z-
hang Runbin önderliğinde 14 işadamı Türk işadamları ile işbir-
liği için görüşmelerde bulundular. İMDER Başkanı Halil Tamer 
Öztoygar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretten memnun 
kalan Zhang Runbin “Türkiye’yi 
ve İstanbul’u çok beğendik. Bü-
yük inşaat işleri yapıyoruz. Birlikte 
Türkiye’de inşaatlara imza atabili-
riz” önerisinde bulundu. 

Çin’in 2.2 trilyon dolarlık ihra-
catının, 400 milyar dolarlık bölü-
münü gerçekleştiren Şangay Sana-
yi ve Ticaret Federasyonu’na üye 
9 firmanın temsilcileri İMDER’in 
Maltepe’deki merkezinde düzen-
lenen iş buluşmasına katıldı. 

İMDER ve TÜÇSİAD heyeti, 
tünel makineleri, personel yüksel-
tici ekipman üreten ve Çin’e ya-
tırım yapan ve en büyük ihracat 
gerçekleştiren Türk firmaları ve 
Şangay’dan gelen 9 firma toplan-
tıya katıldı. Zhang Runbin ve Halil Tamer Öztoygar’ın ikili gö-
rüşmesinden sıcak mesajlar verildi. Runbin “2.2 trilyon dolar 
ihracatı olan Çin’in 400 milyar dolarlık bölümünü Şangay’da-
ki işadamları sağlıyor. Benim şirketim finans ve inşaat işleriyle 
uğraşıyor. İnşaat yaparken de makine gerekli. Şangay firmala-
rı Çin’deki ilk yüz içindeler. Honkgong’da da inşaatlar yapıyo-
ruz. İki gökdelen yaptık. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler geli-
şiyor. Farklı sektörlerden Çinli firmalar  Türkiye’ye geliyor. Çin 
çok gelişti. Ancak Şangay’daki firmalar Çin’in geneline bakıldı-
ğında daha da büyüdüler. Üyelerimizin en küçük ölçeklisi yıl-
lık 20 milyar dolar civarında iş yapıyor. TÜÇSİAD (Türk Çin   

Sanayici ve İşadamları Derneği) kanalıyla daha da yakın ilişki-
lerimiz olacak. Türkiye ile ortak inşaat işleri yapabiliriz” dedi. 

İMDER Başkanı Halil Tamer Öztoygar, “Bizim üyelerimiz 
Türkiye’deki büyük holdingler ve markalar. Önemli bir misyon 
üstlendik. Türkiye’de bizim sektörümüzde üretim ve imalat ya-
pan, iş yapan firmaların yüzdü 93’ü üyemiz. Daha da büyüye-
ceğiz. Çin ve Türkiye arasında birçok iş birliği noktası var. Bu-
nun için misafir işadamları ile el ele vereceğiz” dedi.

Halil Tamer Öztoygar “TÜÇSİAD 
ile kardeş dernek antlaşması imza-
ladık. Bu iş birliği sayesinde Çin’de 
daha çok firmaya ulaşabileceğiz. 20 
milyar dolarlık bu maddi gücü Tür-
kiye’ye çekmemiz gerekiyor. Bu top-
lantı sayesinde hem finans hem de 
inşaat işleriyle uğraşan 70 milyon nü-
fuslu Şangay’ın ilk 100 firması içinde 
olan firmalarıyla görüşmeler yapıldı. 
Şangay Sanayi ve Ticaret Federasyo-
nu’nu kardeş dernek olarak görmek-
ten mutluluk duyacağız. Ayrıca ken-
dilerini İstanbul’da ağırlamaktan da 
çok mutluyuz” diye konuştu.

Çin’le ticari ilişkilerde büyük kat-
kılarda bulunan TÜÇSİAD (Türk Çin  
Sanayici ve İşadamları Derneği) iş 

birliğiyle Türkiye’de bulunan Çinli işadamları ile yapılan görüş-
me 3 saat sürdü..

70 binden fazla üyesi olan Şangay Sanayi ve Ticaret Fede-
rasyonu Başkan Yardımcısı Zhang Runbin, “Her sene 10’dan 
fazla yurtdışı seyahatlerine çıkarak yeni iş birlikleri gerçekleştir-
meye çalışıyoruz. Çin ekonomisinin büyümesiyle birlikte dev-
let Çinli firmaların yurtdışına açılmalarını istiyor. Yurtdışında 
yatırım yapmamızı destekliyorlar. Türkiye’deki ikili dayanışma 
ve fikir alışverişimizi iş birliğine dönüştürmek adına daha çok 
çalışmalıyız. İMDER’in çok ciddi faaliyetler gerçekleştirdiğini 
gördük. Burada dostlarımızı ziyaret eder gibi olduk. Türkiye’de 

Çin Ekonomisine Damga Vuran 
Sanayicilerle İşbirliği Çin’in En 
Büyükleri İMDER’e Konuk Oldular
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iş ve inşaat makinesi sektörünün geleceğinin çok iyi olduğu-
nu gördük. Potansiyel ticari fırsatların çok olacağına inanıyoruz. 
Daha çok yatırım fırsatları bulabilmek için sizlerle fikir alışveri-
şinde bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin bu kadar güzel olduğu-
nu tahmin etmemiştim ” diye konuştu.

Toplantıda Türkiye iş ve inşaat ekipmanları sektörü hakkın-
da bilgiler veren İMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, “İMDER 
olarak ülkemizdeki sektörümüzün yüzde 93’ünü temsil ediyo-
ruz. 2023 vizyonu doğrultusunda, 8 yıl içinde 10 milyar dolar 
ihracat, 22.000 adet iş ve inşaat makinası yıllık satış adedi ile 
dünyada ilk 8, Avrupa’da ilk 3 pazar arasına girmeyi hedefli-
yoruz” dedi.

En büyük amaçlarından birinin sektör kuruluşlarını bir ara-
ya getirerek onların sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden 
Faruk Aksoy, “Sektör ile devlet arasındaki diyaloğun kurulma-
sı, arttırılması ve çıkarılacak tüm resmi tebliğ, kanun, mevzuat, 
standartların hazırlanması, ortak çalışmaların gerçekleştirilme-
si, AB ve Dünya entegrasyonu-
nun sağlanması için çalışıyoruz” 
dedi. 

Türkiye’nin yatırım alanın-
da geliştiğini ve gelişmeye de-
vam edeceğine dikkat çeken Fa-
ruk Aksoy sözlerine şöyle devam 
etti: “2023 yılına kadar 400 mil-
yar dolarlık Türkiye kentsel dö-
nüşüm projesinin tamamlanma-
sı planlanıyor. 50 şehirde büyük 

alt yapı ve üst yapı inşaatları devam ediyor. Yine 2023 yılına 
kadar 140 milyar dolarlık enerji yatırımı gerçekleştirilecek ve 
35 şehirde yeni doğalgaz hatları yapılacak. Bunlar gibi daha 
birçok yatırım Türkiye’de gerçekleşecek. Türkiye şuan da Av-
rupa’nın 6. büyük ekonomisi arasında yer alıyor hedef ise ilk 3 
arasına girmek.”

İş ve inşaat makinaları sektöründe Avrupa’nın 4. Büyük ül-
kesinin Türkiye olduğunu vurgulayan Faruk Aksoy, “Ekonomi 
bakanlığıyla beraber yürütülen projesi kapsamında uluslararası 
ilişkileri geliştirmek amacıyla devlet 3 milyon dolar destek sağlı-
yor. Bizde ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla var gücümüzle ça-
lışıyoruz. Türk iş ve inşaat makinaları sektörü olarak 127 ülke-
ye ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya pazarı yüzde 50 daraldı. 
Avrupa’daki diğer ülkelerde de yüzde 30-50 arasında daral-
ma gerçekleşti. Bu nedenle Türkiye’ye ilgi daha çok arttı. Çin iş 
makinaları ise yüzde 20 daraldı” dedi. 

Nitelikli eleman yetiştirmeyi ilke edindiklerini ve bu konu-
da öncülük ettiklerini belirten Aksoy, 
“7 Bölge 7 Okul Projesi kapsamında 
iş makinası alanında eğitim verecek 
yedi ayrı meslek lisesini yeni teknoloji 
ve eğitimde ihtiyaç duyduğu ekipman-
la donatarak çağa uygun hale getiriyo-
ruz. Malatya, Sivas, Elbistan, Batman, 
İzmir, Bursa ve Trabzon’da bulunun 
Endüstri Meslek Lisesi ziyaretlerinin E-
ğitim Komitesi’nin himayesinde ve iş-
birliğinde faaliyetlerini gerçekleştiri-
yor” bilgisini verdi.
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OİB, Rusya Federasyonu’nda 
Marka Bazlı İlişki Geliştiriyor 

Türk otomotiv endüstrisi, hedef pazar seçtiği Rusya Fe-
derasyonu’nun en büyük ticari araç üreticisi GAZ’ı ziya-
ret etti.  

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
organizasyonuyla gerçekleşen ziyarette ikili ilişkilerin 
geliştirileceği üzerinde duruldu. OİB Başkanı Sabuncu, 
“Marka bazlı ziyaretlerimizle Rusya Federasyonu’ndaki 
temaslarımızı daha da pekiştiriyoruz” dedi.  

Otomotiv endüstrisi hedef pazar olarak seçtiği Rusya Fe-
derasyonu’na yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Rus-
ya Federasyonu’nun yanı sıra Tataristan’dan Belarus’a kadar 
komşu ülke ve bölgeleri de adeta ablukaya alan otomotiv en-
düstrisinin son durağı marka bazlı oldu. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
organizasyonuyla, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Kızartıcı’nın Başkanlığındaki heyet, Rusya 
Federasyonu’nun en büyük hafif ticari araç üreticisi GAZ’ı 
ziyaret ederek en üst düzeyde temaslarda bulundu. GAZ,  
ikili görüşmelerde kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünlerinden 
daha fazla yararlanmak istediği mesajını verdi. 

Türk otomotiv endüstrisi Rusya için örnek

OİB’in organizasyonuyla 18 Türk otomotiv tedarik sana-
yi temsilcisi başta GAZ Başkanı Vadim Sorokin ve Satınalma 
Direktörü Alexander Vasiliev ile biraraya gelerek birlikte ne-
ler yapılabileceği üzerinde duruldu. Başkan Sorokin, Türk te-
darikçilerden oldukça memnun olduklarını dile getirerek i-
lişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını söyledi. Sorokin, 
“Türk otomotiv endüstrisi, Rusya için örnek teşkil ediyor. Bu 
nedenle Sakarya’da da yatırım gerçekleştirdik. Hafif ticari 
araç, otobüs, kamyon ve binek araçların yanı sıra 2015’te 
traktör konusunda da atılımlarda bulunmayı planlıyoruz” di-
yerek, Türk otomotiv endüstrisinin tecrübesinden yararlan-
mak istediklerini dile getirdi. 

Alexander Vasiliev liderliğinde motor, elektrik-elektro-
nik, şasi, iç dış giydirme gibi birçok bölümün direktörlerinin 
de katıldığı ikili görüşmelerde potansiyel işbirliği fırsatları ele  
alındı. 

Marka bazlı önemli bir adım

GAZ temaslarını değerlendiren OİB Başkanı Orhan Sa-
buncu, hedef pazar Rusya Federasyonu’na yönelik marka 
bazlı ilişkileri geliştirmek adına önemli bir adım attıklarına 
dikkat çekti. Sabuncu, “Son yıllarda Avrupa’nın gelişmekte 
olan en önemli pazarları arasında yer alan ve birçok küresel 
markanın fırsat kolladığı Rusya Federasyonu’na yönelik te-
maslarımızı artırarak sürdürüyoruz. Türk otomotiv endüstri-
si de küresel marka yaratma konusundaki çalışmaları adına 
Rusya’yı biz de fırsat olarak görüyoruz. Bu yönde birçok te-
darik sanayi markamız burada yatırım yaptı. Rus markaları-
nın da Türk kalitesine güveninden dolayı ve bizleri tercih et-
meleri nedeniyle bu ülkeyle ilişkilerimizin gelişeceğini ümit 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok Türk firmasının bu-
rada yatırım yapmasını bekliyoruz” diye konuştu. 
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Goodyear, Aon Hewitt’in 
“Liderler İçin En Gözde 
Şirketler” Ödülünü Aldı

Goodyear, Aon Hewitt tarafından “2014 Liderler  
İçin En Gözde Şirketler” ödülüne layık görüldü. Goodyear,  
iş stratejisi ve küresel yetenek stratejisi arasında  
mükemmel bir uyum yakalamasının yanı sıra, ino-
vatif uygulamalarda ve liderlik gelişimde sistematik  
ve süreç odaklı yaklaşımıyla bu ödüle layık görüldü.

Goodyear, bu yıl liderlik çalışmalarının gücü, küresel çap-
ta lider geliştirme örnekleri, iş ve liderlik stratejisi uyumu, şir-
ket itibarı, iş verimliliği ve finansal performans gibi bir çok kri-
tere göre Aon Hewitt’in bağımsız jürilerden oluşan uzman 
kadrosu tarafından “2014 Liderler İçin En Gözde Şirketler” 
ödülüne layık görüldü.

Goodyear CEO’su Richard J. Kramer; “Goodyear, lider-
ler geliştirme konusunda en iyi şirketler arasında gösterilerek 
onurlandırıldı. ‘En Üstün Yeteneklere ve Ekiplere’ sahip ol-
mak, şirket için birinci öncelik olmakla beraber, misyonumu-
zun ve global stratejimizin de bir parçası. İyi liderler, başka 
iyi liderler geliştirirler ve işteki başarıyı güçlendirmek ve işimi-
zi büyütmek adına işbirliği anlayışı getirirler. Bu ödül, doğru 
stratejiyi uyguladığımızın en güçlü kanıtıdır” dedi.

Goodyear’ın Küresel İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı 
Joseph B. Ruocco ise; “Birinci sınıf Küresel Yetenek Yönetimi 
ve mükemmel liderler geliştirip kurumun tüm seviyelerinde 
üstün yetenekler edinmemizi sağlayan bir liderlik gelişimi sü-
reci tasarladık ve uyguladık. Bu liderler, 116 yıllık tarihimiz-
de, şirketi yönlendirerek şirketimizin en iyi sonuçları almasını 
sağladılar ve gelecekte de işlerin büyümesine katkı sağlama-
ya devam edecekler” dedi.

Aon Hewitt 2001’den bu yana liderler için en gözde şir-
ketler çalışması dünya çapındaki kurumların yetenek yöneti-
mi ve liderlik çalışmalarının uzun ve kapsamlı analizini sunu-
yor. 1500’den fazla veri noktası ve 300’den fazla üst düzey 

yöneticilerle yapılan görüşmeler yapan Aon Hewitt, kurum-
ların liderlerini değerlendirmesinin yanı sıra liderlik çalışma-
larının yönetimini ve aynı zamanda onu yönlendiren strate-
jiyi inceliyor. Aon Hewitt Küresel Yetenek Uygulaması Lideri 
Pete Sanborn ise günümüzün karmaşık ve öngörülemeyen iş 
dünyasında, yeteneklerini fark etme ve geliştirme konusun-
da çaba gösteren, kendilerine ne tür tecrübeler katmaları ge-
rektiğini bilen güçlü ve fark yaratan liderler yetiştirmeye ken-
dilerini adadıklarını ifade etti. Sanborn; “Goodyear; güçlü bir 
liderlik ortamı oluşturup geliştirerek, bağımsız jüri tarafından 
yapılan bu değerlendirmede liderler için en gözde şirketler 
arasına seçilmiştir.” dedi.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201474

Jet Turizm MAN TopUsed Güvencesiyle 

TIRSAN’dan Ceran Nakliyat’a Filo Teslimatı
15 Aralık 2014, İstanbul - Ceran Nakliyat, 2014 yılı son parti 

alımı olan 25 adet Tırsan Perdeli Maxima Semi-treyler ve 5 
adet tren yüklemeli Tırsan Perdeli Maxima Semi-treyleri Tırsan 
Adapazarı fabrikasında düzenlenen törende teslim aldı. Törene 
Ceran Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ceran ve DAF-
TIRSAN Satış Koordinatörü Hasan Özbayrak katıldı. Ayrıca 
firma  2015 ocak ayında 8 adetlik tren yüklemeli Tırsan Perdeli 
Maxima semi-treyler teslimatı ile siparişini tamamlanmış olacak.

Ceran Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ceran 
gerçekleşen teslimat töreninde Tırsan’ı tercih etme nedenlerini 
şu şekilde açıkladı: “Öncelikle Tırsan markasına duymuş 
olduğumuz güven ve en önemlisi Tırsan treylerlerin, şasisinin 
kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık 
garantisi verilmesi tercih nedenlerimizin başında geliyor. Zira 
bu sayede araçlarımızın 2. el değeri yükseliyor. DAF-TIRSAN’ın 
sahip olduğu geniş servis ağı sayesinde vermiş olduğu hizmetler 
de tercihimizin öncelikli sebeplerindendir.” Ceran, “Ayrıca 
‘Tren Yükleme Sistemi’ sayesinde yakıt tasarrufu, tamir bakım 
masrafı, lastik ve işletme maliyetlerinin azalıyor olması da bizim 
için büyük avantaj,” ifadesini kullandı.

Merkezi İzmir olan Ceran Nakliyat yurtiçi ve yurtdışına 
komple TIR, parsiyel, proje, tehlikeli madde ve askılı tekstil 
taşımacılığı alanında müşterilerine lojistik hizmeti vermektedir.

6 NEOPLAN Tourliner bir-
den satın aldı

Güney’in gözde seyahat 
firmalarından Jet Turizm de 
MAN TopUsed’u tercih etti. 6 
NEOPLAN Tourliner satın alan 
firma sahibi Mustafa Bayram, 
“MAN TopUsed güvencesi bu 
yatırımı yaparken yaşadığımız 
tüm endişeleri ortadan kaldır-
dı” dedi

MAN TopUsed ikinci el piyasasına sağladığı güven ve yarat-
tığı fırsatlarla sektöre canlılık getirmeye devam ediyor. Türki-
ye’nin özellikle güney ve batı bölgelerine seferler düzenleyen 
önemli seyahat firmalarından Hatay merkezli Jet Turizm de 
MAN TopUsed’u tercih eden firmalar arasına katıldı. 

6 NEOPLAN Tourliner birden satın alan Jet Turizm sahibi 
Mustafa Bayram, düzenlenen teslimat töreninde MAN’la ça-
lışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayram, “İkin-
ci elde MAN TopUsed güvencesi bu yatırımı yaparken bütün 
endişelerimizi ortadan kaldırdı. Bu yatırımla hem çok iyi şart-

larda, çok kaliteli ve bakımlı a-
raçlarla filomuz güçlendi, hem 
de düşük işletme masrafları ve 
yakıt tasarrufu ile maliyetleri a-
şağı çekme fırsatı yakalamış ol-
duk. Yolcularımıza daha kaliteli 
hizmet verirken, MAN sayesin-
de daha çok kazanmanın key-
fini yaşayacağız” diye konuştu. 

Orijinal yedek parça indirimi 
ile MAN TopUsed’a ilgi artıyor 

Teslimat törenine katılan MAN MAN TopUsed  Satış Mü-
dürü Cüneyt Ergün, MAN’ın son dönemde sektöre öncü-
lük eden iddialı ve cesur kararlara imza attığını vurgulayarak 
şöyle konuştu: MAN’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, tüm 
orijinal yedek parçalarda yüzde 38’e varan indirim kararı  
uygulanmaya başlandı. Bu strateji özellikle ikinci el için çok 
değerli. Bu uygulamayla orijinal yedek parça kullanımı arta-
cak, böylece MAN araçların ömrü daha da uzayacak. Müş-
terilerimiz yeni uygulamanın getireceği büyük değişimin far-
kında. MAN TopUsed’a ilgi her geçen gün artarak devam 
ediyor.” 
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Karden Lojistik Renault Trucks’tan Vazgeçmiyor

Yurtiçi Kargo Filosunu Gazelle Next ve 
Business ile Güçlendirdi

Kargo ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo şu-
beleri, filolarını 17 adet Gazelle Next ve 8 adet Gazelle Business 
katarak güçlendirdi. Rusya’nın en büyük ticari araç markası olan 
ve Mersa Otomotiv Distribütörlüğü’nde Türkiye’de de üretim ya-
pan Gaz Ticari Araçlar’ın, Next ve Business modellerini tercih eden 
Yurtiçi Kargo’ya teslimatlar İstanbul, Bursa, Denizli, Konya, Antal-
ya ve Samsun’da gerçekleştirildi. GAZ Türkiye Genel Müdürü Cen-
giz Tiryakioğlu, Next ve Business modellerinin Türkiye’de yüksek 
teknoloji ile üretildiğini belirterek “Yerli parçaların entegrasyonu ile 
beraber ürettiğimiz araçlar, GAZ grubun en iyi araçlarıdır. Araçları-
mız işletme maliyetleri ve ekonomikliği ile öne çıkarken, donanım 
açısından rakiplerine kıyasla hiçbir eksiği yoktur” dedi. 

Gazelle Next, başlayan çok avantajlı fiyatı, düşük işletme mali-
yeti, 3 yıl veya 150 bin kilometre garantisi, 20 bin kilometre bakım 
aralığı ve yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Gazelle Next, ergono-
mik yapısına paralel olarak yüksek güvenlik donanımlarına sahip, 
3,5 ton ağırlığı ve 20 m3’e varan yüksek taşıma kapasitesiyle en zor-
lu yol koşullarında bile mükemmel çözüm getiriyor. 

GAZelle Business ise 1,6 ton taşıma kapasitesi, kısa şasi, uzun 
şasi, çift-tek kabin olarak 4 farklı versiyon ile sunuluyor. 

Mersa Otomotiv tarafından Sakarya’da üretilen Gazelle Next ve 
Gazelle Business, Türkiye’deki 23 bayide satışa sunuluyor.

Yurt içi ve yurt dışı lojistik hizmetini 2007 
yılından bu yana sürdüren Kardelen Lojistik, 
tamamı Renault Trucks’tan oluşan filosuna 
2015 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülüne sa-
hip Renault Trucks T 460’ı dahil etti.

Konteyner, açık ve gabari yük taşımacılığı ile 
ağır nakliye ve projelerin nakliye hizmetini 7 
yılı aşkın bir süredir gerçekleştiren Karden Lojis-
tik ve Denizcilik, İstanbul Ambarlı Limanı’ndaki 
hizmetleri için kullandığı filosuna 1 adet Rena-
ult Trucks T 460 1100 ADR dahil etti. Bu alımla 
birlikte Karden Lojistik ve Denizcilik, filosunda-
ki toplam araç ve Renault Trucks sayısını 12’ye 
yükseltti.

İstanbul’da gerçekleştirilen teslimat töreninde 
Karden Lojistik ve Denizcilik adına Şahin Kah-
raman, Renault Trucks adına ise İstanbul Avru-
pa Satış Sorumlusu Tayfun Fıçıcı hazır bulundu. 
Karden Lojistik ve Denizcilik adına törende ko-
nuşma yapan Şahin Kahraman, “Kurulduğumuz 
günden beri Renault Trucks Premium 420 serisi 

ve sonrasını tercih ettik ve bugüne kadar Rena-
ult Trucks tercihinin doğru olduğunu gördük. 
Bu güvenle T serisinden araç siparişi verirken 
hiç düşünmedik ve sonuçta Türkiye’nin ilk 
Euro 5 motorlu T Serisi çekicisini filomuza kat-
tık. Yeni ürünün de selefleri gibi yakıtta cimri, 
işletmede kolay ve kaliteli olduğunu biliyoruz. 
Yeni yatırımımızın hayırlı olmasını diler, satış sı-
rasında bizlere verdiği büyük destek nedeniyle 
Tayfun Bey’e teşekkür ederiz” sözleri ile tercih-
lerinin her zaman Renault Trucks’tan yana ola-
cağını ifade etti.

Renault Trucks İstanbul Avrupa Satış Sorum-
lusu Tayfun Fıçıcı yaptığı konuşmada, “Karden 
Lojistik ve Denizcilik ile yıllardır devam eden iş-
birliğimizi, yeni model araçlarımızla da devam 
ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni ürünümü-
zün de yakıt tüketimi ve tamamen yenilenmiş 
kabini ile müşterimize hem ekonomi hem de 
konfor anlamında avantaj sağlayacak. İşbirliği-
mizin uzun yıllar devam etmesi dileğiyle ara-
cın kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
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Volvo Kamyon’nun Yeni Kabin FM11’i
Onay Petrol İle İlk Kez Türkiye Yollarında

Iveco’dan Stralis Teslimatları;
ÖZGÖZDE ANKARA STRALIS 

TESLİMATLARINI SÜRDÜRÜYOR

Iveco’nun yetkili satıcılarından 
Özgözde Otomotiv Ankara Yeni Star 
Nakliyat’a 3 adet Stralis Hi Wat 6x4 
teslim etti.

Ankara ağır nakliye sektörünün önde 
gelen ismi ve iş makinaları konusunda 
uzman bir isim olan Yeni Star Nakliyat 
3 adet Iveco 6x4 çekici ile filosunu 
yenilemeye başladı.

Uzun zamandır iş makinaları ve ağır 
nakliye konusunda faaliyet gösteren 
Yeni Star Nakliyat tercihini Iveco’dan yana kullandı. Ankara 
Özgözde Ostim tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Yeni 
Star firması sahibi Faruk Özmen,  Iveco Araç  bölge müdürü Mert 
Ural, Özgözde Otomotiv ağır vasıta satış müdürü Göktan Güçlü 
katılmışlardır. 

Törende konuşan Faruk Özmen; “lüks ve geniş kabin alternatifi 
ile kullanıcıların konfor ve güvenliğini sağlarken, yakıt tasarrufu 
ve işletme maliyetleri açısından da mali olarak kar etmeyi 
hedefledikleri için Iveco’da karar kıldıklarını  ifade etmiştir.  

Faruk Bey sözlerine şöyle devam 
etmiştir; 

“Çalışan tüm arkadaşların önce 
güvenliği ve konforu bizim için ön 
plandadır. Kullandığımız tüm ekipman 
ve araçların firmamızın itibarına hizmet 
etmesine, bizi yarı yolda bırakmayacak 
olmasına özen gösteririz. Onun 
içindir ki; yıllardır sektörün tercihi 
oluyoruz. Karlılık bunlardan sonra gelir. 
Araştırmalarımız sonucunda yeni nesil 
Iveco’nun avantajları tercihimizde etkili 
oldu. Eskiden de tanırdık, bilirdik Iveco 
markasını ancak özellikle son yıllarda çok 

ciddi bir atak yapan Iveco ile tekrar bir başlangıç yaptık. Özellikle 
Özgözde’nin yaklaşımı bizim için son derece memnuniyet verici. 
Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum.”

Törende konuşan Öz Gözde Otomotiv ağır vasıta satış müdürü 
Göktan Güçlü;

“Iveco ürün gamının çeşitliliğinden, ürettiği ürün kalitesine 
kadar,  ilklere imza atmasından, yüksek teknolojisine kadar bir çok 
konuda öncü bir marka” dedi.

Petrol taşımacılığında faaliyet gösteren Onay 
Petrol, satın aldığı 1 adet yeni Volvo FM11 450 
modelini aracı filosuna dahil etti. Bu satışla bir-
likte Volvo Kamyon’un yeni kabin FM11 mo-
deli ilk kez Türkiye yolları ile buluşmuş oldu.

Ankara ve Hakkâri’de akaryakıt taşımacılı-
ğı faaliyetlerinde bulunan Onay Petrol, Türki-
ye’nin ilk yeni kabin FM11 450 HP modelini 
filosuna kattı. Bu alımla birlikte ilk Volvo Kam-
yon alımını gerçekleştiren Onay Petrol’un filo-
sundaki araç sayısı 4’e yükseldi.

Teslimat töreninde Onay Petrol’ün sahibi Nazmi Onay’ın yanı 
sıra Volvo Kamyon adına Bölge Satış Danışmanı Oğuz Nuhoğlu ha-
zır bulundu. Onay, “Akaryakıtın nakliyesi, bu alandaki hizmetleri-
mizden yalnızca biri. Bu alanda da ilk defa Volvo Kamyon ile ça-
lışacağız. Ağır yük taşımacılığı ve uzun yollarda Volvo Kamyon’un 
sahip olduğu dayanıklılık, bizi kendileri ile çalışma fırsatı yarattı. 
Ayrıca Türkiye’deki yeni kabin FM11 modelini ilk satın alıp kulla-

nacak firma olmaktan da mutluluk duyuyoruz” 
sözleri ile Volvo Kamyon markasına karşı duy-
duğu güveni paylaştı.

Volvo Kamyon adına teslimat töreninde ko-
nuşan Nuhoğlu ise, “Onay Petrol, bölgesinde 
gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle saygı duyulan 
bir geçmişe sahip. Kendileri ile çalışmak bizim 
için oldukça önemli. Ayrıca Türkiye’deki ilk 
yeni kabin FM11 serisini de Onay Petrol filosu-
na dahil ettik. İlk defa çalışma fırsatı bulduğu-

muz Onay Petrol ile işbirliğimizin süreceğine inancımız tam” dedi.

Akaryakıt taşımacılığı için Onay Petrol’ün tercih ettiği yeni kasa 
FM serisi, 11 ile 13 litrelik 330 beygirden 500 beygir 11 farklı mo-
tor seçeneğine sahip. Bölgesel nakliye hizmetlerini hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmek için üretilmiş olan FM serisinin Euro5 sertifikasına 
sahip motorları, düşük yakıt tüketimi ve üst düzey performans ö-
zelliğiyle dikkat çekiyor. FM serisinin sahip olduğu motorların diğer 
ve en önemli özelliklerinden biri ise çevreci olması.
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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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YUKARIDAN AŞAĞIYA:  
1. Tarımla uğraşan kimse, çiftçi   2. Emanet, vedia - Eğik olmayan   3. Vadesi olan  4. Yok etme, giderme - 
Alüminyumun simgesi   5. Emme, soğurma - Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için 
verilen buyruk   6. Erbiyumun simgesi - Çabucak   7. Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan 
araç   8. İstençli

SOLDAN SAĞA:   
1. Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri  2. Yabani hayvan barınağı - Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı, kötü sonuç, 
ziyan   3. Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli - Radyum’un simgesi    4. Ham maddeyi işleyip mal 
üretme - Sınır, uç   5. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi   6. Düşünce - 
Yapılan iş, edim, fiil   7. Eki olan   8. Akıllıca
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KESTANELİ PİLAV EŞLİĞİNDE  
HİNDİ TANDIR

HAZIRLANIŞI

Yemeğimizde hindi etini göğüs kullanmanızı tavsiye edi-
yorum. Öncelikle uygun bir tencereye hindi eti, vegata, 
tavuk bulyon, tane karabiber, havuç, kuru soğan ,defne 
yaprağı, sarımsak, tuz ve yeteri kadar su ilave edip pişe-
ne kadar haşlıyoruz. Hindi pişince, suyunu  sos yapmak 
için ayrı bir kaba alıyoruz ve mutfak robotu yardımıy-
la sosu içindeki haşlanmış olan sebzeler ve baharatlar-
la birlikte çekiyoruz. Hindiyi görseldeki gibi dilimleyip 
üzerine çektiğimiz sostan çok az ilave edip fırınlıyoruz. 
Yaklaşık  15 dakika  içinde bekletiyoruz.

Önceden ılık suda ıslamış olduğumuz pirinci süzüp; te-
reyağ, sıvı yağ ve tuzunu  ilave edip, pilav haline getiri-
yoruz. Kestaneleri ise çizip fırınlayıp soyduktan sonra 
pilavın suyunu verme aşamasında ilave ediyoruz. Pata-
tesleri soyup kibrit şeklinde doğruyoruz ve  kızgın yağ-
da kızartıyoruz.

SUNUM

Kestaneli pilavı bir format yardımı ile tabağa basıp he-
men yanına kibrit patatesi koyuyoruz. Patatesin üzerine 
fırından çıkardığımız hindiyi ve uygun kıvamda çektiği-
miz sosu görseldeki gibi ilave ediyoruz.

AFİYET OLSUN                                                                                 

      MALZEMELER
• Hindi Eti   : 200 gr

• Vegata   : 1 gr

• Tavuk Bulyon  : 1 gr

• Ayçiçek Yağı : 5 gr

• Tane Karabiber   : 1 gr

• Havuç    : 40 gr

• Kuru Soğan : 40 gr

• Defne Yaprağı : 1 adet

• Sarımsak  : 1 diş

• Patates      : 160 gr

• Pirinç    : 100 gr

• Tereyağ    : 5 gr

• Kestane  : 100 gr

• Tuz  : 1gr

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü
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ÖZ GÖZDE
S: 32

DRAGER
S: 29

CUMMINS
S: 16-17 

TEKNİK TANKER 
İmalat Liderliğini Sevdi


