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

Bilindiği üzere Messe München International (MMI) 
Eurasia Fuarcılık 16-18 Nisan tarihleri arasında Ankara 
ATO Congresium Kongre ve Fuar Merkezi’nde  “IFAT 
Eurasia Fuarı” düzenleyecek.

Dünyanın en büyük çevre teknolojileri fuarlarından 
biri olan IFAT Fuarı, bundan böyle “IFAT Eurasia” 
olarak her iki yılda bir olmak üzere Türkiye’de de 
düzenlenmeye başlayacak. Başta Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere 
pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunun desteklediği 
fuara ilginin hayli yüksek olduğu aldığım duyumlar 
arasında. Bunun en büyük göstergesi ise  fuara yeni 
açık alanlar eklenmesi. 

Dünyanın en önemli çevre teknolojileri fuarlarından 
biri olan IFAT, uzun zamandır Avrupa dışında  
dünyanın farklı coğrafyalarında da düzenleniyor. Çeşitli 
sebeplerden Almanya’ya gelemeyen ziyaretçilerine 
ulaşabilmek için etkinlik alanlarını genişleten Almanya 
merkezli fuar, bu doğrultuda Avrupa kıtası dışında 
Çin ve Hindistan’da düzenleniyor. IFAT Eurasia da 
bundan böyle her iki yılda bir Ankara Türkiye’de 
düzenlenecek. Türkiye ve Ankara’nın seçilmesinde 
en önemli sebep, sahip olduğu konum ve gelişen 

çevre sektörüdür. Türkiye farklı kıtalar arasında pek 
çok ülkenin ulaşım yolları üzerinde ve bir birleşim ve 
geçiş noktası işlevine sahip.  Öte yandan AB üyeliği 
için aday ülke olması nedeniyle başta çevre kriterleri 
ve standartlarını yerine getirme konusunda niyeti 
ve çalışmaları var. Dolayısıyla tüm bunları yan yana 
getirdiğinizde dünya çevre sektörünün gelişimine 
katkı sağlamak için Türkiye çok doğru bir seçim.

Messe München International çevre sektörünü 
desteklemek için IFAT, dünyanın lider çevre 
teknolojileri fuarını yapmakla kalmıyor dünya 
çapında çeşitli lokasyonlarda uluslararası çevre 
teknolojileri fuarları düzenliyor. Şanghay’da IE Expo, 
Ankara’da IFAT Eurasia, Mumbai’de IFAT India ve 
Johennesburg’da IFAT Çevre teknolojiler Forumu. 

Böylesi büyük ve önemli bir organizasyonun ülke-
mizde özelliklede başkentimizde yapılmaya başlana-
cak oluşu; tanınırlılığımız, gelişimimiz, vizyonumuz ve 
ekonomimiz açısından büyük bir katma değere sahip 
olacaktır kanaatindeyim.

İFAT Artık Türkiye de
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DMO-Arüsder Toplantısına 
Sektörden Yoğun İlgi

Araçüstü Ekipman fiyatlarının iyileştiril-
mesi konu başlığı altında, 18 Şubat 2015 
günü Devlet Malzeme Ofisi’nde, Arüsder 
Yönetim Kurulu ve Arüsder üyelerininde 
hazır bulunduğu, bir toplantı gerçekleştiril-
miştir.

Arüsder Yönetim Kurulu Başkanı Nayim 
DERELİ üyelerimizin DMO ile yaşadığı so-
runları ve fiyat politikasındaki istikrarsızlığı 
bir sunum ile dile getirdiği toplantıda kısaca 
aşağıdaki hususlara değindi; 

•	 Satın alma süreçlerinin çok uzaması 
sebebiyle üretimde yığılmalar meyda-
na gelmekte, teslimatlar gecikmekte-
dir,

•	 EKAP’ta çok az sayıda bulunan düşük 
fiyatlı ihale sonuçlarının pazarlıklarda 
baz alınması, 

•	 Sipariş onay süreçlerinin çok uzun olması,

•	 Şasi araç üreticisi firmaların fiyat artışını 
yapabildiklerini ancak ekipman fiyatlarının ise DMO 
tarafından son 5 yılda toplamda %15 arttırıldığını, 

buna karşın asgari ücretin dahi bu süre zarfında 
%55 oranında arttığını belirtmiştir. Buna bağlı olarak 
üreticilerin kapasite artırımı yapamadığını, istihdam 
yaratamadığını, kaliteden ödün verildiğini, ürün 
geliştirmeye pay ayıramadığını da dile getirmiştir.

Bu hususlar üzerine DMO yetkilileri sorunları tek tek ele 
alarak ortak bir çözüm üretme gayreti göstermiştir. Bunun 
sonucunda da aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) DMO yetkilileri, Araçüstü Ekipman fiyatlarının 
arttırılması konusunda ARÜSDER’ in talebini olumlu 
karşılamış olup Nisan ayı içerisinde fiyat artışının 
ekonomik verilere göre değerlendirileceğini ve 
artışın bu değerlendirme sonucun da yapılacağını 
belirtmiştir.

2) Satın alma sürecinin kısaltılması ile ilgili olarak 
ekipman alımlarının protokol esaslarına göre daha 
kısa sürede, daha uygun olarak ve daha çok firmayı 
kapsayacak şekilde yapılması benimsenmiş ve 
bunun çalışmalarına da başlanacağı belirtilmiştir.
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3) Ortak şartnamelerin güncel-
lenmesi için çalışma başlatılmış  
ve bu konuda ARÜSDER’inde 
önerileri beklenmektedir.

4) Teslimatı yapılan ancak tah-
silatı uzun süren işlerde özel-
likle Çevre Bakanlığı’nın iş-
lerinde DMO’nun da sürece 
destek vermesi kararlaştırıl-
mıştır.

5) Kabulü yapılmış, her türlü 
işlemi bitmiş ürünlerin ilgili 
kurumlarca teslim alınma-
ması nedeniyle yaşanılan problemlerin giderilmesi 
için DMO yetkililerinden destek istenmiştir. Yetki-
liler teslim alma süreci için tarih verilerek hareket 
edileceğini bu işlemin süreci hızlandıracağını dile 
getirmiştir. 

Sektörün sorunlarını çözmek için gayret gösteren 
ARÜSDER Yönetim Kurulu faydalı bir toplantı organize 

etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu toplantı, dernek 
olmanın, üyesi olarak haklarınızın korunması ve gözetilmesi 
adına dernek ile birlikte hareket etmenin güzel bir örneğini 
teşkil etmiştir. 
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S. Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Büyüdükçe 
Küçülenler…

Kimi vardır; çok gezer ama görgüsüzlük  
biriktirir.

Kimi vardır; kazandıkça dağıtamaz olur.
Kimi vardır; çok yer ama sadece şişer.
Kimi vardır; sevdiğini sanır amma kendinden 

başkası yoktur hayatında.
Kimi vardır; çok koşar amma gittiği bir arpa 

boyu bile değildir.
Kimi vardır; her renk görünür oysa yalnızca 

karanlıktır.
İster gezsin, ister koşsun…
İster sevsin, ister rengarenk sansın…
Kazandığını dağıtmayana, sevgisini paylaşa-

mayana, yediğini sindiremeyene, koşup ta bir 
yere varamayana bizde sadece görgüsüz değil 
“Büyüdükçe Küçülen” denir.

Hayatın kıyısında dolanıp da sanki bir halt 
bilirmişçesine yorum yaptıkları için. Kazançlarının 
helal olduğunu utanmadan savundukları için. 
Tek renk, tek ses oldukları için. Yaşamın sadece 
bir noktasında büyüyüp, her konuda olmuş gibi 
davrandıkları için. Başkalarının değil, yalnızca 
kendilerinin bildiklerini sanacak kadar hasta 
oldukları için. Dünlerini unutup, bugünün 
sahte değerleriyle yücelip sanal bir şişkinlikle 
dolanabildikleri için. Şiştikleri, yiyip-içip sadece 
şiştikleri, büyümediklerinin sadece şiştiklerinin 
farkında olamadıkları için “ Büyüdükçe Küçülen” 
ler onlar.

 Bir yerde biri kan ağlar. Onlar kazanamadık-
ları, doymadıkları ve yetinme duyguları köreldiği 
için ağlar. Yitirilen bir evlat, bir candır oysa. On-
lara ne ? Onlar büyüme derdinde !

 Biri hakkını alamamanın derdinde. Onlar 
daha fazla alamamanın hüznünde. Kendileri-
ne üç kazandırırken biri bile vermediklerinden 
hiç mi hiç rahatsızlık duymadan, hatta mümkün 
olsa verdikleri yarımı bile alabilmenin peşinde 
bir hırsın tutsaklığında körelmişliktedirler.  

En ufak acı duymazlar, bir babanın çaresizliği-
ne sebep olduklarının farkında olmadıkları için.

Kendi bebesinin her türlü şımarıklığının 
sempatisiyle avunur ya, başkasından ona ne 
? Tek renk olduğu yerdedir şimdi. Körelme 

çoktan kangrene dönmüştür bedeninde. Bir 
yerlerde bir koşturma vardır adına sürdürülen. 
Kendi bir başınalığında yol alamayacakken onu 
taşıyanlar vardır nasıl olsa ? Ona ne kim koşarken 
tökezlemiş ? 

 Önce bir hücre ölümüdür kanser. Sonra 
dokuya döner. Her bir hücre yediğinde yerine 
su bırakır. Dokular tükendikçe organ yiter 
ve ardından ya en yakınındaki organa ya da 
en uzaktakine sıçrar… Metastaz oluştuğunda 
yapacak pek bir şey kalmaz… Sadece zaman 
kazanmaya bakmalı…Biraz çileli çokça 
meşakkatlidir süreç. Saçlar dökülür şansı varsa 
kemoterapide. Vücut direnci önemlidir. Yoksa 
radyo terapi… Sonuçta bir gün zayıflamış, bir 
deri bir kemik kalmış bir beden… Ve tek bir 
söylem;

“Evine götürün…Ne istiyorsa verin ! “
-Yani ?
-Tıbben yapabilecek bir şey kalmadı.
Hadi bakalım şimdi…. Ye ne yiyebilirsen ! 

Üç katlı evin 5 odasının sadece birinde saatleri 
say hadi ! Baş başa kalıp; keşkelerinle-iyikilerini 
yarıştır ! Hangisi daha fazla ?

Garip için kabullenmek kolay. Kazandığı çok 
şey yok ki kaybettiğine yansın. Amma; kazandığını 
ve kazanmak uğruna çok şeyini kaybeden için 
bu kadar kolay değil.  Hani o hırs…Hani gezdiği 
yerlerde yedikleri, hani şiştikleri ? Hani üç kat ?  
Hani onca mal ? Hani onca kırgınlık ? Hani 
kırdıklarından kazandıkları ? Hadi ye şimdi ?  
Bir yudum daha fazla iç içebilirsen ? Bir öğlen 
yemeğinde hesabını sorduğun ayranın boğazından 
geçmediği bir anda anlarsın keşkelerin fazla 
olmasının acısını, lakin o bir lokma ayran dahi 
geçmez boğazından…İşte o an iş işten geçmiştir.

İş işten geçmeden, hala hayatta ve bir 
yudum geçebiliyorken boğazından ve hala 
iyiki yapmışım deme şansın varken keşkeleri 
çıkart hayatından. Paylaş be can. Üç katlı 
evin bir odasının tek yatağında can vermeye 
dahi mecalin kalmadığında değil; bugün vakit 
varken anla ve hakkını ver hayatında sana değer 
katanların… Seni büyütenlerin…

BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLME can…  
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Hidromek, 2014 Yılını da 
Zirvede Kapattı

2014 yılı İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği) verilerine göre; hem kazıcı yükleyici 
hem de hidrolik ekskavatör grubunda en fazla yurt içi 
satışı gerçekleştiren Hidromek, kazıcı yükleyici grubunda 
yüzde 39 pazar payı ve toplam 1.284 adet satışla pazar 
lideri olmayı başardı. Kazıcı yükleyici ürün grubunda 6 yıl 
üst üste kazandığı bu başarıya paletli ekskavatörde yüzde 
21,5 pazar payı ve 616 adet satışla son 3 yılın liderliğini de 
ekleyen Hidromek, lastikli ekskavatörde de pazardan yüzde 
22’lik pay aldı ve 49 adet satış gerçekleştirdi. Toplamda 
665 adet hidrolik ekskavatör satışıyla Türkiye’nin 2014’te 
en çok tercih edilen hidrolik ekskavatör markası oldu. 

2014 yılı sonlarında pazara sunulan yeni Alpha Serisi 
kazıcı yükleyicilerle sektöre yeni bir soluk getiren Hidromek, 
gerek tasarım ve donanımdaki değişiklikleriyle gerekse 
müşteri ihtiyacına göre seçilebilecek üç farklı paketiyle 
iş makinesi pazarında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yeni 
Alpha Serisi; A1, A5 ve A8 olarak sunduğu üç farklı paketle 
farklı müşteri beklentilerini karşılıyor.

Ekskavatör grubuna yeni eklenen 49 tonluk HMK 490 
LC HD paletli ekskavatörünün yanı sıra 17 ton lastikli 

ekskavatör ve değişik tonajlarda mini-midi paletli ve lastikli 
ekskavatör üretimi planlayan Hidromek, 2015 yılında da 
ürün gamını genişletmeye devam ediyor. 2015 yılında ilk 
prototip çalışması tamamlanan 4 metreküp yükleyici kova 
kapasitesine sahip lastik tekerlekli yükleyicinin, yurt içi 
ve yurt dışı pazarlarda müşterilerin beğenisine sunulması 
planlanıyor. Türkiye pazarına uygun greyderlerin ise 
2016 yılının ilk yarısında yurt içi pazarda yer almaları 
hedefleniyor.  
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1972  yılında Altınordu Karoser Ltd. Şti. 
olarak  faaliyete başlayan şirketimiz 1983 
de  Altınordu Treyler San.ve Tic.Ltd. Şti.  
olarak  sınırlarını genişleterek  42 yıldır trey-
ler ve her çeşit römork imalatı ile konusun-
da sektörünün uzman ve önde gelen kuru-
luşları arasında yerini sağlamlaştırmış , yurt 
içi ve yurt dışında ülke ekonomisine büyük 
katkılar sağlamaya devam etmektedir.

1972 li yıllarda Altınordu Karoserin ku-
rucusu olan Faruk Altınordu ülkemiz-
de bir ilki gerçekleştirmiş olup ilk  Av-
rupa tip treyleri üretime başlatmıştır.  
O dönemlerde  11 kişilik istihdam  sağ-
layan Altınordu Karoser, Ömer Faruk  
ALTINORDU’nun Altınordu Treyler Ltd.Şti.
olarak  şirketi genişletmesi ile 200 kişilik  bir 
istihdama ulaşmış ve şirket Ankara’da vergi 
rekortmenliği sıralamasına girmiştir.14.580  
metrekarelik alanda üretim yapmaktadır. Makine parkuru  
geniştir. Şirket bünyesinde 7 üst düzey teknik personel, 1 sek-
reter, 65 üretim personeli çalışmaktadır. Ülkemizde ilk defa 
10 akslı hidrolik sistem uzamalı yük aktarma sistemli, lowbed  
üretimini yine firmamız yapmıştır ve bu ürüniçin üretim bel-
gesini alan ilk firma Altınordu dur.Firma son yıllarda ağır nakli-
ye ve proje taşımacılığında kullanılan çok özel amaçlı lowbed 
üretimi yapmakta,bu araçlarda kullanılan hidrolik sistemin  
tamamının tasarım ve montajını kendi bünyesinde yapmak-
tadır.Bu da ülkemiz teryler üreticileri arasında bir ilktir.

Altınordu Treyler Ltd.Şti’nin Yön.Kur.Başkanı ve aynı  
zamanda  Makine Mühendisi olan  Ömer Faruk  ALTINORDU, 

yanında görev yapan mühendislere, teknikerlere  ve 
çalışanlarına  sürekli bilgi ve birikimlerini aktarmış, insana 
yatırım yapmıştır. Ömer Faruk Altınordu’nun öncülüğünde 
şirket ülkemizde birçok  yeni projelere ve üretimlere devam 
etmiştir. Altınordu Treyler Savunma Grubu 2009 yılında TSK 
‘nın ihtiyacı olan  46 adet askeri tank taşıyıcı projesini başarı 
ile tamamlamış,bu projeden yüzünün akıyla çıkmıştır.Yine 
Türk Savunma Sanayii sektörüne öncülük eden  Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ,Aselsan,Havelsan,Roketsan’a Hava 
Kuvvetleri K.lığı, Kara Kuvvetleri K.lığı,Jandarma Genel K.lığı, 
Tübitak Sage ‘ ye özel amaçlı araçlar yapılmış olup halen 
devam eden birçok projeleri vardır.

Türkiye’nin İlkleri Altınordu Treyler’de...
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Üretilen ürünlerden kısaca bahsetmek gerekirse : 

Mega pilot, jumbo, kuruyük, kamyon römorku, damper 
dorse, damper kasa, lowbed, akaryakıt tankeri, lpg 
tankeri, silobas, asfalt şase, dolly, konteynır taşıyıcı, araç 
taşıyıcı,  özel amaçlı savunma sanayiye yapılan araçlar  v.b 
ürünlerdir. 2007 yılında 3 aylık kısa bir  sürede 300 adet 
römork üretimi yaparak  yurtdışına ihracatta bulunmuştur.

…..ve  Altınordu’nun  gözbebeği  20 akslı modüler 
platform üretimi ….

2014 yılında üretimi başlayan TÜBİTAK onaylı ve 
destekli olan bu proje ülkemizde bir ilktir. Dünya treyler 
sektöründe bu ürünü yapan firma sayısı 10 dan azdır. 
Ülkemizde de ilk firma Altınordu Treylerdir.

250-300 ton taşıma kapasiteli olan bu treyler 20 
aks hidrolik sistemdir.Modüler olmasındaki avantajı 
yükünüzün ağırlığına göre modül olarak ekleyebilmeniz ve 
rahatça yükünüzü taşıyabilmenizdir. 2015 in ilk aylarında 
üretimi tamamlanacak olan bu aracımızın yine mimarı 
Ömer Faruk Altınordu dur.
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Bütün Sektörlerin Hortum İhtiyacı 
Tek Bir Çatı Altında

2001 Yılında hortum satışı ile başladığımız 
ticaret hayatında bugüne dek hortum satışı, 
imalatı ve hortum ekipmanları konusun 
da faaliyet gösteren firmamız istikrarlı ve 
çalışma azmi ile hortum sektöründe önde 
gelen firmalar arasında yerini almıştır.

Siz değerli müşterilerimize saha iyi ve 
kaliteli hizmet vermek amacı ile 2010 yılında 
2100 m² yeni showroom mağazamızda 
satışlarımıza devam etmekteyiz.

Hedefimiz gelişen teknoloji ve sanayiye 
uygun hortum ve hortum ekipmanlarını, 
tüm sektörün ihtiyaçlarına uygun kaliteli, 
düzgün ürünleri sunarak büyüme azmi ile 
en iyi şekilde hizmet vermek ana gayemizdir.

MİSYONUMUZ; müşterilerimizin başarıları için değer 
sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarında ürün 
ve hizmetler üretmektedir.

VİZYONUMUZ; sektörümüzde, yurt içinde ve yurt 
dışında doğru teknolojiler ile anahtar teslimi katma değerli 
çözümler sunan, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, 
değişimi yönlendiren, sektöründe bir DÜNYA şirketi 
olmaktır. 
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Renk Grup Antalya Şehircilik ve 
Teknoloji Fuarı’na Hazırlanıyor

İç ve dış mekan temizleme ma-
kinaları ile yol süpürme tipi çevre 
temizlik makineleri üreten İtalyan 
TSM ve MINGNUO markalarının 
Türkiye Distribütörü olan RENK 
GRUP 1-3 Nisan’daki Antalya  
ANFAŞ Şehircilik ve Teknoloji Fua-
rı’na hazırlanıyor.

Geçen yıl REW ve İstanbul  
Belediye Kent Fuarlarında MINGNUO  
ile ilgi ve beğeni toplayan Renk 
Grup, bu fuarda özellikle 2014 Aralık  
ayında anlaşması yapılan yüksek  
teknolojili iç mekan süpürme araçları  
üreticisi olan İtalyan TSM ürünlerinin 
lansmanını yapacak. 

Renk Grup Çalışanları İtalyan 
Mühendislerden Eğitim Aldı

Temizlik ve hizmet sektöründe emin ve hızlı adımlarla 
ilerleyen Renk Grup, fuar öncesi İtalya’dan gelen 
mühendislerden ve teknik ekipden oluşan bir gruptan, 
Tekstilkent’deki yeni kurduğu 450 m2’lik teknik servis 
alanında eğitim aldı.  Eğitime, müşterilere tam ve doğru bilgi ve  

hizmet verebilmek adına teknik servis ve pazarlama  
departmanı katıldı. Bilir kişiler elektrikli, benzinli, binicili,  
iticili tüm makinaları tek tek anlatıp, en ince detayına kadar 
tüm püf noktaları hakkında eğitim verdiler. Eğitimin sonunda 
İtalyan grup, karşılarında öğrenmeye açık, hevesli ve  
enerjik bir grup görmekten memnun olduklarını belirttiler.

Binicili ve elle kumandalı zemin yıkama makinaları,  
binicili ve elle kumandalı zemin  
süpürücüleri, endüstriyel vakum ma-
kinaları, endüstriyel ve yüzel temiz-
leme makinaları ve 2014 Uluslararası 
Sağlık Sektörü En İyi Temizlik Makinası  
Ödüllü Antibakteriyel temizleme ma-
kinaları gibi geniş temizlik ürünleri yel-
pazesiyle bir adım önde olan %100  
İtalyan TSM ürünlerinin fuarda büyük 
ilgi görmesi bekleniyor. 

Merkezi İstanbul Tekstilkent’de  
bulunan Renk Grup 1-3 Nisan’da An-
talya ANFAŞ Şehircilik ve Teknolo-
ji Fuarı’nda 5.holde ziyaretçilerini  
bekliyor olacak.
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İskitler Teknik Lisesi İtfaiyecilik 
Bölümü Öğrencileri Karba 
Otomotiv Fabrikasını Ziyaret Etti

Karba Otomotiv gençlere yönelik fa-
aliyetler kapsamında İskitler Teknik Li-
sesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerini 
fabrikasında ağırladı. 

 Karba Otomotiv, öğrenci işbirliği 
kapsamında geleceğin itfaiyecilerine 
modern tasarım ve son itfaiyecilik tek-
nolojileri hakkında bilgilendirmek a-
macı ile İskitler Teknik Lisesi İtfaiyecilik 
Bölümü öğrencileri  ile bir araya geldi. 

 Geleceğin İtfaiyecilerini karşılayan 
Eğitim Sorumlusu Muharrem ÖZSOY 
Karba Otomotiv’in tarihçesi, çalışmala-
rı ve ürünleri hakkında bir sunum yap-
tı. Daha sonra üretime giriş ve iş güven-
liği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, 
Muharrem ÖZSOY eşliğinde İtfaiye araçlarının imalat  
hattı, üretim alanı, pompa imalathanesi, pompa test alanı ve  
kalite kontrol bölgesini gezerek, gelecekte kullanacakları  
itfaiye araçları hakkında bilgi aldılar. Fabrika gezisi sonra-
sı araçların kullanımları ile ilgili olarak teknik ve pratik eği-
tim alan öğrenciler ayrıca Karba Otomotiv’in geçen aylarda 

Türkiye temsilciliğini almış olduğu Resqtec marka kurtarma 
malzemelerini de kullanma fırsatı buldular. 

 Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Muharrem ÖZSOY 
“Karba Otomotiv olarak genç itfaiyeci kardeşlerimiz için yeni 
projeler ve yeni ürünler geliştiriyoruz, daha öncede bir çok 

üniversiteden öğrenciler üretim tesisimizi 
ziyaret etti; ancak bu kardeşlerimiz yarın bu  
araçları ve ekipmanları kullanacak kişiler 
olacaklar, bundan dolayı bugün yapılan 
bu ziyaret, diğer ziyaretlere göre farklı bir 
anlam taşımaktadır Karba Otomotiv olarak 
bizler Türkiye’de İtfaiyeciliğin geliştirilmesi 
için çalışıyoruz, bu iş ekipmanların gelişimi 
ile değil, insanların gelişimi ile sağlanır, bu 
genç arkadaşlarımız bugün buraya yeni 
fikirler öğrenmeye geldiler; ama gelecekte 
yeni insanlara yeni fikirler öğretecekler işte 
bundan dolayı Karba Otomotiv olarak genç 
kardeşlerimizin ve tüm itfaiyecilerin her 
zaman yanında olacağız” dedi.
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Bucher Municipal Süpürgelerinin Türkiye 
Mümessili Karyer-Tatmak Şirketler Grubu Oldu

Dünyanın en büyük süpürge üreticisi olan Bucher 
Municipal 2015 yılının başında Karyer-Tatmak Şirketler 
grubu ile mümessilik anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma 
çerçevesinde Karyer–Tatmak Şirketler grubu Bucher 
markasının satış  ve satış sonrası hizmetler konusunda tüm 
faaliyetlerini yürütmeye tek temsilci olarak yetkili kılınmıştır.

 1-Firmanızın kısaca tanıtımını yaparmısınız?

Karyer-Tatmak Şirketler grubunun temeli 1953 yılında 
atılmış olup 62 yıldır Türk sanayisine hizmet vermektedir.  
Karyer şirketi kuruluşundan itibaren ülke ekonomisine  
önemli hizmetlerde bulunmuş satış ve satış sonrası  
hizmetler konusunda yurt sathına yayılmış servis ağı ile 
müşterilerini asla mağdur etmemiştir. Karyer&Tatmak  
Şirketler Grubu toplam kalite döngüsünü, ”Üretim kalitesi - 
Pazarlama kalitesi - Satış sonrası hizmet kalitesi” tamamlar. 
Bugün, Karyer-Tatmak Şirketler Gurubu, Karyer Ticaret 
Ltd Şti (Bomag,Casagrande,Heli,Jlg,Allu,Cifa,Doppstadh 
ve gruba yeni katılan Bucher Sokak ve Cadde tipi süpür-
ge  markalarının temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir),  
Tatmak Forklift ve İstif Makineleri A.Ş.( IPC Gansow en-
düstriyel temizlik makinelerinin temsilcisi olarak faali-
yet göstermektedir)  Gruba bağlı olarak çalışan bu iki 
firma ile tüm Türkiye çapın-
da faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Karyer&Tatmak 62 yıllık iş  
tecrübesi, 120’yi aşkın çalışanı,  
20,000  aktif müşteri portföyüyle  
sektörde  köklü, saygın, devam-
lılığını korumuş bir gruptur.

2-Karyer&Tatmak olarak sek-
töre sunduğunuz BUCHER sokak 
ve cadde tipi süpürgeler hakkında bilgi verir misiniz ?

Heinrich Bucher (-Weiss) (1784-1850) tarafından kuru-
lan firma faaliyetlerine 1966 yılına kadar farklı iş kollarında  
devam etti. Grup 1966 yılında tarım ve sokak tip süpürge 
konusunda üretime başlamıştır.Bucher 1994 yılında araç 
üstü süpürge üretimi yapan Schörling GmbH Hanover  
firmasını satın alarak dünyanın en büyük süpürge üreticisi 
ünvanını kazanmıştır.

Bucher Municipal firması üretimini 2 grupta toplamıştır,

1. Kompakt süpürgeler  : 1 m3, 2 m3 ve 5.6 m3 olarak ü-
retilmektedir

2. Araç üstü süpürgeler : 5 m3, 6 m3 ve 8 m3 olarak üre-
tilmektedir.

Üretilen süpürgelerin her ihtiyaca cevap verebilmesi 
sektörde önemli bir eksiği tamamlamıştır.

3-Bucher olarak 2015 yılından beklentileriniz nelerdir ?

 2015 Yılı Bucher satış hedefimize ra-
hatlıkla ulaşacağımızdan hiç şüphe-
miz yoktur.Müşteri portföyümüzde 
bulunan firmalarının Bucher Mu-

nicipal markasını seçmelerinde-
ki en önemli etkenlerden biri 

olan markanın ürettiği araç-
ların sağlam ve güvenilir 
olmasından kaynaklan-
maktadır. Bucher Mu-

nicipal bu konuda pazara kendisini kanıtlamış ve 
bu güveni gün geçtikçe daha sağlam temellere  
oturmaya başlamıştır. Müşterilerimizin bize ve Bucher’e 
olan güven ve itimatlarından dolayı satış hedeflerimize  
ulaşmamamız için hiçbir neden görmüyoruz. Bu bize 
2015 hedeflerimizde çıtamızı daha yükseltmemizi ve satış 
hedeflerimizi daha üst noktaya çıkartmamızı sağladı. 2015 
yılında çok iddialı bir şekilde yine hedeflerimizi yıl sonuna 
gelmeden yakalayacağımıza yürekten inanıyorum.
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İnşaat Sektörünün Vazgeçilmezleri                               
Mercedes-Benz Kamyonları

• Mercedes-Benz inşaat kamyonları 
“Beton 2015 Fuarı”nda sergilendi. 

• İnşaat sektörünün tercih ettiği her üç 
kamyondan ikisi Mercedes-Benz yıldızını 
taşıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün bu sene yeniden 
yer aldığı Beton 2015 Fuarı, 19 – 21 Şubat 
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlendi. Bu yıl yedinci kez düzenlenen 
Hazır Beton Fuarı’nda bulunan standında 
Mercedes-Benz Türk, inşaat sektörünün zorlu 
çalışma alanlarında güç işlerin üstesinden 
başarıyla gelebilen güçlü ve dayanıklı  
Mercedes-Benz kamyonlarını tanıtıyor.

Mercedes-Benz Türk fuara geniş ürün portföyünden 4 
aracı ile katılıyor. Bu kapsamda;

• Beton pompa üstyapılı Axor 3340 K 6x4 kamyon, 

• Mikser üstyapılı Actros 3236 B 8x4 Powershift kamyon, 

• Mikser üstyapılı Axor 4140 B 8x4 kamyon ve 

• Mikser üstyapılı Axor 3029 B 6x4 kamyon 

Fuar boyunca ziyaretçilerin beğe-
nisine sunuluyor. Türkiye’nin loko-
motif sektörlerinden inşaat sektörü-
nün tüm ihtiyaçlarına karşılık veren 
ürün gamı ve güçlü kamyonları ile 
Mercedes-Benz Türk, ilk günden fu-
arın ilgi odağı oldu.  

Mercedes-Benz Türk’ten hazır 
beton sektörüne destek 

Mercedes-Benz Türk inşaat sektö-
rünün hedeflerini desteklemek üze-
re Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 
ile işbirliği yapıyor. 2005 yılından beri 
kesintisiz olarak THBB çalışmalarına  

sponsor olan şirket, özellikle eğitim faaliyetlerini  
destekliyor. Tam 10 yıldır pompa ve transmikser operatörleri  
kursu ana sponsorluğunu üstlenen Mercedes-Benz Türk, 
sektörde güvenliğin artması ve kalifiye eleman yetiştirilmesi 
için çalışıyor. Mercedes-Benz Türk’ün yılların tecrübesine  
sahip kadrolu uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan 
profesyonel eğitimler ile teorinin yanında pratik eğitim-
lerle de katılımcıların gerçek senaryolar için en iyi şekilde  
hazırlanması sağlanıyor. 

Tercih edilen her üç kamyondan 
ikisi Mercedes-Benz markalı 

Mercedes-Benz Türk, Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen araç-
larının yanında, ithal olarak sunduğu 
ürün portföyüyle inşaat segmentinde-
ki müşterilerinin her türlü ihtiyacına 
uygun çözümler sunabiliyor. Türkiye 
genelindeki yaygın servis ağı, yedek 
parça temin kolaylığı ve yüksek ikinci 
el değeri avantajları Mercedes-Benz 
kamyonlarının inşaat piyasasında-
ki konumunu daha da güçlendiriyor. 
Bunların sonucu olarak inşaat sektö-
ründe satılan her üç kamyondan ikisi 
Mercedes-Benz yıldızını taşıyor. 
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Mercedes-Benz Axor ve Actros, inşaat sektörünün en 
çok ilgi gören kamyonları 

Mercedes-Benz Türk, inşaat sektöründe en çok kullanılan 
kamyon üreticisi ünvanını koruyor. İnşaat alanlarında aktif 
kullanılan kamyonların yanı sıra, bu alanlara taşımacılık 
yapan Mercedes-Benz kamyonları da sektörün gözdeleri 
konumunda.

Mercedes-Benz Türk’ün inşaat alanlarında kullanılmak 
üzere sunduğu ürün gamı aşağıdaki modellerden oluşuyor;

• Axor 3029 B 6x4 (beton mikser kullanımına uygun 
inşaat kamyonu)

• Axor 3029 K 6x4 (beton mikser kullanımına uygun 
inşaat kamyonu)

• Axor 3340 K 6x4 (damper kullanımına uygun inşaat 
kamyonu)

• Axor 4140 B 8x4 (beton mikser ve beton pompası 
kullanımına uygun inşaat kamyonu)

• Axor 3236 B 8x4 (hafifletilmiş beton mikser kullanımına 
uygun inşaat kamyonu)

• Axor 3340 K 6x4 (damper kullanımına ve beton 
pompası kullanımına uygun inşaat kamyonu)

• Actros 3236 B 8x4 (hafifletilmiş beton mikser 
kullanımına uygun otomatik şanzımanlı inşaat kamyonu)

• Actros 4141 B 8x4 (beton mikser ve beton pompası 
kullanımına uygun inşaat kamyonu)

• Actros 1941 LS 4x2 (beton mikser ve damper treyler 
kullanımına uygun çekici)

• Axor 4140 K 8x4 (damper kullanımına uygun inşaat 
kamyonu)

• Actros 4851 K 8x4 (damper kullanımına uygun inşaat 
kamyonu)
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Ford Otosan mühendisleri ta-
rafından tasarlanan ve geliştirilen; 
dayanıklılığı, yüksek performansı, 
düşük işletim maliyeti ve konfor-
lu donanımıyla dikkat çeken Ford 
Trucks Mikser Serisi, 19-21 Şubat 
tarihleri arasında düzenlenen Be-
ton 2015 Fuarı’nda ziyaretçilerle 
buluştu. Ford Otosan Eskişehir İnö-
nü Fabrikası’nda üretilen seri; ürün 
gamı zenginliği ve üstün özellikle-
rinin yanı sıra, satış sonrası destek 
hizmetleri ve üstyapı çözümleriyle 
inşaat, hafriyat ve hazır beton sek-
törünün beklentilerini en yüksek 
düzeyde karşılıyor. Ford Trucks’ın 
Beton 2015 Fuarı’ndaki standın-
da 1838T (4x2), 3236M (8X4) ve 
3536M (6X4) modelleri sergilendi.  

Mandallı tip konforlu şanzımanı, 10 mm 500 Mpa 
gücündeki sağlam şasisi, 750 saat bakım aralığı, standart 
olarak sunulan klima ve 2 yıl sınırsız kilometre garantisi 
gibi rekabetçi özellikleriyle öne çıkan Mikser Serisi, 
rahat vites geçişleri, kolçaklı koltuk, artırılmış kabin içi 
konfor ve üstyapıyı görme imkanı veren arka camıyla 
sürücülerin işlerine odaklanmasında kolaylık sağlıyor. 

Müşterilerine kullanım esnekliği sağlayan çift 
PTO’nun standart olarak sunulduğu 1838T (4x2) Çekici 
Mikser araçlar pazarda büyük ilgi görürken, aynı anda 
hem mikser hem de damper kullanımına imkan sağlıyor. 
Mikser ürün gamındaki tüm bu ürünler ile 8 metreküpten 
12 metreküpe kadar beton mikseri uygulamalarını 
destekliyor.

3236M Hafif Mikser ise, 8x4 sınıfında rekabetçi ağırlığı 
ile ürün gamındaki yerini alıyor. 9845 kg ile müşterisine 
ağırlık avantajı sunan 3236M Hafif Mikser; standart 
alüminyum alaşımlı jant, hafifletilmiş yeni nesil arka 
kauçuk süspansiyon ve hafifletilmiş 250 litrelik yakıt 
deposu ile satışa sunuluyor.  

Motordan tahrikli PTO ile sunulan 3536M Mikser 
(6x4) ise, 360 PS/1600 NM’lik motoru, düşük yakıt 
tüketimi, 16 hızlı mandallı tip konforlu şanzımanı, 
10 mm 500 Mpa gücündeki şasisi, rekabetçi yerden 
yüksekliği, üstyapı montaj braketleri ve uzun bakım 
aralıkları ile sektörün gözdesi olmayı sürdürüyor. 

Ford Trucks Mikser Serisi 
Beton 2015 Fuarı’nda Göz Doldurdu
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Mst Marka Kazıcı Yükleyiciler Tercih Ediliyor
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Makina Parkını Mst Kazıcı Yükleyicilerle Güçlendirdi

SANKO Holding’in iş makinaları sek-
töründeki şirketi Sanko Makina tarafın-
dan MST markası ile üretilen kazıcı yük-
leyiciler, özel sektörün yanı sıra, kamu 
tarafından da tercih ediliyor.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 
MST marka iş makinalarının üstün per-
formansı ve yerli üretimin desteklenmesi 
kapsamında 10 adet kazıcı yükleyici aldı.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in, 8.Uluslararası Belediye 
ve Belediye Ekipmanları Fuarı’nda San-
ko Makina standını ziyaretinde incelediği 
yerli üretim MST marka kazıcı yükleyici 
iş makinaları, Su ve Kanalizasyon İdaresi-
uzmanlarınca da detaylı olarak incelendi 
ve teknik değerlendirmelere tabi tutuldu.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su Ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dört firmanın 
ürünleri (iki adet yerli, iki adet yabancı) ile ilgili yapmış 

olduğu teknik, değerlendirmeler sonucunda performans 
ve kullanım verimliliği ön plana çıkan MST marka M644 
model kazıcı yükleyicilerden10 adet Devlet Malzeme 
Ofisi aracılığı ile satın alarak yerli üretime destek oldu.

 SANKO MAKİNA

Sanko İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 42 bin metrekare alanda kurulan 
üretim tesislerinde pazar ve müşteri talepleri 
doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
sonucu yüksek performanslı iş makinaları üretimi 
gerçekleştiriyor. 

 MST markası ile üretilen kazıcı yükleyici, teleskopik 
forklift ve mini ekskavatörlerin konforu, kullanım 
rahatlığı, düşük yakıt sarfiyatı ve satış sonrası hizmetlerin 
24 saat kesintisiz sürdürülmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki 
kullanıcıların tercihinde etken oluyor.
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İsveçli Çelik Devi SSAB, HARDOX İle 
Beton İstanbul 2015’te İlgi Odağıydı...

Dünyanın en büyük özel çe-
lik üreticilerinden İsveçli SSAB, 
damper, beton mikseri, vinç ve 
iş makinaları kovalarında maksi-
mum verimlilik sağlayan ürünle-
ri ile Beton İstanbul 2015 fuarın-
daydı. Hardox aşınma parçaları 
ile ağırlık tasarrufundan uzun a-
şınma ömrüne kadar beton sek-
törüne birçok fayda sağlayan ü-
rünleri ile fuarda ilgi çekti. 

Dünya genelinde yaklaşık 9 mil-
yon ton üretim kapasitesi ile özel 
çelikte lider şirketler arasında yer 
alan SSAB, hazır beton sektörü-
ne özel ürünleri ve referans firma-
ların Hardox, Weldox ve Domex 
ile ürettiği ekipmanlarla fuarda yer 
aldı. SSAB, sektöre özel ürünleriy-
le beton mikseri tamburlarında ve 
helezonlarında, araç şaselerinde 
ve beton pompalarında yüksek sertlik, tokluk ve daya-
nım değerleri sayesinde en ağır koşullarda bile önem-
li avantajlar sağlıyor.

Türkiye, yaklaşık 80 milyon metreküp ile Avrupa’nın 
en fazla hazır beton üreten ülkesi… Türkiye’de inşa-
at sektörünün gelişmesi, kentsel dönüşüm projelerinin 
artması, birçok bölgede fabrika yatırımlarının yoğunlaş-
ması, yurtdışından artan yatırımcı ilgisi ve ulaşım, sağ-
lık, eğitim v.s gibi kamu odaklı alt yapı çalışmalarının 
yoğunlaşması ile hazır beton sektörü hızlı bir büyüme 
sürecine girmiştir. Buna paralel olarak Türkiye’nin e-
kipman üretiminde ve hazır beton ihracatında yakala-
dığı ihracat başarısı da Türkiye’yi SSAB için önemli bir 
pazar haline getirmiştir. Konu ile ilgili açıklama yapan 
SSAB Türkiye Genel Müdürü Lemi Özden, “Türkiye’de 
inşaat sektörü sürekli büyüyen bir grafik çiziyor. İnşaat 
firmaları gerek iç pazarda gerekse farklı ülkelerde yap-
tıkları projeler ile büyük başarılara imza atıyor. Buna 
paralel olarak inşaat makineleri üretiminde ve hazır be-
ton ihracatında dünya pazarındaki etkinliğini de gün 
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geçtikçe artırıyor. Türkiye’nin gelişmekte olan bir 
ülke olması sebebi ile her alanda yatırımlar uzun 
vadede daha da büyüyecektir. Biz de SSAB ola-
rak maksimum verimlilik sağlayan ürünlerimizle 
pazarda etkin varlık gösteriyoruz.” şeklinde ko-
nuştu. Sektörde var olan ciddi büyümeye bağlı 
olarak yeni dönemde SSAB olarak daha etkin o-
lacaklarını ifade eden Özden, yüksek dayanım-
lı ve kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşterilere sun-
dukları teknik destek ve lojistik hizmetlerle de 
fark yarattıklarının altını çizdi. 

Daha fazla ürün kullanım süresi... 

SSAB ürün gamında yer alan Hardox çeliği, 
damper, vinç, iş makinaları gibi araçların üreti-
minde kullanılmasının yanı sıra beton mikserle-
ri tamburlarında ve helezonlarında da etkin kul-
lanılıyor. Yapısal çelik Domex araç şaselerinde 
kullanılarak ağırlık tasarrufu sağlıyor. Geçtiğimiz 
sene piyasaya sürülen aşınmaya dayanıklı Har-
dox borular da beton pompasında müşterilerin 
tercihi oluyor.

Hardox,  sertliği ve tokluğu sayesinde en ağır 
koşullarda bile uzun aşınma ömrü sağlarken, Do-
mex ve Weldox ise yüksek mukavemet ve tokluk gibi 
mekanik özellikleri sayesinde müşterilerin daha hafif ü-
rünlere sahip olmasına imkan veriyor. Böylelikle daha 
fazla yük taşınmasına ve yakıt maliyetlerinin azalmasına 
olanak sağlayan SSAB, standart çelik kullanımına göre 
ürünün toplam kullanım süresini birkaç kat artırıyor. 

Beton mikserinde daha fazla beton taşınması ve 
daha fazla ömür için, kazan gövdesinde ve karıştırıcı 
helezonlarda 3mm Hardox 450, araç şasesinde ise Do-
mex 700 MC yüksek dayanımlı çelik öneriliyor. Ayrıca 
çimento silobaslarında gövde kısmında Docol ve Do-
mex saclarının kullanımı, ağırlık tasarrufu sağladığı için 
müşterilerin nakliye masraflarını en aza indiriyor. 

Daha hafif ve uzun ömürlü ekipmanlar... 

Yakıt ve lojistik maliyetlerini en aza indirmek için 
mobil inşaat ekipmanlarında en önemli nokta olan ha-
fif araçlar, SSAB yüksek dayanımlı çelikleri ile mümkün 

hale geliyor. Araç boş durumda hareket ederken bile 
daha az yük taşıması sebebiyle tasarrufa katkıda bulu-
nan yüksek mukavemetli çelik kullanımı, %30 - %40 
oranında ağırlık tasarrufu sağlamasının yanı sıra, daha 
uzun ömürlü ekipmanlar oluşturduğu için kullanıcısına 
maksimum fayda sağlıyor. 

Referans firmalarla birlikte SSAB daha güçlü... 

Türkiye’nin önde gelen treyler & üstyapı firmalarının 
bir çoğu ile başarılı işbirlikleri geliştiren SSAB, Güven 
Makina’nın fuarda sergilediği beton mikserinde ağırlık 
sınırlarını aşmadan tek seferde 13 m3 beton taşınması-
na olanak sağlıyor. Türkiye’de ilk olarak SSAB Hardox 
450’den üretilen mikser, fuarın en ilgi çekici ürünlerin-
den biri olarak kullanıcısına maksimum verim sağlıyor. 
SSAB, fuarda yer alan Intermix firmasında  kullanılan 
Hardox 450 ile, yakın zamanda damperlerdeki gibi be-
ton mikserlerinde de yaygınlaşmayı hedefliyor. 
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Hyundai Mini Ekskavatör Ürün Gamının 
En Mini Üyesi R16-9 HMF Makina 
Güvencesiyle Türkiye’de

Türkiye’deki Hyundai mini ürün gamının en 
yeni üyesi R16-9 olacak. Özellikle şehir için-
de dar alanlarda yapılan; tadilat ve peyzaj iş-
leri için tasarlanan R16-9, 2015 yılının Mart a-
yından itibaren Türkiye’deki müşterierimizin 
hizmetinde olacak. 

Mitsubishi L3E motoruna sahip R16-9, 17 
beygirlik Motor gücü ve güçlü değişken dep-
lasmanlı piston pompası ile, kendisinden 
beklenen gücü fazlasıyla sağlıyor.  1.650 kg’lik 
çalışma ağırlığı ve hidrolik olarak ayarlanabilen 
palet genişliği ile dar alanlarda çalışma artık bir sorun  ol-
maktan çıkıyor. 98 cm ile 125 cm arasında hidrolik olarak 
ayarlanabilir kauçuk paletler ile operatör ihtiyaç duydu-
ğunda palet genişliğini hidrolik olarak dar veya geniş o-
lacak şekilde ayarlayabilmektedir. R16-9’da standart ola-
rak sunulan dozer bıçağı’da palet genişliğine paralel olarak 
kolaylıkla daraltılıp genişletilebilmektedir. Off-Set bom ö-
zelliği ile arm – bom grubu sol ve sağa 60°’lik açıyla ka-
bin sabit kalarak dönebilmektedir. Böylece, dar alanlarda 
daha rahat çalışılabilmektedir. Bom ve dozer bıçağı silin-
dir korumaları ile silindirlerin herhangi bir durumda hasar 
görmesi engellenmektedir.  Ayrıca tüm önemli bileşenlere 
kolay bir şekilde ulaşılmasına imkan veren geniş motor ka-
pağıda servis ve bakım için kolaylık sağlamaktadır. Tüm bu 
özelliklere ek olarak R16-9’lar geniş standart donanımı ile 
operatörün tüm beklentilerini karşılamaktadır. 

Standart Özellikler:
- Merkezi gösterge paneli
- AM/FM Radyo
- Süspansiyonlu koltuk ve emniyet kemeri
- Kauçuk paletler
- Otomatik dönüş freni
- Tek anahtar sistemi
- ISO standartlarına uygun kanopi
 Operatör Konforu: 
1-) Katlanabilir kontrol pedalları
2-) Farklı ebatlarda içecek tutacakları
3-) Kol dayamaları
4-) Ergonomik kontrol kolları 
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Baş Ağrıtan Faiz…
Ekonomi açısından konular değişkenlik gösterse de 
özellikle son birkaç ayda öyle bir başlık var ki, gündemde 
sabitlendi kaldı: Faiz, faiz, faiz...  Peki neden bu kadar 
önemli bu faiz konusu?
Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun 
para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez 
bankasının temel amacı da para biriminin ve para 
arzının istikrarının sürdürülmesidir. Bu temel amaca 
ulaşmak için kullanılacak araçların seçimi ve uygulama 
şartları Merkez Bankası inisiyatifine bırakılarak bağımsız 
olması sağlanmıştır. Merkez Bankası, faiz oranlarına 
ilişkin kararları ise tamamen enflasyonun ileride alacağı 
seyre ve bu seyrin hedeflenen enflasyon ile uyumlu olup 
olmayacağına bağlı olarak almakta ve hesap verebilirlik 
ile şeffaflık ilkeleri gereği olarak, bu kararının nedenlerini 
kamuoyuna açıklamaktadır. 
Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2014 yılının Aralık ayında 
yapılan “2015 Yılında Para ve Kur Politikası” başlıklı 
toplantıda Enflasyonun 2015 yılı boyunca kademeli 
bir düşüş sergilemesinin amaçlandığını, enflasyonun 
2015 yılı sonunda 6,2 olması beklendiğini ancak 
raporun yayımlanmasından sonra özellikle petrol ve 
emtia fiyatlarında kayda değer bir düşüş gerçekleştiğini 
vurguladı. Buradan enflasyonu düşürücü bir faktör 
geleceğinin tahmin edildiğini belirten Başçı, “10 doların 
yaklaşık 0,4-0,5 puan gibi enflasyonu düşürücü yönde 
katkı yaptığını hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla 10 doların 
çok ötesinde bir düşüş oldu. Oradan düşürücü yönde bir 
etki gelecek. Bu çok önemli bir fırsattır. Bunu kullanıp 
enflasyonu yüzde 5’e düşürmek için çaba göstermemiz 
gerekiyor. Gerek Merkez Bankası olarak gerek ilgili diğer 
kurumlar olarak bir çaba gerekiyor” değerlendirmesinde 
bulunarak 2015 yılı için enflasyon beklentisini %5’e 
yakın bir durumda olacağını söyledi. 
Buna rağmen yılın ilk faiz toplantısında politika faizi olan 
bir haftalık repo faizi neden yarım puan (50 baz puan) 
düşürerek yüzde 8.25’ten 7.75’e geriledi?
Faiz oranlarını enflasyon beklentisine göre orantılı bir 
şekilde ayarlamak durumunda olan Merkez Bankası’ nın 
faiz konusu ile ilgili çekinceleri neler peki?
Faiz oranlarının düşmesi demek, kurun yükselişe 
geçmesine sebep olacak ve vatandaş da ister istemez 
dövize yönelecek ve talebi arttıracak. 
• Sarmal olarak döviz fiyatları daha da yükselecek,
• Düşük faiz döviz girişlerini yavaşlatacak,
• Tasarruf oranı düşük girişimcilerden çok, tüketicinin 

borçlanmasındaki talep patlayacak,
• Bu durumun cari açık ve enflasyon beklentilerini 

yükseltecek,
Tüm bu gerekçeler ile Merkez Bankası faiz indirimi 
konusunda temkinli davranıyor.
Peki Hükümet neden faizin inmesini istiyor?
Hükümet faizin indirilmesiyle girişimcilerin ucuz borçlanarak 
daha çok yatırım ve üretim yapmalarını bekliyor.

Her girişimcinin bir müşterisi var ve müşterisine krediyle 
satış yapıyor. Faizin ucuzlaması ile müşterinin borcunu 
daha kolay ödemesi, bu durumun da girişimciyi 
rahatlatması düşünülüyor.
Son dönemde ülkede lokomotif sektör inşaat ve 
gayrimenkul sektörüdür. Gayrimenkul işi yapan 
girişimcilerin de beklentisi faizin ucuzlamasını beklemesi 
önemli bir faktördür. Çünkü faiz ucuzlayınca satışları 
artacaktır.
Halkımızın büyük bir bölümü borçlu; konut kredisi, 
ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı borçları var. Faiz 
ucuzlarsa, mevcut borçların faiz yükü azalacak, bu da 
sokaktaki insanın rahatlamasını sağlayacaktır.
Sonuç olarak; Merkez Bankası, faizin indirilmesi 
durumunda girişimcilerden çok, tüketicinin 
borçlanmasından, talebin patlamasından korkuyor. Ucuz 
faizin döviz girişlerini yavaşlatmasından, içeride döviz 
talebini arttırmasından, sonuçta döviz fiyatının tırmanışa 
geçmesinden korkuyor. Fakat  Merkez Bankası’nın 
gözden kaçırdığı bir husus var.
Türkiye’de iç tasarruflar ağırlıklı olarak bireysel 
tasarruflardır. Kurumsal tasarrufların ağırlığı azdır. 
Hâlbuki faizi sıfıra kadar çekebilen ülkelerde kurumsal 
tasarrufların toplam tasarruflarda payı yüksektir. Bireysel 
tasarruflar ise faize karşı hassastır. Enflasyonun altındaki 
reel getiriler tasarrufların banka sistemi dışına kaçmasına; 
dövize, altına, gayrimenkule yönelmesine yol açıyor. 
Bu durumda kredi kurumları ucuz faizle kredi verecek 
kaynak bulamadığından, Merkez Bankası’nın ucuz faizli 
kredi için bankalara kaynak yaratması gerekiyor.
Merkez Bankası’nın gecelik fonlama faizini indirmesi 
halinde, bu fonlardan yararlanan bankaların ortalama 
maliyetleri düşeceğinden, ister istemez kredi faizleri de 
inecektir. Bu gelişme kredi kullanımında bir genişlemeye 
yol açacaktır. Bu da ekonomide genişleme anlamına 
gelecektir.
Benzer bir durum reeskont kredisi ve avans faizlerinde 
de geçerlidir. Merkez Bankası, bu faizleri düşürerek 
ekonomide genişlemeye yol açabilir. İhracat reeskont 
kredisi faizi ise ihracatı artırma ve teşvik etmek amacını 
güttüğü için daha çok dış dengeyle ilgili sonuçlar verir. 
Merkez Bankası’nın bu faizi düşürmesi ihracatın daha 
fazla desteklenmesine yol açacaktır.
Aynı zamanda son günlerde kur aldı yürüyor ve kur 
arttıkça da özellikle %55’i Dolar, %40’ı Euro olan özel 
sektör dış borcu arttıkça artıyor. Kısa vadeli, yani bir 
yıl ve daha az sürede ödenmesi gereken borç ise 170 
milyar dolar civarında. Faiz indirimi ekonomi ile bu 
kadar ilişkili ise, peki bizim Merkez Bankamız neden 
hala faiz indirmiyor diye düşünebiliriz. Fakat tek taraflı 
düşünmemek için yukarıda da paylaştığımız veriler ve 
çekinceler ile Merkez Bankası’nın aklından neler geçtiğini 
de algılamamızda fayda var. 
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Stauff Connect: Yeni boru bağlant sistemi  
 
Stauff, İstanbul 12. Uluslararas Akşkan Gücü 

Teknolojileri Fuar – WIN 2015'de kendi üretimi olan 

boru bağlant sistemini tantacaktr. 

 
 

Boru tesisat bileşenlerinde önde gelen üretici ve 

tedarikçilerden olan Werdohl/Almanya merkezli 

Stauff, 2015 WIN fuarnda sergileyeceği Stauff 

Connect serisi ürünleriyle, hidrolik boru tesisatlar için 

ilk kez kendi üretimi olan bir bağlant sistemini 

tantacaktr. Şirket, AR-GE'sini ve üretimini kendi 

yaptğ bir ürün grubunu daha, attğ bu admla 

portföyüne eklemiş olacaktr. 

 

Stauff Connect, kapsaml bir çelik boru bağlant 

elemanlar projesidir ve 24° kesici halka bağlantlar, 

O-ring'li 24° konik szdrmazlk bağlantlar, 24° 

kapama nipelleri ve 37° flanş bağlantlarndan oluşur. 

Bu bağlantlarn güncel ölçüleri ve nitelikleri, DIN 

2353 ve ISO 8434-1 normlarna uygundur. Güvenli 

ve szdrmaz yaplara sahip olan bağlantlar, 4 ile 42 

mm aras çapa sahip metrik ölçülü boru 

tesisatlarnda kullanlmalar için tasarland. Bağlant 

elemanlarna ek olarak tek ve çift yönlü valfler ile 

Stauff Connect: Yeni Boru 
Bağlantı Sistemi

Stauff, İstanbul 12. Uluslararası Akışkan GücüTeknolojileri 
Fuarı – WIN 2015’de kendi üretimi olan boru bağlantı sistemini 
tanıtacaktır.

Boru tesisatı bileşenlerinde önde gelen üretici ve 
tedarikçilerden olan Werdohl/Almanya merkezli Stauff, 2015 
WIN fuarında sergileyeceği Stauff Connect serisi ürünleriyle, 
hidrolik boru tesisatları için ilk kez kendi üretimi olan bir 
bağlantı sistemini tanıtacaktır. Şirket, AR-GE’sini ve üretimini 
kendi yaptığı bir ürün grubunu daha, attığı bu adımla 
portföyüne eklemiş olacaktır.

Stauff Connect, kapsamlı bir çelik boru bağlantı elemanları 
projesidir ve 24° kesici halka bağlantıları, O-ring’li 24° konik 
sızdırmazlık bağlantıları, 24° kapama nipelleri ve 37° flanş 
bağlantılarından oluşur. Bu bağlantıların güncel ölçüleri 
ve nitelikleri, DIN 2353 ve ISO 8434-1 normlarına 
uygundur. Güvenli ve sızdırmaz yapılara sahip 
olan bağlantılar, 4 ile 42 mm arası çapa 
sahip metrik ölçülü boru tesisatlarında 
kullanılmaları için tasarlandı. Bağlantı 
elemanlarına ek olarak tek ve çift yönlü 
valfler ile stoplama ve dişli redüksiyonu 
bileşenleri, ürün yelpazesini tamamlayan 
ürünler arasındadır. Montaj işlemleri için 
gerekli alet takımları ve makineler de sunulan 
ürünler arasında bulunmaktadır.

Endüstriyel boru ve hortum tesisatları için üstün kaliteli 
kelepçe sistemleri üretmesiyle uluslararası pazarda bilinen 
Stauff grubunun CEO’su Jörg Deutz, “Mevcut ürünlerimizin ve 
hizmetlerimizin yüksek kalite standartlarıyla sektörde yıllardır 
bilinmekteyiz. Aynı kaliteyi, Stauff Connect çelik boru bağlantı 
elemanları ile müşterimizin beğenisine sunmaktayız” dedi.

Seçili tip ve büyüklüklere sahip bağlantılar, DIN 2353 ve ISO 
8434-1 standartlarının gerektirdiği koşulları 800 bar basınca 
karşı sergiledikleri dayanıklılıkları ile fazlasıyla karşılamaktadır. 
Sunduğumuz ürünler, çalışma koşullarındaki basınçlara karşı 
aksi belirtilmediği sürece dört kat emniyet sağlayacak şekilde 
üretilir.

Yüksek kaliteli çinko/nikel yüzeyler sayesinde kızıl pasa ve 

temel metal korozyonuna karşı DIN EN ISO 9227 standardına 
göre yapılan tuz püskürtme testinde 1.200 saatten fazla 
dayanıklılık sergileyen Stauff Connect, sektörde geçerli olan 
standartların önemli ölçüde üstündedir. VDMA’nın 24576 
numaralı yayınında en yüksek korozyona dayanıklılık sınıfı 
(K5) için tanımlanmış olan koşullar, ciddi oranda aşılaraktan 
karşılanmaktadır.

Jörg Deutz: “Her bir ürünün Ar-Ge çalışmasından üretimine, 
kalite kontrolünden lojistiğine ve sevkiyat performansına kadar 
her zaman gösterdiğimiz en üst seviyedeki titizliği ve özeni, 
yeni boru bağlantı elemanları projemiz Stauff Connect ile de 
sergilemekteyiz.” Her bir ürün ve ürünlerin üretime yönelik 
tüm çizimleri, Stauff’un kendi Ar-Ge uzmanları tarafından 

geliştirildi. Bu ürünler şirketimizin teknoloji merkezinde test 
edilir ve ardından geliştirilmeye devam edilir.

Stauff, daha yüksek kapasitelerle üretim 
yapabilmek amacıyla, Deilingen/Almanya’da 
bulunan ve yüksek kaliteli boru ve hortum 
bağlantıları üretmesiyle dünya çapında 
tanınan Volz grubu ile iş birliği yapmaktadır. 
Kapsamlı ürün yelpazemizi yüksek adetlerde 
üretebilmek için orada mevcut olan imkânlara 

ek olarak, özellikle küçük ve orta boyutlara 
sahip serileri ve müşteriye özel siparişleri en 

kısa sürede üretilebilmek amacıyla Stauff’un kendi 
tesislerindeki üretim kapasitesi de en yeni teknolojilerle 

donatılarak geliştirildi. Stauff’un yerleşmiş kalite yönetimi ve 
güçlü lojistiği, tıpkı üretim ve depolama kapasiteleri gibi yeni 
ürün projesine uygun olacak şekilde geliştirildi.

Jörg Deutz, Stauff Connect’in İstanbul WIN 2015 
fuarında yapacağı tanıtıma istinaden, beklentilerini “Geniş 
bir ürün yelpazemiz, yüksek kalitemiz, ürünleri tedarik 
edebilme kapasitemiz, mutlak sadakatimiz ve uzman 
danışmanlık hizmetlerimiz nedeniyle bizimle çalışmayı tercih 
eden müşterilerimize ve iş ortaklarımıza Stauff Connect’i 
sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu adımı atabilmek 
için elimizden gelen en iyi hazırlığı yaptık ve bunca ay süren 
hazırlıklarımızdan sonra sektörün beklentilerini nihayet 
karşılayabilmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde dile getirdi.

Basn Açklamas  
26 Şubat 2015 tarihli 
 
Sayfa 5 

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG 
Im Ehrenfeld 4 · 58791 Werdohl · Almanya 

Resimler 

Çinko/nikel yüzeyin parlak görünüşü, yeni boru 

bağlant elemanlar projesi Stauff Connect'in yüksek 

kalitesini yanstmaktadr. 

 

 
 

(Fotoğraf: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG) 

Not: Bu resmin yüksek baskı kaliteli versiyonu, 

www.amedes.de/ftp/stauff/StauffConnect.jpg

adresinden indirilebilir. 

 
 
STAUFF Hakknda 
 
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG, Almanya'nn Kuzey Rhine-
Westphalia bölgesinde bulunan Werdohl'da 1950'li yllarda kurulmuştur 
ve başlangçta yalnzca sipariş usulü çalşan bir torna atölyesiydi. 
Günümüzde şirket, STAUFF ticari ad altnda faaliyet göstermekte ve 
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Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü 
Hakkında 5 Önemli Nokta

Geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü olmayan veya 
ölçüm yaptırmadan egzoz emisyon pulu alan araç sahipleri 
yol kenarı denetimlerinde 1.932 TL’ye varan para cezası 
alabiliyor. TÜVTÜRK, trafikten kaynaklanan hava kirliliğini 
önlemede ve yakıt tasarrufunda büyük önemi bulunan bu 
ölçümle ilgili 5 önemli noktayı, kamuoyuyla paylaştı  

Ülkemizde, ticari araçların her yıl, hususi otomobillerin ise ilk 3 
yaş sonunda her 2 yılda bir egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması 
kanuni bir zorunluluk… Bu ölçümü yaptırmamış araçlar, araç 
muayenesinden geçemediği gibi, son dönemde ülke genelinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın artan yol kenarı denetimlerinde 
1.932 TL’ye varan para cezalarıyla da karşılaşabiliyor. 

TÜVTÜRK, araç sahiplerini egzoz gazı emisyon ölçümünün, 
uzman noktalarda yaptırılması ve ölçüm yaptırmadan pul 
alınmaması konularında uyarıyor. Bu ölçümün çoğu yerde 
uzman kişiler ve teknik yeterliliği olan cihazlarla yapılmadığına 
dikkat çeken TÜVTÜRK, bazı yerlerde, ölçüm yapılmadan egzoz 
emisyon pulu satın alınabildiğini, ancak birçok araç sahibi için 
kolaylık olarak görülen bu uygulamaların, yapılan denetimlerde 
araç sahiplerinin para cezasıyla karşılaşmasına neden olabildiğini 
de hatırlatıyor. 

TÜVTÜRK, araç muayenesinin yapılabilmesi için zorunlu olan 
ve tüm TÜVTÜRK istasyonlarında uzman personel tarafından, 
uluslararası standartlarda gerçekleştirilen egzoz gazı emisyon 
ölçümüyle ilgili 5 önemli noktaya dikkat çekiyor. 

1- Egzoz gazı emisyon ölçümü neden gerekli?

 Egzoz gazı emisyon ölçümü, trafikte seyreden araçların egzoz 
gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden 
çevreyi korumak amacıyla, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını 
sağlamak için yapılan ölçümlerdir. Bu ölçüm sonucunda, 
egzozundan çıkan kirletici miktarı kanunlarla belirlenen seviyenin 
üzerinde oran araçlar, bu ölçümden kalmaktadır. Ayrıca, egzoz 
gazı emisyon ölçümleri aracın yakıtı ne kadar verimli tükettiğinin 
de bir göstergesi olabiliyor.  

2- Ölçüm için neler gerekli?

Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak aracın Tescil ve Trafik 

Belgesi, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı ve T.C Kimlik 
Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportun 
getirilmesi yeterli.  İlk kez egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak 
araçların sahipleri “Motorlu Araç Gazı Emisyon Ruhsat”ını ilk 
ölçümde 7 TL bedel ödeyerek satın alabiliyor. 

3- Aracım egzoz gazı emisyon ölçümünden kaldı. Ne 
yapmalıyım?

Yapılan kontrollerde, emisyon değerleri belirlenen 
değerlerden yüksek çıkan araçlar, eksikleri giderilerek, aynı 
istasyonda ücretsiz ölçüm tekrarı yaptırabiliyor. Bu kapsamda,  
iki ücretsiz ölçüm tekrarı hakkı sunuluyor.

4- Egzoz gazı emisyon ölçümünde nelere dikkat ediliyor?

Ölçüm sırasında egzoz gazı emisyon değerlerinin yönetmelikte 
belirlenmiş sınırı aşıp aşmadığı kontrol ediliyor. Değerleri 
belirlenen sınırı aşan araçlara egzoz emisyon pulu ve ruhsatı 
verilmiyor.

Ayrıca, egzoz gazı emisyon ölçümü’nde, aracın egzoz sistemi 
üzerinde, sızıntı, delik veya çatlakların bulunmaması, ‘Katalitik 
Konvertör’lü araçların konvertörlerinin sağlam olması gerekiyor. 

5- Hangi araçlar egzoz gazı emisyon ölçümünden muaftır?

Tarım ve orman traktörleri, motosiklet ve mopedler ve 1979 
model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, hibrit ve elektrikli 
araçlar ile hidrojen yakıtlı araçlar, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm 
işleminden muaftırlar. 
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Nurmak’la Hep Bir 
Adım İleri Kalite

Her zaman ileriye gitmeyi hedef haline getirmiş olan 
Nurmak Araç Üstü Ekipmanları yeni yılda büyüyen 
hedefleriyle rakiplerinden bir adım daha önde. Kaliteyi 
üst seviyelere çeken Nurmak, teknolojik ilerlemeye ayak 
uydurmayı asla ihmal etmiyor. Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi’ne Ocak ayında teslim edilen 6 adet kanal açma 
ve temizleme araçlarında kalite ve tasarım farkını ortaya 
koyan Nurmak, araçlarda kullandığı webasto sistemiyle 
Erzurum’un zorlu hava koşullarına araçların dayanıklı 
olmasını sağlamış ve farkını ortaya koymuştur. Erzurum’dan 
sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla 
KOSKİ’ye 6 adet kanal açma ve temizleme aracını Mart 
ayında teslim edecek olan Nurmak, Türkiye’nin dört bir 
yanında şehirlerin alt yapılarında çalışmaya hazır araçları 
üretmekte. Üretim sorumlusu Temel Piri TEPEALAN ile 
yaptığımız söyleşide, ilerlemelerinde etkili olan faktörlerin 
kaliteye verdikleri önem ve inanç olduğunu söyledi. 
TEPEALAN’a en önem verdikleri şirket 
politikalarını sorduğumuzda 
bize şu yanıtları 

verdi; “ Biz Nurmak’ta çalışanlar olarak a’dan z’ye 
inanarak ve kaliteye verdiğimiz önemle bir ekipmanı 
meydana getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız tüm üstyapı 
ekipmanlarını çalıştığımız bireysel ve kurumsal şirketler, 
belediyeler için aynı özveri ile yapmakta ve profesyonel 
kaliteyi araçlarımızda yansıtmaya çalışmaktayız. Genel 
müdürümüz Ennur Mustafa ÇAYIR’ın bize her zaman 
pozitif bir anlayışla yaklaşması ve benzetmek gerekirse bir 
takımın teknik direktörü gibi engin tecrübeyle her zaman 
bizi yönlendirmesi şirketimizde kalitenin üst seviyelere 
ulaşmasını sağlamaktadır. Ennur Mustafa ÇAYIR yenilikçi 
kişiliğiyle ufkumuzu genişletmekte ve biz her zamanki gibi 
aynı politika anlayışımızla yeni yılda daha güçlü ayaktayız 
Nurmak Var Durmak Yok.” 

25
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Yenilenen Tırsan Frigo 
Kazandırmaya Devam Ediyor

25 Şubat 2015, Istanbul - Ku-
rulduğu günden bu yana Türkiye 
treyler sektöründe 37 yıldır açık 
ara lider olan Tırsan, soğuk zincir 
taşımacılığına yönelik Frigo aracı-
nı kullanıcılarından gelen talep-
lere ve sahadan edindiği dene-
yime uygun olarak yeniledi. Hızlı 
soğutma ve geç ısınma özelliğiy-
le öne çıkan Tırsan Frigo işlevsel 
detaylarla donatıldı. 

Yenilenen Frigo, 24-25 Şubat 
2015 tarihlerinde Mersin’de 
düzenlenen etkinlikle, Tırsan 
Frigo kullanıcıları ve basına 
tanıtıldı. Tırsan bayileri Gelecek 
Otomotiv ve Kemak Oto da 
etkinlikte tam kadro yer aldı. 
Yenilenen Tırsan Frigo, 26 Şubat tarihinde de Hatay’da 
Hatay Has Otomotiv’de kullanıcılarıyla buluşacak.

Pazarın Lideri Tırsan Frigo

Tırsan Frigo, TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) 
verilerine göre 2014 yılında 526 satış adedi ile %40 pazar 
payı elde ederek yılı lider kapattı. Treyler sektörünün 
tüm segmentlerinde lider olan Tırsan, 2015 yılında 

yenilediği Tırsan Frigo ile liderlik geleneğini sürdürecektir.

 Kulağımız Müşterilerimizde

Tırsan, 2014 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki 
müşterilerini ve park sahalarını ziyaret ederek incelemelerde 
bulunmayı sürdürdü, 4 bölge 6 ilde 142 Tırsan Frigo 
kullanıcısının ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Müşterilerinin 
ihtiyaç ve taleplerine göre Tırsan mühendisleri Frigo’yu 
daha da geliştirerek yeniledi, prototip merkezinde en zorlu 
yol koşullarında denedi. Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-
Ge merkezinde Tırsan Frigo’nun izolasyonunun sağladığı 
düşük ısı iletim değerleri termal kabin testleriyle teyit edildi.

Detaylarla gelen işlevsellik ve konfor

Yenilenen Tırsan Frigo kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Arka tampon kısmında bulunan dikdörtgen 
kesitler olası darbelere karşı tamponun zarar görmesinin 
engellerken, aracın 500lt’lik mazot deposunun alüminyum 
oluşu ise aracın boş ağırlığını aşağı çektiğinden yük taşıma 
kapasitesi artmakta, boş seyirde ise yakıt tüketimini 
azaltmaktadır. Bununla birlikte, yemek dolabında bulunan 
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2 adet dokunmatik led aydınlatma, hareket 
edebilir orta raf ve 90° açılarak masa halini 
alabilen kapak içi ile Tırsan Frigo pratik 
ve işlevsel ayrıntılarla kullanıcısına konfor 
sağlamaktadır. Alüminyum 90 lt su deposu 
ise araca yük olmadan sürücünün rahatlığını 
artırmaktadır.

Soğuk Zincir Taşımacılığında Çözüm 
Ortağı

-20°C ile +12°C arasındaki sıcaklıklarda 
taşınması gereken sıcaklık değişimine 
duyarlı ürünlerin taşınması için özel olarak 
geliştirilmiş FRC sertifikalı ağır izolasyonlu 
Tırsan Frigo, ATP (Agreement on the 
International Transportation of Goods – 
Malların Uluslararası Taşınmasına İlişkin 
Anlaşma) ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) mevzuatına 
uygun olarak üretilmektedir. Böylece Tırsan Frigo ile ilaç ve 
gıda taşımacılığı (et, balık, süt, sebze, meyve vb.) uluslararası 
taşımacılık standartlarına uygun yapılabilmektedir.

10 Yıl Paslanmazlık Garantisi

Tırsan Frigo, şasisinin çinko tri-elektron metoduna göre 
kataforez kaplı oluşu sayesinde paslanmaya karşı 10 yıl 
boyunca garanti altındadır. Bu da Tırsan Frigo kullanıcılarının 
işletme maliyetini aşağı çekerek araçların ikinci el değerinin 
korunması anlamına gelmektedir.

2 +1 Yıl Garanti Avantajı

Türkiye’nin en geniş satış sonrası destek ağı ve uzman 
kadrosu ile sunulan Tırsan güvencesi ile Yenilenen Tırsan Frigo 
2+1 garanti altınadır. 

Tırsan Panel Teknolojisi ile 

Kusursuz İzolasyon

Tırsan Frigo’nun izolasyonunda düşük ısı 

iletimi ve nem alma özelliğine sahip DIN EN 

13165 normuna uygun rijit blok poliüretan 

kullanılan preslenmiş sandviç paneller görev 

alıyor. 
Tırsan sandviç panel üretimi ısıtmalı ve 

yüksek basınçlı pres makinası ile yapılmakta 

ve yapışma mukavemeti yüksek paneller 

üretilmektedir.

İç ve dış katmanda yapışma mukavemeti 

güçlü, yüksek darbe direncine sahip ve 

yüksek parlaklıkta özel Gel-coat kaplamalı, 

kalınlıkları içte 2, dışta 3 mm olan GRP 

levhalar kullanılmaktadır.

Preslenmiş paneller otomatik makinelerde 

düşük toleranslarda işlenmektedir. 

Kutunun monoblok yapısını sağlamak için 

çift komponentli yüksek mukavemetli 

yapıştırıcılar kullanılmaktadır.

Taban paneli EN 283 normuna göre fork 

lift yükü taşıyacak şekilde tasarlanmış, ayrıca 

iç yüzeye kaymayı önleyen zemin uygulaması 

yapılmaktadır.
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HEMA’dan Dünya’ya Lng Yakıt Pompası
Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. ile  Kanadalı Westport 

firması arasında sıvı doğal gaz yakıt sistemleri Tedarik 
Anlaşması imzalandı. 

Kanadalı Westport şirketi ile Hema Otomotiv Sistemleri 
A.Ş.arasında uzun vadeli tedarik anlaşması imzaladı.  
Öncelikli olarak 10 litre üzeri motor hacmine sahip yüksek 
yakıt tüketimi olan ağır ticari araçlarda uygulanmak üzere 
üretilen LNG pompalar Türkiye’den Kuzey Amerika ve 
Avrupa’ya gönderilecek. Anlaşma ile Hema Otomotiv 
Sistemleri A.Ş.2014 yılında yapılan ana sanayi otomotiv 
testlerinin başarı ile tamamlanmasını takiben ön seri 
sevkiyatlarına başladı;

2015 yılında seri sevkiyatların yıllık 2 milyon USD ile 
başlamasını takiben önümüzdeki yıllarda 18 milyon USD 
ciro gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.’nin üreteceği, 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pompası ticari araç filoları için 
yakıtta motor hacmi ve yapılan kilometre ile doğru orantılı 
olarak %30-50’ye varan tasarruf sağlayabilmektedir.

Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Hattat; “ Ticari araç motor teknolojisinde çift 
yakıtlı motorların her geçen gün yaygınlaşmasının başlıca 
sebebi yakıt maliyetleri ve çevreye duyarlılığın artmasıdır. 
Çevre duyarlılığının yurdumuzda olduğu gibi tüm Dünya 
da artması sonucu salınım seviyesini düşürmek en birinci 
hedef olup bunun içinde araç üreticileri LNG-CNG-LPG 
gibi benzin ve dizele alternatif yakıtlara yönelmektedir. 
Sıvı doğalgaz kuyudan çıkarıldığı hali ile kullanılabilmekte 
olup; diğer yakıtlar gibi rafineri işlemine tabi tutulmasına 
gerek yoktur ve maliyette ciddi bir fark yaratır. Temiz 

yanan bir yakıt olduğundan sadece yakıt tasarrufu değil 
araç bakım giderlerini de ciddi oranda azaltır. Sıvı doğalgaz 
genelde boru hatları ile taşındığından karayolu ile taşınan 
yakıtlarda görülen tehlike ve ekstra masraf yoktur. Ticari 
araç sektörünün yanı sıra daha büyük motor hacimli gemi, 
demiryolları uygulamalarında da kullanılabilen bu teknoloji 
gün geçtikçe yayınlaşmaktadır.
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2004 yılında dünyada 4 milyon adet sıvı doğalgaz ile 
çalışan araç varken 2010 yılında bu rakam 13 milyon 
adede yükselmiştir. 2020 yılında ise yollarda 70 milyonun 
üzerinde sıvı doğalgazla çalışan araç olması beklenmektedir. 
Şu an yürütmekte olduğumuz proje ile öncelikli hedef 
kitlemiz ağır ticari araçlardır. Bu klasman ‘Heavy Duty 
Trucks Class 8’ olarak sınıflandırılmıştır ve taşıma kapasitesi 
14.969 kg ve üzeridir. Freightliner, International, Kenworth, 
Mack, Peterbilt, Volvo, Daimler gibi otomotiv firmaları bu 
klasmanda araç üretmekte olup; bu anasanayiilerin bir 
kısmında ürünlerimiz test ve numune aşamasındadır.

HATTAT Grubu olarak tabii kaynakların en verimli 
ve çevreye duyarlı şekilde sanayii’ye kazandırılmasını 
hedefliyoruz ve sıvı doğal gaz piyasasının geleceğine 

inanıyoruz. İşte bu maksatla LNG pompaları gibi geleceğin 
ürünlerine yatırım yapmaya devam ederek imalat 
sektörünün bu dalında da büyümek istiyoruz.” dedi

Sıvı doğalgaz teknolojisinin diğer yakıt teknolojilerine 
oranla farklılığı;

-CO2 salınımı benzine göre %25, LPG’ye göre %12 
daha düşüktür.

-Sera etkisi yapıcı gaz miktarı dizele kıyasla %22, benzine 
kıyasla %29 daha düşüktür.

-NOx salımı dizele göre %70, benzin ve LPG’ye göre 
%30 daha azdır.
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Cezalı Duruma Düşmeyin !!!
Kısmi Süreli İşçi Çalıştıran İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

4857 sayılı İş Kanunu’nda kısmi süreli 
çalışmanın tanımı yapılmış buna göre kısmı 
süreli iş sözleşmesi,  İşçinin normal haftalık 
çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle 
çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha 
az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî 
süreli iş sözleşmesi denir.  

04.02.2011 Öncesi Dönem;

16/318 Ek sayılı genelgeye istinaden aylık 
hizmet belgelerinde eksik gün kodu olarak 
“06 Kısmi istihdam’ çalışanlarının bulunması 
halinde sözleşmelerini bir defaya mahsus 
olmak üzere kurum ünitelerini vermeleri 
yeterli olmakta ve takip eden aylarda bu 
belgelerin kurum ünitesine verilmesine gerek 
bulunmadığı bu genelge ile belirtilmiştir. 

04.02.2011 Sonrası Dönem;

Ancak 2011/13 sayılı genelge ile (04.02.2011) 
16/318 Ek sayılı Genelge yürürlükten 
kaldırılmış, dolayısıyla ‘06 Kısmi zamanlı’ 
işçi çalıştıran işverenlerin işçileri ile yapmış 
oldukları sözleşmeleri ‘’Eksik Gün Bildirim 
Formunu’’  her ay bildirim yapma zorunluluğu 
bu tarihten itibaren zorunlu hale gelmiştir.

01.09.2012 Sonrası Dönem;

01.09.2012 tarihli İşveren Uygulama 
Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle çalışanlarını 
‘06 Kod kısmi zamanlı’ çalıştıran İşyerlerinde, 
çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan 
yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olmadığı 
belirtilmiş. Kısmi süreli çalışmalara ait iş 
sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi 
dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası 
için hüküm ifade edeceği benimsenmiştir.  
Ayrıca kısmi iş sözleşmesinin, Yönetmeliğin 

10 numaralı ekinde yayınlanan “Eksik Gün 
Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve 
hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal 
süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, 
söz konusu form ve sözleşme işverenlerden, 
sözleşme süresi boyunca, her ay tekrar 
istenilmeyeceği bu tebliğ ile hüküm altına 
alınmıştır. 

Eksik gün bildiriminden muaf olan işveren-
ler kimdir sorusu ise; 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 
102.Md. uyarınca ‘’ Genel bütçeye dahil 
dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner 
sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel 
idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri 
tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, 
bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel 
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, 
üst kurul ve kuruluşların kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortakları 
ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesi 
% 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer 
ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, 
sendikaların, vakıfların, 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerlerin 
ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 
(Daha önce 50 sonra 30 en son 10 olarak 
değişmiştir.)10 ve üzerinde sigortalı çalıştırdığı 
aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik 
gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve 
hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu 
işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu 
ile eki belge aranılmaz denilerek bu kurum ve 
kuruluşları muaf tutmuştur. 

Yazmış olduğum makalemin yararlı olması 
dileğiyle.
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Fuar Dış Alanın Eklemesi İle Daha Da Büyüdü
İlk IFAT Eurasia’da Tüm Stand Alanları Doldu

Açılışa altı hafta kala IFAT Eurasia stand alanları 
tamamen doldu. Artan talepler için ek bir dış alan tahsis 
edildi. Çevre teknolojileri fuarı 

IFAT Eurasia açılışını 16 – 18 Nisan 2015’te Ankara’da 
gerçekleştiriyor.

Fuar standlarına yoğun ilgi

Çevre teknolojileri sektörünün önemli oyuncuları IFAT 
Eurasia’da yerlerini aldı. Devam eden talebi karşılamak için 
fuar alanına ilave bir dış alan da katılımcıların kullanımına 
açıldı. Dış alan devam eden taleplerin yanısıra daha büyük 
ölçekli sergileme alanına ihtiyaç duyan katılımcıların 
ihtiyaçları için planlandı.

IFAT Eurasia katılımcıları arasında alanında öncü şirketler 
olan ASTİM, BHS Sonthofen, Bilfinger Water Technologies, 
Endress+Hauser, Grundfos, İzaydaş, Mitsubishi Electric, 
Netzsch Pumpen & Systeme, Standart Pompa ve WILO yer 
almakta  (firma isimleri alfabetiktir). 

IFAT Eurasia katılımcılarının yarısından fazlası yurtdışından 
geliyor. Ayrıca Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
Almanya ve İsviçre ülke pavyonları IFAT Eurasia’nın 
uluslararası kimliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. 

Destekleyen Program  ‘’Innovation Exchange Forum‘’

IFAT Eurasia katılımcıları ve ziyaretçileri eş zamanlı düzen-
lenen, teknik ve bilimsel içerikli ‘’Innovation Exchange Fo-
rum’’ ’dan da yararlanabilecekler. Almanya Federal Çevre, 
Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı işbirli-
ğinde ilk gün düzenlenecek olan ‘’Kentsel Dönüşüm’’ konu-
lu panelde su, atıksu ve geri dönüşüm konuları Avrupa Birliği 
standardlarının uyumlulaştırılması bağlamında ele alınacak.

Gene fuarın ilk günü German Water Partnership spon-
sorluğunda GWP Türkiye Ödül Töreni düzenlenecek. Ödül 
sürdürülebilir atıksu yönetimi konusunda devam eden ça-
lışmaları olan genç mühendislere verilecek. İkinci gün GWP 
genel faaliyetleri ve Türkiye’deki yerel ortaklarıyla gerçek-
leştirdiği işbirliklerini paylaşacak. 

Program kapsamında DWA (Alman Su, Atıksu ve 
Atık Birliği) 17 Nisan’da ‘’Su Sektörünün Resmi Çerçeve 

Programı. Türk, Alman ve AB Mevzuatı, Uygulama ve 
Çözümler ’’ başlığı altında bir konferans düzenliyor. DWA 
18 Nisan’da da ‘’Su ve Atıksu Sektöründe Enerji Verimliliği’’ 
konulu özel vaka çalışmalarını sunacak.

17 Nisan’da ki bir diğer program Recycling INDUSTR-
Y (REI) ve Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TÜ-
MAKÜDER) işbirliğinde düzenlenen ‘’Çevre Teknolojileri 
Pazarlarında Uluslararası İşbirliği ve Finansal Fırsatlar’’ ko-
nulu kongre. 17 Nisan’da ayrıca  Uluslararası Katı Atık Der-
neği (ISWA) üyesi de olan Katı Atık Milli Komitesi  “Profesör 
Criton Curi Genç Araştırmacılar Ödülü’ nü ‘’Kentsel Atık 
Yönetimi’’ seminerinin bir parçası olarak sunacak. 

Destekleyen Program ile ilgili detaylı bilgiler kısa bir süre 
sonra web sitesinden sağlanabilir. IFAT Eurasia ile ilgili de-
taylı bilgi ve son katılımcı listesi için lütfen www.ifat-eurasia.
com sitesini ziyaret ediniz.

Organizasyon

MMI Eurasia Fuarcılık

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Destekleriyle

Avrasya’nın Lider 
Çevre Teknolojileri Fuarı

16-18 Nisan 2015
Congresium Ankara

Ziyaret Saatleri 
Nisan 16-17 : 10:00-18:00
Nisan 18 : 10:00-17:00

Ücretsiz fuar davetiyesi için
www.ifat-eurasia.com

http://www.ifat-eurasia.com
http://www.ifat-eurasia.com
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Ford Otosan 2014’te 110 Patent Başvurusu Yaptı
Ford Otosan, Patent Başvuru Sahiplerini Ödüllendirdi

İnovasyon, Ar-Ge ve Fikri Haklar Yönetimi’ne verdiği 
önemle çalışanlarının patent başvurularını destekleyen 
Ford Otosan, 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne 110 
patent başvurusu yaptı ve 33 patent tescil belgesi aldı. 
Bir önceki yıla göre patent başvurusunu yüzde 37.5 
artıran Ford Otosan, patent başvuru sahibi çalışanlarını 
da ödüllendirdi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “2014 yılında 16’sı Ford Motor Company 
üzerinden olmak üzere toplam 126 patent başvurusu 
yaptık. Ar-Ge ve inovasyonu, sürdürülebilir büyümemizin 
ve geleceğimizin anahtarı olarak görüyoruz. Ford Otosan 
olarak ‘100 Yıllık Otomotiv Şirketi’ olma hedefimize her 
geçen yıl güçlenerek ilerliyoruz” dedi. 

Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusunda bulunan 
çalışanlara ödülleri Vehbi Koç Vakfı Gölcük Kültür ve 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende takdim 
edildi. Törene Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür 
Başyardımcısı William R. Periam, Koç Üniversitesi 
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı Danışmanı Enis Erkel, TÜBİTAK 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Mekanizmaları 
Komite Sekreteri Ahmet Rıza Balım, Ford Otosan 
yöneticileri ve çalışanları katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarına büyük önem veren 
ve Türkiye’nin ilk ‘Fikri Haklar Stratejisini’ oluşturan Koç 
Topluluğu’nun ardından, ikinci özel sektör kuruluşu olarak 
2013 yılında Ford Otosan’ın da Fikri Haklar Stratejisi’ni 
oluşturarak kendi sektöründe bir ilke imza attığını hatırlattı.  

Yenigün sözlerini şöyle sürdürdü: “1961 yılında Türkiye 
otomotiv sektörünün ilk Ar-Ge çalışmalarını başlatan Ford 
Otosan, aralıksız devam ettiği bu yoğun çalışmaları sonu-
cunda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girdi. 
Kuruluşumuzdan itibaren sadece üretime değil; nasıl üretti-
ğimizle ilgili düşünmeye, gelişime ve katma değer yaratma-
ya odaklanarak faaliyetlerimizi yürüttük. 2013 yılında 80 
olan patent başvuru sayımızı 2014’te, yüzde 37,5’luk artış-
la 110 başvuruya çıkardık. Yurtdışında da 16 patent başvu-

rusu yaptık. Böylece 
2014’ü toplam 126 
yeni patent başvu-
rusu ile tamamladık. 
Ar-Ge ve inovas-
yonu, sürdürülebi-
lir büyümemizin ve 
geleceğimizin anah-
tarı olarak görüyo-
ruz. ‘100 Yıllık Oto-
motiv Şirketi’ olma 
hedefimize her geçen yıl güçlenerek ilerliyoruz. Türkiye o-
tomotiv endüstrisine ve Ford Otosan’ın gelişimine verdikle-
ri destek için başta TÜBİTAK olmak üzere, Bilim Teknoloji 
ve Sanayi Bakanlığı’nın ilgili tüm birimlerine ve Ford Oto-
san’ın Ar-Ge faaliyetlerini yürüten tüm çalışanlarımıza te-
şekkür ediyorum.” 

Bugüne kadar 612 patent başvurusu yapan 
Ford Otosan, 2014 yılında 33 patentinin de tes-
cilini gerçekleştirdi. Ford Otosan böylelikle 12 
yılda toplam 229 patent başvurusunu tescillemiş 
oldu.

Törende Patent Başvuru Ödülü, Yurtdışı Pa-
tent Başvurusu Ödülü, Patent Tescil Belgesi Ö-
dülü, Yılın Buluşçusu Ödülü ve Yılın Buluşu Ö-
dülü sahipleri ile buluşturuldu. 

Ford Otosan Fikri Haklar Stratejisi

• Ar-Ge ve fikri haklar ilişkisini güçlendirip, yaratıcılığı ve 
yenilikçiliği artıran Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde gelecek 
teknolojileri öngörmek ve uygulamaya geçirerek sektörde 
öncü olmak.

•  Rakiplerin fikri haklarını ihlal etmeden yeni 
teknolojilerimizi koruyarak sektörde fark yaratmak.

• Ürün geliştirme ve Ar-Ge hedeflerimize uyumlu 
biçimde değerli fikri haklar portföyünü genişletmek.

• Uluslararası fikri haklar izleme ve ihlal takibini 
benimseyerek yenilikleri izlemek.

• İş hedeflerine uyumlu fikri haklar portföy yönetim 
sistemi oluşturmak ve lisans geliri elde etmek. 
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Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa tarafından 28 Ocak 
Çarşamba günü Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen 
Ticari Ürünler Değerlendirme Toplantısı’nda Brisa’nın 
bu segmente yönelik olarak geliştirdiği ürün ve hizmetler 
tanıtılırken; önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler 
de basın mensuplarıyla paylaşıldı. 

Brisa’yı sektörde artık salt bir lastik üreticisi olarak değil, 
daha çok bir “değer sağlayıcı” olarak konumlandırdıklarını 
belirten Bayman, inovasyon odaklı hizmet anlayışlarıyla 
hem bireysel hem de kurumsal müşterilere değer katmak 
amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini 
dile getirdi. Bayman: “Türkiye 
genelinde filo yönetim çözümleri 
alanında bizim kadar teknik ekipman 
ve insan yatırımı yapan firma olmadığını 
söyleyebilirim. Sektör genelinde 3’te 1 
seviyesinde olan payımız, Profleet ile 
dokunduğumuz filolarda ortalama %50 
seviyelerinde. Bu alandaki hedefimiz; 
filo müşterilerimizin lastik tedarikçisi 
değil stratejik ortakları olmak. Doğru 
lastik yönetimi ile zaman ve maliyet 
tasarrufunun yanısıra, atıkları ve 
yakıt kullanımını azaltarak çevresel 
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.” 

Avrupa’da sürdürülebilirlik alanında-
ki trendlere de Bayman: “Avrupa’daki 
karbon salımının %20’si karayolu ulaşı-
mından kaynaklanıyor. Ağır ticari araç-
ların bunun içerisindeki payı ise dört-
te bir seviyesinde. Avrupa Komisyonu’nun araştırmalarına 
göre, mevcut teknolojilerin amaca uygun kullanımı ile bu 
miktarları %30 civarında azaltmak mümkün. Bu doğrultu-
da hazırlanan yeni Regülasyonlar ile Avrupa’daki binek ve 
hafif ticari araçların kilometre başına karbon salımını sınır-
layan zorlayıcı hedefler konuldu. Ağır ticari araçlar için de  
yasal düzenleme hazırlıkları yapılıyor. 

Brisa’nın yenileme pazarı iş hacminin %50’sini oluşturan 
ticari ürünler segmentinde Bridgestone, Lassa, Bandag 
markaları ve son olarak kullanıcıların beğenisine sundukları 

“Eko” lastikleriyle yerlerini sağlamlaştırdıklarını belirten 
Hakan Bayman, Dünya lastik pazarının 2014 yılında %4.5 
büyüme ile 1.7 milyar adet olarak gerçekleştiğini; son 5 
senede de toplamda %28 büyüme kaydedildiğini söyledi. 

Türkiye’de toplam lastik satış adedinin, 2014 yılında bir 
önceki yıla göre %2 küçülmeyle 19.4 milyon adet olarak 
gerçekleştiğini aktaran Bayman, Türk lastik sektörünün son 
10 yılda %50’nin üzerinde büyüdüğünü, 2015 sonu için de 
büyüme beklentilerinin %3’ün üzerinde olduğunu belirtti. 

Brisa’nın Bandag markasıyla faaliyet gösterdiği lastik 
kaplama sektörüne ilişkin verilere göre; 
Kaplama oranı ABD ve gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde %50 olarak gerçekleşirken 
Türkiye’de %25 seviyesinde seyrediyor. 
2014 yılında ülkemizde 500 bin lastik 
kaplandı. Brisa ürünleriyle 3’te 1’ine 
hakim olduğumuz pazarda 2015 yılı için 
%5 oranında bir büyüme öngörüldüğü 
bilgileri de paylaşıldı. Bayman, “2014 
yılında %7 oranında daralan ticari 
lastikler pazarında da Brisa olarak 
büyümeye devam ettik. 2015 içinse 
ticari lastikler pazarında 2014’ün aksine 
çift haneli bir büyüme bekleniyor. 
Biz de pazarın üzerinde büyümeyi 
hedefliyoruz” diyerek Brisa’nın ticari 
ürünler pazarındaki iddialı hedeflerini 
koruduğuna vurgu yaptı.

Brisa bünyesinde sürdürülebilirliğe 
her anlamda büyük önem verdiklerinin 

de altını çizen Genel Müdür Bayman, karbon salımını 
azaltan çevreci ürün ve hizmetleriyle çevresel; “Yola Sağlam 
Çık” ve “Emniyet Lastiği” gibi kampanyalarla toplumsal; 
çeşitlenen satış kanalları ve inovatif hizmet anlayışlarıyla 
da ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarına dikkat 
çekti. AB Karbon Salımı Regülasyonu ile ilgili de katılımcıları 
bilgilendiren Bayman, düşük yuvarlanma direncine sahip, 
daha hafif ve akıllı lastiklerin sektörün yükselen trendi 
olduğunu belirtti.

“2015’te de Ticari Araç Kullanıcılarına ve Filolarına 
360 Derece Çözüm Sunmaya Devam Edeceğiz”
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

VIFSEC İstanbul   2.Ulusal 
Güvenlik, Çalışma 
Güvenliği,ve Sağlığı, Yangın 
Sistemleri Fuarı ve Zirvesi

Konya Kent 2015 11.Yerel  
Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, 
Park Bahçe Düzenlemeleri, İtfaiye 
Araçları ve Yangın Güvenliği Fuarı

WIN Hydraulic & 
Pneumatic’15   12.Akışkan 
Gücü Teknolojileri Fuarı

IFAT EURASIA

Ortadoğu 6.Belediye 
İhtiyaçları Fuarı    

İstanbul Autoshow 2015        
İstanbul 7. Otomobil Fuarı

Kamıu ve Kurumsal Güvenlik, 
İş Güvenliği,ve Sağlığı, Bilişim 
Teknolojileri Güvenliği, Yangın, 
Alarm Teknolojileri

Yerel Yönetim İhtiyaçları, 
Kent Mobilyaları, Park Bahçe 
Düzenlemeleri,  İtfaiye Araçları 
ve Yangın Güvenliği 

Yağlı Hidrolik,  Su Hidrolik, 
Pnömatik, Yağlama Sistemleri ve 
Elemanları.  Makine Ve Hidrolik 
Sistemler İçin Yağlar, Hidrolik 
Ve Pnömatik Hizmetleri

Su Eldesi ve Dağıtımı, Su ve Atık 
Su Arıtımı, Atık Yönetimi, Geri 
Dönüşüm, Atıktan Enerji Eldesi, 
Kentsel Temizlik Araçları, Ölçme 
ve Kontrol, İş Güvenliği

Temizlik ve İş Makineleri, Atık 
Yönetimi, Belediye, İtfaiye 
Gereçleri, Ulaşım, Aydınlatma, 
Park Bahçe Düzenlemeleri, Kent 
Mobilyaları, Spor Tesisleri

Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı / İstanbul

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi / Konya

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / 
İstanbul

ATO Kongre ve Sergi Sarayı / 
Ankara

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / Diyarbakır

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / 
İstanbul

UBM İstanbul Fuarcılık 
Ve Gösteri Hizmetleri 
A.Ş.

Tüyap Konya Fuarcılık 
A.Ş.

Hannover Messe 
Bileşim Fuarcılık A.Ş.            

MMI Eurasia Fuarcılık 
Ltd. Şti.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

5.03.2015 -7.03.2015

5.03.2015 - 8.03.2015

19.03.2015 - 22.03.2015

16.04.2015 - 18.04.2015

7.05.2015 - 10.05.2015

22.05.2015 - 31.05.2015

Konya İnşaat Fuarı  12.Yapı, 
İnşaat Malzemeleri, İş ve İnşaat 
Makineleri, Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Tesisat ve 
Doğalgaz Tenolojileri Fuarı

3T ‘ 2015  13.Uluslararası Metal 
İşleme, Kalıp, Otomasyon ve 
Kaynak Teknolojileri Fuarı 

Automechanika İstanbul 

KOMATEK 2015 14.Uluslararası  
İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve 
Aletleri İhtisas Fuarı

Balkan Ticaret Fuarı ve Kongresi 
(Alt Yapı, Ulaşım, Müteahhitlik, 
İş ve İnşaat Makineleri, Çevre 
Düzenleme ve Belediye İhtiyaçları 
Fuarı)

6.Van İnşaat,  Yapı ve Makineleri 
Fuarı

Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, 
Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, İş ve İnşaat 
Makineleri, (Hırdavat ve Nalburiye 
Özel Bölümü)

Metal İşleme Makineleri, Kalıp, 
Otomasyon, Birleştirme Kaynak ve 
Kesme Teknolojileri, Yan Sanayi, İş 
Güvenliği Ekipmanları 

Yedek Parça ve Sistemler, Tamir ve 
Bakım Ekipmanları, Aksesuarlar ve 
Tunıng, Servisler ve Araç Yıkama, IT 
ve Yönetim Sistemleri

İş Makinaları, İnşaat Makinaları, 
İnşaat Teknolojileri, İlgili Alet ve 
Edevatlar

 İş ve İnşaat Makineleri, Toplu 
Taşımacılık Hizmet Araçları, Alt 
Yapı, Müteahhitlik, Çevre Düzenleme 
ve Park Bahçe Donanımları, Belediye 
İhtiyaçları ve Taşımacılık Hizmetleri, 
Atık Biriktirme, İmha Sistemleri

İnşaatve İnşaat Malzemeleri, Yapı 
Elemanları,, İnşaat ve İş Makineleri, 
Dekorasyon,

KTO Tüyap Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi / Konya

Uluslararası İzmir Fuar Alanı / 
İzmir

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi /  
İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi  / Ankara                 

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi / Bursa

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi 
/ Van

Tüyap Konya 
Fuarcılık A.Ş.

Yağmur Fuarcılık 
Yayıncılık Tanıtım 
Hizmetleri Ltd. Şti. 

1.Hannover Fairs 
Turkey Fuarcılık A.Ş. 
2.Messe Frankfurt 
İstanbul Uluslararası 
Fuarcılık Ltd. şti.                

Sada Uzmanlık 
Fuarları  Tic. A.Ş.

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

Ajansasya Fuarcılık 
Org. Ltd. Şti.

5.03.2015 - 8.03.2015

5.03.2015 - 8.03.2015

9.04.2015 - 12.04.2015

6.05.2015 - 10.05.2015

13.05.2015 - 16.05.2015

28.05.2015 - 31.05.2015
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Petlas’tan Ağır Ticari Araçlara 
4 Yeni Lastik

Petlas, treylerler için dört mevsim lastiği NZ 305, 
yeni yol dışı lastiği RM 905 ve karma kullanım için 
tasarladığı SC 700 ile RC 700 lastiklerini tüketicilerinin 
kullanımına sundu. Yeni ve modern desen tasarımıyla 
ağır ticari araçlarda işlevsel kullanım sunan Petlas’ın 
yeni ürünleri üstün yol tutuş ve uzun ömür vaat ediyor.

İlk lastiğini 1976 yılında üreten ve ilerleyen yıllarda 
kapasitesini giderek artıran Petlas’ın üretim faaliyetleri, 
2005 yılından bu yana Türk sanayiinin köklü kuruluşlarından 
Abdulkadir Özcan A.Ş. bünyesinde sürdürmeye devam 
ediyor. Değişim rüzgarını hemen hissettiren Abdulkadir Özcan 
A.Ş., fabrikadan yönetim politikasına, Ar-Ge çalışmalarından 
insan kaynaklarına her alanda markayı daha da 
ilerletecek adımlar atıyor.

Bu adımların devamı olarak nitelenen yeni 
ürünleri de piyasaya sürmeye devam ediyor. 
Treylerler için dört mevsim lastiği olarak 
tasarlanan NZ 305, yol dışı ağır ticari lastiği RM 
905 ve yol ve yol dışı kullanım için (karma-
on/off road)  tasarlanan SC 700 ile RC 700 
lastiklerini tüketicilerinin beğenisine sundu. 
Yeni ve modern desen tasarımıyla ağır ticari 
araçlarda işlevsel kullanım sunan Petlas’ın yeni 
ürünleri üstün yol tutuş ve uzun ömür vaat 
ediyor. Yeni ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunan Petlas Satış 
Direktörü Ahmet Candemir yeni ürünlerle ilgili bilgiler paylaştı. 

Treylere NZ 305, Şantiyeye RM 905

Petlas’ın treyler lastiği olarak tasarlanan yeni ürünü NZ 305, 
M+S işaretiyle karlı ve ıslak zeminde dengeli sürüş, üstün 

yol tutuş ve uzun ömür sunuyor. 5 çevresel blok ile düzensiz 
aşınmaya karşı direnç ve yanal lameller ve kanallar ile kısa fren 
mesafesi sağlıyor. Ticaretin yükünü taşıyanlar için her mevsim 
yüksek performansı garanti ediyor.

RM905 ise, şantiye ve lastiği zorlayan her türlü arazi 
şartlarında uzun ömür, hasar direnci ve en üstün 
çekişi sağlamak için geliştirilmiş. Yol dışında ve 
şantiyede her pozisyonda üstün performansla 
kullanılabiliyor. 

Karma Kullanımda Üstün Performans

Petlas, karma servis (On/Off Road) kullanımı 
için geliştirdiği iki yeni ürününden ön aks lastiği 
SC 700 ve çekiş aksı lastiği RC 700 ile asfaltta 
ve lastiği zorlayan şantiye şartlarında uzun ömür, 
hasar direnci ve yüksek yol tutuşu sunuyor. Bu 
lastiklerin optimize edilmiş tasarımı, su, çamur, 

kar tahliyesi sağlıyor ve taş sıkışmalarını minimuma indiriyor. 
Böylece her koşulda yüksek kilometre performansı, hasar 
direnci ve maksimum çekiş sağlıyor.

Petlas’ın bu yeni ürünlerini Türk mühendislerden oluşan Ar-
Ge departmanının emeği ve fabrikanın değerli çalışanlarının 
alın teriyle pazara sunduklarını belirten Petlas Satış Direktörü 
Ahmet Candemir  sözlerine şunları ekledi: “Güvenlik, çevre 
bilinci ve ekonomi üçgeninde gelecek nesilleri hedefleyen 
teknolojik ürünler geliştirme vizyonumuzu yeni ürünlerle 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Petlas olarak ağır ticari 
lastik pazarında ihtiyaç olan yüksek performanslı ve dayanıklı 
treyler, yol dışı ve karma hizmet lastiklerini ürettik. Performans 
ve güvenlik odaklı bu ürünler yeni nesil ağır ticari araçların ilk 
tercihi olacak.” 
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Bozankaya, Yeni Nesil Araçlarıyla Atakta!
Uluslararası deneyimini yerli 

üretim ile birleştiren Bozankaya, 
Eurasia Rail 2015 fuarında Tür-
kiye’de ilkleri temsil eden araç-
larını tanıtacak. 

Raylı sistemler ve ticari araç-
ların inovatif üreticisi Bozanka-
ya, toplu taşımacılık alanında-
ki deneyimlerini yeni nesil araç 
projeleri ile sunuyor. Tüm dün-
yada birçok raylı sistem ve toplu 
taşımacılık projelerinde yer alan 
Bozankaya, yerli üretim yüzde 
100 alçak tabanlı tramvay, tram-
büs, metro ve elektrikli otobüs 
projeleri ile birçok ilke imza atı-
yor. Bozankaya, 05-07 Mart ta-
rihleri arasında İstanbul’da dü-
zenlenecek Eurasia Rail Fuarı’nda yerli tramvay ve trambüs 
projelerini tanıtırken, elektrikli otobüsünü de Türkiye’de ilk 
defa görücüye çıkartıyor. (11.Hall – Stand.11D21) 

Bozankaya’nın yerli tramvayı ilk olarak Kayseri’de...

1997 yılından bu yana raylı sistem üretiminin içinden 
gelen Bozankaya’nın, yerli üretim yüzde 100 alçak 
tabanlı tramvayı Türkiye için bir çok ilki temsil ediyor.  

Bozankaya’nın 2016 yılında raylarda olacak 66 metre 
uzunluğunda ve çift yönlü tramvayı, Türkiye’deki tramvay 
segmentinde yolcu sayısıyla en yüksek yolcu kapasitesine 
sahip ilk araç olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 
Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen satın alma maliyeti 
en uygun tramvay projesi olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. 
Bozankaya, 46 milyon avroluk ihaleyi kazanarak kentin 
ulaşımını rahatlatmak amacıyla ilk olarak Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi için 30 adet bu özel tramvayın üretimini yapıyor. 

Bozankaya Grup Genel Müdürü Aytunç Günay, fuar 
öncesinde yaptığı açıklamada: “Bozankaya olarak uzun 
soluklu Ar-Ge çalışmalarımız sonrasında yüzde 100 alçak 
tabanlı, 33 metre uzunluğunda ve 5 modülden oluşan 
tramvay aracını üretiyoruz. Uluslararası standartlara uygun 
yerli üretimimiz olan bu tramvay, Avrupa’dan ithal edilen 
ulaşım araçlarına kıyasla kalite seviyesi yüksek ve mali açıdan 
daha avantajlı bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor,” diyor. 

Türkiye’nin ilk yerli trambüsü hizmete başlıyor

Bozankaya’nın üretimi olan Türkiye’nin ilk yerli trambüs-
leri, 8 ay süren test sürüşleri sonrasında Malatya’da gerçek-
leştirilecek resmi açılış ile hizmet vermeye başlıyor. Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi’ne 10 adet trambüsü teslim eden 
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Bozankaya, bu özel araç için 
hem yurtiçi hem de yurtdışın-
daki yerel yönetimlerden ta-
lepler alıyor.  Çevreci, hızlı ve 
güvenilir ulaşım sistemleri ihti-
yacına cevap veren ve ilk ya-
tırım maliyetinin düşüklüğü 
ile önce çıkan yeni nesil tram-
büsler, dizel yakıtlı otobüslere 
göre %65-70 oranında tasarruf 
sağlıyor. Dayanıklılık açısından 
ise dizel araçların iki katı ömre 
sahip bulunuyor. Trambüs ara-
cının kullandığı teknoloji olan 
elektrikli tahrik sistemi, ener-
ji ve çevreci çözüm planı ile 
farklılık yaratıyor. Sıfır emisyon 
ilkesi ile çalışan trambüsler, 
çevreye duyarlılık konusunda 
da öncülük ediyor.

Bozankaya Grup Genel 
Müdürü Aytunç Günay, ilk yerli trambüs hakkında bilgi 
vererek: “Teknik olarak tramvay sistemleri ile benzerlikleri 
olmasına rağmen ilk yatırım maliyetleri çok daha düşük 
olan trambüs sistemleri, araç fiyatlarının ve alt yapı (ray, 
makas, sinyalizasyon vb.) gereksinimlerinin daha az olması 
nedeniyle ilk kurulum yatırımlarında ciddi farklılıklar 
gösteriyor. Trambüs, toplam ağırlığı 40 tona yaklaşan 
konvansiyonel araçlara göre enerji tasarrufunda yaklaşık 
yüzde 75 avantaj sağlıyor. Bozankaya Trambüs, hem raylı 
sistemler için iyi bir alternatif oluyor, hem de raylı sistemlere 
entegre çalışabiliyor. Otomotiv sektörünün geleceğinin 
elektrikli motorlarda olacağı öngörüsüyle hareket ederek, 
Türkiye’ye elektrikle çalışan böylesine önemli bir aracı 
yerli üretim ile kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Trambüslerimiz hem ulusal hem de uluslararası platformda 
yerel yönetimler tarafından büyük ilgi görüyor. Yunanistan, 
Brezilya, Avusturya ve Almanya’dan teknik heyetlerin 
Türkiye’ye gelip yerinde izledikleri araçlarımızın ihracatına 
da yakın bir zamanda başlayacağız” diyor. 

Bozankaya E-Bus, Eurasia Rail Fuarı’nda raylı sistem 
sektörünü taşıyacak 

Raylı sistem ve ticari araç tasarımında önemli Ar-Ge 
yatırımlar yapan Bozankaya, bir diğer yeni aracı E-Bus’ı  

Türkiye’de ilk kez Eurasi Rail Fuarı’nda kullanacak. 
Bozankaya’nın 2014 sonunda Almanya’da düzenlenen 
IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda tüm dünyaya lanse ettiği E-Bus, 
Eurasia Rail Fuarı sırasında fuar ziyaretçilerini taşıyacak. 

Bozankaya E-Bus tamamen yerli yatırım ile Türk ve Alman 
mühendislerinin birlikte Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü bir 
araç olmasıyla ayrı bir öneme sahip bulunuyor. Bozankaya 
Grup bünyesinde akü sistemi Bozankaya GMBH tarafından 
geliştirilen   E-Bus’ın üretimi ise Bozankaya A.Ş. tarafından 
yapılıyor. Günümüzde kullanılan diğer şehir içi otobüsler ile 
karşılaştırıldığında Bozankaya’nın üretimi olan E-Bus; enerji 
tüketimi, çevreye duyarlılık ve verimlilik ile bir adım öne 
çıkıyor. 

Aytunç Günay, yaptığı açıklamada; “Yeni nesil toplu 
taşımacılık araçlarının geleceğini elektrikli sistemlerde 
görüyoruz. Bu nedenle Bozankaya’nın tasarımı ve üretimi 
olan E-Bus için uzun zamandır çalışıyoruz. E-Bus, çevreci, 
sessiz, ekonomik, verimli bir şehir içi otobüsü olarak birçok 
çözümü bir arada sunuyor. Aracımız şarj olduğunda ortalama 
260-320 km arasında yol yapıyor. Bozankaya olarak 200 
km için ise garanti veriyoruz. Tüm bu özellikleriyle E-Bus bir 
çok ülkeden büyük ilgi gördü,” diyor. 
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İpragaz, 10’un üzerinde sektör temsilcisini buluşturan 
“Doğu Marmara Bölgesi 3. Filo Yönetimi ve Optimizasyonu” 
konferansını teknik bilgi ve köklü tecrübesi ile destekledi. 
Konferansta konuşan İpragaz A.Ş. Teknik Destek Müdürü 
Can Toydemir “Bugün dünyada %1 olan ulaşımda doğal gaz 
kullanımının, 2040’da %4’e ulaşacağı” öngörüsünü paylaştı. 
GO Satış Müdürü Hakan Çelik de, etkin filo yönetimindeki 
en belirleyici unsurlardan birinin yakıt tüketimi olduğunu 
belirtti. 

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin binek ve ticari filo 
profesyonellerine, sahip olma maliyetlerini düşürmek, filo 
verimliliğini arttırmak, sektördeki stratejik, taktik ve teknik 
zorluklara alışılmamış düzeyde pratik çözümler sunmak hedefli 
konferansa enerji sektörünün güçlü markası 
İpragaz teknik bilgi ve köklü tecrübesi ile destek 
verdi. 

“Doğu Marmara Bölgesi 3. Filo Yönetimi ve 
Optimizasyonu” konferansında İpragaz A.Ş. 
Teknik Destek Müdürü Can Toydemir “Ağır 
Ticari Araçlarda Doğal Gazın Alternatif Yakıt 
Olarak Kullanım İmkanları” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirirken, GO Satış Müdürü Hakan Çelik 
ise “Etkin Filo Yönetimi” başlıklı panelde bilgi 
paylaşımında bulundu. 

Ulaşımda doğal gazın payı 2040’a kadar 4 
kat artacak

Yapılan araştırmalarda; büyüyen ekonomiler ve artan 
uluslararası ticaret nedeniyle 2015’den 2040’a kadar transport 
için enerji ihtiyacının %40, kamyon ve çekici gibi ağır ticari 
araçlarla yapılan nakliye faaliyetlerinin ise %65 oranlarında 
artacağının öngörüldüğüne dikkat çeken İpragaz A.Ş. Teknik 
Destek Müdürü Can Toydemir, “Bugün dünyada ulaşım ve 
nakliye içindeki payı yaklaşık %1 mertebesinde olan doğal gazın 
2040’ta payını %4’lere kadar yükselteceği var sayılmaktadır” 
dedi. 

Doğal gazın ulaştırma alanında öncelikle deniz ve kara 
nakliyesinde gelişim göstereceğini de belirten Can Toydemir, 
“Doğal gaz araçlarda, sıkıştırılmış (CNG) veya sıvılaştırılmış (LNG) 
olarak depolanmaktadır. LNG, CNG’ye göre aynı hacimde 

yaklaşık 3 kat daha fazla enerji barındırıyor olması, istenilen yere 
dökme tankerler ile taşınabilmesi gibi avantajları ile özellikle uzun 
mesafe yük taşımacılığı yapan ağır vasıtalarda öne çıkmaktadır. 
Şehir içi toplu ulaşım gibi kısa mesafelerde kullanılan hafif ve 
orta sınıf ticari araçlarda ise CNG daha fazla tercih edilmektedir” 
şeklinde konuştu. 

Artan sera gazı emisyonları nedeniyle, ulaşımdan kaynaklanan 
emisyonların düşürülmesinin, her geçen gün daha fazla önem 
kazandığını da belirten Toydemir, “Bu durum ise araç imalatçılarını 
yeni teknolojilere ve alternatif yakıtlara yönlendirmektedir. İşte bu 
noktada doğal gaz, konvansiyonel ağır vasıta yakıtı motorine göre 
emisyonlar açısından son derece avantajlı durumdadır” diyerek, 
doğal gazın yakıt maliyeti avantajının önümüzdeki yıllarda da 

devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Etkin filo yönetiminde yakıt tüketimi 
belirleyici unsur

“Etkin Filo Yönetimi” başlıklı panelde konuşan 
GO Satış Müdürü Hakan Çelik de, “Etkin filo 
yönetimi; araç alımındaki finansal model seçimi 
ile başlayan; işe uygun araç seçimi, araç takip 
sistemleri, sürücülerin yakıt tüketimi, hız gibi 
konularda eğitimi ve yönetimi devam eden bir 
süreçtir” dedi. 

Filo yönetiminde yakıt masraflarının en 
önemli gider olduğuna dikkat çeken Hakan 
Çelik, “Filoyu yönetirken araçların doğru yük 

paylaşımları, doğru güzergah planlaması, doğru hız ve şoför 
kullanım alışkanlıkları; yakıtın verimli kullanılması ile zaman 
tasarrufunu sağlayan unsurlardır. Ring seferli işletmelerde 
performans arttırıcı yakıt kullanımı, birim zamanda daha fazla 
iş üretilmesini sağlar. Buna karşın zaman tasarrufunun göreceli 
daha az olduğu çalışmalarda ise hızı düşürerek yakıt tüketiminin 
düşmesi sağlanabilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Taşıt tanıma sistemleri ve GPS sistemlerinin efektif kullanımına 
da değinen Çelik, alternatif yakıt olarak LPG, LNG ile CNG’nin 
sunduğu avantajlara da dikkat çekti. Yakıt konusunda, 
mevsimlerden, tedarikçinin güvenilirliğine kadar birçok etkenin 
önemli olduğunu belirten Hakan Çelik, madeni yağ seçiminin de 
yakıt tasarrufunda önemli bir unsur olduğunu vurguladı. 

“Doğu Marmara Bölgesi 3. Filo Yönetimi ve 
Optimizasyonu” Konferansı Bursa’da Düzenlendi:
Ulaşımda Doğal Gaz Daha Da Önem Kazanacak
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımladığı 
“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı”na 
göre Türkiye’de üretilen atıkların yarısından fazlası geri 
kazanılabilir özelliğe sahip. Ayrıca, söz konusu planda, geri 
dönüşüm, ulusal refahın artırılması konusunda büyük bir 
potansiyel olarak görülüyor. Türkiye’nin ilk Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW 
İstanbul’u bu yıl 11. kez düzenleyen İFO Fuarcılık Genel 
Müdürü Zekeriya Aytemur, 2014-2017 yıllarını kapsayan 
Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, 
hem üretime ucuz hammadde girdisi sağlanmasında hem de 
sürdürülebilir çevreye ulaşılmasında büyük katkıları olacağına 
inandığını söyledi. “Eylem planında yer verilen hedeflerden 
birisi de; atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi için 
gerekli altyapıyı oluşturmak” diyen Aytemur, 11-13 Haziran 
2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek REW İstanbul’da, 
sözü edilen altyapı için gerekli tüm teknik ekipman, makine, 
teknoloji ve uygulamaların bir arada sergileneceğini söyledi. 
TÜİK verilerine göre 2013 yılında 19,3 milyar TL’lik çevresel 
harcama yapıldığını vurgulayan Aytemur, planda, geri 
dönüşümle ilgili yatırımlara finansal destek sağlanmasına da 
yer verildiğini söyleyerek “Başta Yerel Yönetimler ve KOBİ’ler 
olmak üzere, çevre sorumluluğu taşıyan tüm kamu ve özel 
teşebbüsler, gerekli yatırımlara yönelik mali kaynakları artık 
daha rahat temin edebilecekler” dedi.

Hızla büyüyen ekonomi, teknolojik gelişmeler, 
sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışına bağlı olarak artan 
atık miktarı nedeniyle karşılaşılan zorluklar “atık yönetimi 
yaklaşımını” da beraberinde getirdi. Doğal kaynakların hızla 
tüketilmesinin önüne geçilerek, üretilen atıkların çevre ve 
insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılıp ekonomi için bir 
girdiye ve değere dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetimi 
stratejileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir devlet  

politikası haline geldi. Bu kapsamda, T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı’nı yayımladı.

Geri dönüşüm konusunda gelecek dönemde yapılması 
gereken çalışmalar için bir yol haritası çizme amacı taşıyan 
planın hedefleri arasında; “Toplumun tüm kesimlerinde 
geri dönüşüm bilincini oluşturmak, ilgili mevzuatı geri 
dönüşüme yönelik olarak geliştirmek, atıkların etkin bir 
şekilde geri dönüştürülmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak, 
geri dönüşüm konusunda finansal destek sağlamak ve 
atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi 
kurmak” yer aldı.

Özel sektör, 2013 yılında Çevre’den 1,4 milyar TL kar etti!

Bakanlığın önderliğinde, 2017 yılına kadarki süre içinde 
geri dönüşüm ile ilgili hedef ve uygulamaları bir eylem planına 
döken Türkiye’de, TÜİK’in açıkladığı son verilere göre kamu 
sektörünün 2013 yılındaki çevresel harcamaları 15 milyar 
TL’yi bulurken, çevresel gelirleri ise 10,2 milyar TL’de kaldı. 
Buna karşılık, özel sektör 2013 yılında yaptığı 4,3 milyar TL’lik 
çevresel harcamaya karşılık, 5,7 milyar TL çevresel gelir elde etti. 

Ulusal refahın arttırılması yönünde büyük bir potansiyel olarak görülen 
“geri dönüşüm” konusu, ulusal strateji ve eylem planına girince, bu 
alandaki en yeni teknolojilerin sergilendiği, Avrasya bölgesinin en önemli 
çevre buluşması olan REW İstanbul’un önemi bu yıl daha da arttı

Türkiye’de Üretilen Atıkların Yarıdan 
Fazlası Geri Kazanılabilir Nitelikte!

http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/at�k
http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/at�k
http://www.bloomberght.com/etiket/geri_d�n�<015F>�m
http://www.bloomberght.com/etiket/at�k
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Brisa ile Sertel Lojistik, Profleet Filo Yönetim Çözümleri 
kapsamında bir işbirliği anlaşması imzaladı. İmza törenine 
Brisa Ticari Lastikler Satış Direktörü Yakup Demir ve Sertel 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sert katıldı. 

 Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa ile Ege Bölgesi’nin en 
büyük bölgesel nakliye filosuna sahip olan Sertel Lojistik arasında 
imzalanan ve ilk etapta 3 yılı kapsayan anlaşma, Profleet 
kapsamında bulunan Aspects + Analiz ve Raporlama, TMP+ 
Lastik Takip Programı, Filofix Yol Yardımı gibi birçok yenilikçi 
hizmetin yanısıra, Lassa, Bridgestone yeni lastik tedariği, Bandag 
kaplama, tamir, bakım ve servis yönetimini de içeriyor.

 Anlaşma kapsamında ayrıca Brisa tarafından Sertel Lojistik 
personellerine ileri düzey ön düzen sistemleri eğitimi, temel 
lastik eğitimi, lastik takip programı kurulumu ve yönetimi, 
uygulamalı kaplama prosesini içeren detaylı eğitimler verildi.

 Profleet çerçevesinde Brisa Saha Mühendisliği ve Filo 
Geliştirme Ekibinin liderliğinde belirlenen araçlarda ileri düzey 
ön düzen sistemleri, balans ve alüminyum jant uygulamaları 
yapılıyor,testler yakından takip ediliyor ve raporlanıyor. 

 Sertel Lojistik, Profleet uygulamaları ile %11’in üzerinde 
yakıt tasarrufu sağlayarak hem ekonomiye hem çevreye 
katkıda bulunacak. 

 Profleet ile filoların sosyal, ekonomik ve çevresel katma 
değerinin yükseltilmesini hedeflediklerini kaydeden Brisa 
Ticari Lastikler Satış Direktörü Yakup Demir; “Tüm yenilikçi 
filo yönetim çözümlerimizi tek çatı altında birleştiren Profleet 
kapsamında müşterilerimize ‘360 derece danışmanlık’ 
anlayışıyla hem tasarruf, hem de çevrenin korunmasına 
katkı sağlama imkanı sunuyoruz. Sertel Lojistik gibi değerli 
işbirlikleriyle daha da güçleniyoruz” dedi. 

Sertel Lojistik De Filo  
Yönetiminde Profleet’i Seçti

Shell & Turcas Petrol 
A.Ş,  müşteri memnu-
niyetini ve şikayetleri-
ni yüksek kalite stan-
dartlara uygun olarak 
yönettiğini sertifikayla 
belgeledi. Akaryakıt ve 
madeni yağ sektörün-
de dağıtım şirketleri a-
rasında TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti 
ve Şikayet Yönetim Sis-
temi sertifikasını Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den 
alan ilk şirket Shell & Turcas Petrol A.Ş oldu. 

 Shell & Turcas Petrol A.Ş, faaliyetlerini müşteri 
memnuniyeti ve şikayet yönetimini belge standartlarına 
uygun  olarak gerçekleştirdiğini kanıtladı ve TSE’den “ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi” 
belgesini  ‘Madeni Yağ, Gres Üretimi, Akaryakıt Depolama, 
Dolumu ve Satışı ‘ kapsamında  almaya hak kazandı.

 Türk Standartları Enstitüsü (TSE), firmaların, Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartları’na uygunluğunu 
belirleyen 9 yönetim prensibini; şeffaflık, erişilebilirlik, 
cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri 
odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileşme olarak 
değerlendiriyor.

 Ödülün ardından gelen sertifika başarısı
 Shell & Turcas Petrol A.Ş, 2014 yılında da Stevie 

Awards’ın “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” 
kategorisinde Gümüş Ödül kazanmıştı. 

Şirketin başarısının en önemli nedeni, müşteri odaklılık 
ilkesiyle uyguladığı projeler, yaratıcı ve hızlı çözüm 
anlayışı ve mükemmel satış sonrası destek hizmeti.  Shell 
& Turcas’ın  müşterilerine uyguladığı anketle tespit ettiği 
“Müşteri Memnuniyet Endeksi” 2010’dan bu yana gelişme 
gösterdi ve 2014’ün sonunda 10 üzerinden  9 memnuniyet 
notuna ulaştı. 

Shell & Turcas Müşteri Hizmetleri Birimi 60 kişilik ekibiyle 
Shell’in Türkiye’deki Perakende ve Ticari Akaryakıtlar, Ticari 
Filo, Madeni Yağ, Denizcilik ve Havacılık iş kollarına hizmet 
veriyor. 

Shell & Turcas’dan Bir 
İlk Daha!
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8 ileri otomatik şanzımanlı Yeni Daily Hi-Matic, 93. Avrupa 
Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Fuar, 16-25 Ocak tarihleri 
arasında Brüksel Expo’da gerçekleşti. Bu yılın teması ise hafif 
ticarî araçlar ile eğlence araçlarıydı. Aralarında Yeni Daily  
Hi-Matic’in de olduğu yedi adet Yeni Daily ve bir adet CNG’li 
Daily Natural Power stantta yer aldı. Araçlar aynı zamanda açık 
alanda test sürüşlerine de çıktılar.

Kısaca Yeni Daily 
Yeni Daily tamamen yenilendi ve kargo hacmi ile kapasitesi 

bakımından sınıfının en iyi aracı. Sürüşü bir otomobil kadar rahat, 
yakıt tüketimi bir otomobilden bile düşük. Bunlar parçalarının 
%80’i yenilenen üçüncü nesil Daily’nin karakteristik özellikleri.

Yeni Daily Hi-Matic: Mükemmel sürüş keyfi
Yeni Daily Hi-Matic’in ilk uluslararası tanıtımı Brüksel’de 

gerçekleşti. 8 ileri  otomatik şanzıman standartları yukarı 
çekerken çok yönlülük, verimlilik ve maksimum sürüş keyfinde 
minimum maliyeti garanti ediyor. 

Eco ve Power modları sayesinde harika bir yakıt ekonomisi 
garanti edilirken yeni vites kutusu 200 mili saniyeden kısa 
bir sürede akıcı bir şekilde vites değiştirebiliyor. Bu özellikler 
günlük işler için onu mükemmel bir seçenek yapıyor.

Dayanıklılık ön planda tutularak 
tasarlanan Yeni Daily’de bakım 
ve tamir giderleri de manuel 
vitese göre %10 azaldı. Yeni 
tasarım, motoru koruyor ve vites 
için daha az bakım gerektiriyor.

Araç bol motor seçenekle-
riyle sınıfındaki en yüksek per-
formansı sunuyor ve 3,500 kiloya  
kadar taşıma kapasitesine erişebiliyor. Hill Holder sistemi de 
Yeni Daily’de standart olarak sunulmakta.

Yeni Daily Hi-Matic Şehiriçi, Yerel ve Uluslararası: Her 
görevi tamamlamaya hazır

Yeni Daily Hi-Matic ürün grubu pazara ihtiyaçlara 
göre geliştirilmiş üç versiyonla giriyor: Şehiriçi, Bölgesel ve 
Uluslararası. 

Maksimum esnekliği arayanların yol arkadaşı ise Eco ve 
Power modlarıyla sürüş keyfini arttıran Yeni Daily Hi-Matic 
Regional(yerel) ismini alıyor.

Uzun yollarda konfor ve güvenilir bir yol arkadaşı isteyenlerin 
seçimiyse Yeni Daily Hi-Matic Uluslararası. Araç harika bir sürüş 
konforu ve yakıt tasarrufu sunuyor.

Yeni Daily Natural Power
CNG ile çalışan Yeni Daily Natural Power, dizel versiyonla 

tork, yük kapasitesi, sürüş rahatlığı gibi aynı güçlü özelliklere 
sahip. Ayrıca düşük yakıt ücreti ve düşük sesi de garanti ediyor. 

Şasisi sadece üst yapılara uygunluk değil, 
sağlamlığı sayesinde de Yeni Daily’i 

tercih edilen araç hâline getiriyor.
Kamyon & Ulaşım Fuarı: Iveco 

orta ve ağır sınıf araçlarının en 
iyilerini getirdi

Iveco, Brüksel’de Avrupa 
Otomobil Fuarı ile aynı anda 

gerçekleşen yıllık ağır ticarî araç 
fuarı olan Kamyon & Ulaşım Fuarı’nda da 

yer aldı. Ağır sınıfta biri LNG ile çalışan üç Stralis ile iki Trakker, 
orta sınıfta ise bir Eurocargo Euro VI kamyon yer aldı.

Brüksel’de on-road ağır sınıfı temsilen sergilenen üç Iveco 
Stralis verimlilik, kalite ve müşteriye kattığı değerle anılan; 
rekabetçi olan taşımacılık sektöründe öne çıkan bir araç. Aracın 
LNG’li versiyonu olan Stralis Natural Power Euro VI ise 750 
kilometre menzilli çevreci bir seçenek.

Yeni Daily Hi-Matic 8 İleri Otomatik 
Şanzıman: Mükemmel Sürüş Keyfi
Iveco, Brüksel’de İki Fuara Katıldı: “European Motor” ve “Truck & Transport”
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Continental elektrikli 
ve hibrit motorlara sahip 
otomobiller için iki yeni 
Conti.eContact modeli-
ni piyasaya sürüyor. Yeni 
geliştirilen Conti.eCon-
tact lastikleri yaklaşık  
yüzde 30 oranında dü-
şük yuvarlanma direnci-
ne sahip. 

Dünyanın en büyük lastik tedarikçisi Continental, Conti.
eContact’in portföyüne elektrikli ve hibrit motorlara sahip 
otomobiller için iki yeni model daha ekliyor. Geliştirilerek 
farklılaştırılan Conti.eContact, geleneksel lastiklere kıyasla 
yüzde 30 oranında düşük yuvarlanma direnci sunuyor.

Düşük yuvarlanma direncine hizmet eden teknolojiyi 
Hannover’daki Ar-Ge merkezinde geliştiren Continental, 
lastiğin üretimi sırasında tercih edilen “uzun ve dar” konseptini 
sahipleniyor. Yani Conti.eContact, geleneksel lastiklere 
kıyasla daha geniş bir çapa sahipken, taban alanları daha dar 
üretiliyor. Lastiğin hem üretici hem de kullanıcıya sağlayacağı 
tasarrufun artırılması için tüm bileşenleri ayrı ayrı test ediliyor. 

Hibrit araçlar için geliştirilen 17 ve 18 inç ebat 
alternatiflerine sahip ve yüzde 20’ye varan oranda düşük 
yuvarlanma direnci sunan Conti.eContact modeli, aynı 
zamanda performans araçları ve SUV’lar için de tercih 
edilebiliyor. 

Volkswagen ve Renault’un Orijinal Ekipman Tercihi 
Conti.eContact

Volkswagen ve Renault’un orijinal ekipman olarak 
tercih ettiği Conti.eContact’in önümüzdeki dönemde 
diğer Avrupalı üreticiler tarafından orijinal ekipman olarak 
onaylanmasını bekleniyor. 

 Conti.eContact hibrit otomobil lastikleri, AB Lastik 
Etiketi uygulaması kapsamında hem yuvarlanma direnci, 
hem de ıslak zeminde frenleme performansı bakımından 
“A” değerine ulaşan ilk Continental lastiğidir. 

Continental’den Elektrikli 
Otomobiller İçin Düşük Yuvarlanma 
Direncine Sahip Lastikler

Scania, Türkiye gene-
linde toplam 20 Yetki-
li Servis noktasında ge-
çerli olan orijinal motor 
parçaları indirim kam-
panyası ile müşterileri-
ne satış sonrası hizmet-
lerde büyük avantajlar 
sağlıyor…

Scania motorlarda kullanılan ve motor yenileme 
işlemlerinde toplam parça maliyetinin büyük bölümünü 
oluşturan parçalarda yüzde 40’a varan oranlarda 
indirime gidiyor.  

Motor yenilemelerinin toplam maliyetinde en yüksek 
paya sahip, Piston-Gömlek-Segman tamir takımı, Supap 
ve Supap tamir takımlarında gerçekleştirilen indirimler 
sayesinde, Scania müşterileri artık çok daha uygun fiyata 
motorlarını yenileyerek ilk günkü performansa sahip 
olabilecekler. 

Yedek parça avantajları motor parçaları ile sınırlı 
kalmıyor

Scania, motor parçalarının yanı sıra güvenlik ve konfor 
parçalarında da indirim yapıyor. Özellikle kış aylarında 
daha güvenli ve konforlu sürüş için fren balatası ve fren 
diski ile kabin körüğü parçalarında müşterilerine yüzde 
30 indirim fırsatı sunuyor. 

“Orijinal Parça Yatırımı Korur” sloganı ile başlatılan 
“Dinamik ve Rekabetçi Parça Fiyatlandırma” politikası 
kapsamında şimdiye kadar 1.000’den fazla parça, çok 
daha uygun fiyatlarla Scania sahiplerine ulaşıyor. 

30 Nisan 2015 tarihine kadar geçerli olacak 
kampanyalar ile Scania Yetkili Servislerinde üstün 
servis kalitesiyle yapılan işlemler sayesinde, Scania 
araç sahipleri çok daha güvenli ve konforlu bir şekilde 
yollarına devam ediyor.

SCANIA’dan Motor 
Parçalarında 
Avantajlı Kampanya
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ÖZET DEĞERLENDİRME
PAZAR
2015 yılı Ocak ayında toplam pazar, 

2014 yılı aynı ayına göre yüzde 7 oranında 
aratarak 37 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu ayda otomobil pazarındaki artış yüzde 1 
oldu ve pazar 25 bin adede yükseldi.

2015 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pa-
zarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
22 artarak 10 bin adet düzeyine yükseldi ve 
toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.

2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla 
göre ağır ticari araç pazarında yüzde 26 
oranında artış gerçekleşti ve pazar 1.952 
adet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat 
sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 
yılında 2014 yılı aynı ayına göre kamyon 
pazarı yüzde 52 oranında artarak 1.697 adet düzeyine yükseldi. 
Buna karşılık, otobüs pazarı yüzde 23 oranında azaldı ve 79 adet 
oldu, bu azılışta yerel yönetimlerin alımlarını sınırlandırması 
doğrudan etkili oldu.

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 15,5 
otomobil pazarı ise yüzde 22,5, hafif ticari araçlar (HTA) pazarı 
ise yüzde 1 oranında arttı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon 
pazarı yüzde 21,4 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 26,9 
oranında düşüş gösterdi. 

Öte yandan 2015 Ocak ayında ithal hafif ticari araçların 
pazar payı yüzde 43 düzeyinde gerçekleşti.

İHRACAT

2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv 
ihracatı yüzde 54 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 35 
oranında arttı. 2015 yılı Ocak ayında toplam ihracat 79 bin 
adet, otomobil ihracatı ise 49 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Bu ayda, ticari araç ihracatı ise yüzde 98 artış ile 31 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 55 artış ile 
1.342 adet oldu.

ÜRETİM

2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam 
üretim yüzde 37, otomobil üretimi ise yüzde 16 oranında arttı. 
Bu ayda, toplam üretim 103 bin adet, otomobil üretimi ise 60 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2015 yılı Ocak ayında üretim, minibüste yüzde 157, 
kamyonette yüzde 86, büyük kamyonda yüzde 42, otobüste 
yüzde 31 ve küçük kamyonda yüzde 5 oranında arttı,  midibüste 
ise yüzde 16 oranında azaldı.

Bu ayda, traktör üretimi yüzde 6 oranında artarak 3.604 adet 
oldu. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2015 YILI OCAK AYI SONUÇLARI

PAZAR

10 Yıllık Ortalama ve 2015/2014 Toplam Satışlar (x1000)

OSD Değerlendirme
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OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA” 

ÖZET DEĞERLENDİRME 

2014 2015 (%)
Toplam 75.042 102.574 37
Otomobil 52.006 60.414 16
Toplam 51.424 79.288 54
Otomobil 35.925 48.533 35
Toplam 34.225 36.567 7
Otomobil 24.368 24.498 1

Pazar

Ocak

Üretim

İhracat

KONULAR

 

PAZAR 

2015 yılı Ocak ayında toplam pazar, 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 7 oranında aratarak 37 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda otomobil pazarındaki artış yüzde 1 oldu ve pazar 25 bin adede 
yükseldi. 

2015 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 10 
bin adet düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu. 

2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarında yüzde 26 oranında artış 
gerçekleşti ve pazar 1.952 adet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin 
etkisiyle 2015 yılında 2014 yılı aynı ayına göre kamyon pazarı yüzde 52 oranında artarak 1.697 
adet düzeyine yükseldi. Buna karşılık, otobüs pazarı yüzde 23 oranında azaldı ve 79 adet oldu, bu 
azılışta yerel yönetimlerin alımlarını sınırlandırması doğrudan etkili oldu. 

Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 15,5 otomobil pazarı ise yüzde 22,5, hafif ticari 
araçlar (HTA) pazarı ise yüzde 1 oranında arttı. 10 yıllık ortalamalara göre kamyon pazarı yüzde 
21,4 artarken, otobüs pazarı ise yüzde 26,9 oranında düşüş gösterdi. 

Pazar           
(x 1.000)

10 Yıllık 
Ortalama 2014

Değişim 
%

Toplam 31,7 36,6 15,5
Otomobil 20 24,5 22,5
HTA 10 10,1 1,0
Kamyon 1,4 1,7 21,4
Otobüs 108 79 -26,9  
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• 2015 yılı Ocak ayında toplam satışlar 37 bin adet oldu 
ve toplam pazar 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 
oranında arttı.

• 2015 yılı Ocak ayında otomobil satışları, 2014 yılı aynı ayına 
göre yüzde 1 oranında arttı ve 25 bin adet düzeyine geriledi.

• İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak ayında yüzde 70 gibi 
yüksek bir oranda gerçekleşti. 

• 2005–2015 yılları Ocak ayında hafif ticari araç (minibüs + 
kamyonet) satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

• İthalatın pazar payı, 2015 yılı Ocak ayında yüzde 43 oldu.

• 2014 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 
2015 yılı ilk ayında:

Minibüste  yüzde  157 
Kamyonette   yüzde    86
B. Kamyonda  yüzde    42

Otobüste  yüzde    31
Otomobilde  yüzde    16
K. Kamyonda  yüzde   5 oranında arttı.
Midibüste  yüzde  16 oranında azaldı.

İHRACAT

• 2015 yılı Ocak ayında bin adedi otomobil olmak üzere, 
toplam 79 bin adet taşıt ihraç edildi. 2015 yılı Ocak ayında 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2014 yılı aynı ayına göre 
yüzde 54 oranında arttı.

• T.C Ekonomi Bakanlığı Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar 
Birliği verilerine göre, 2015 yılı Ocak ayında toplam ihracat, 
2014 yılı aynı ayında göre yüzde 8 oranında arttı ve 1,8 
milyar $ oldu.

• Bu dönemde, toplam ana sanayi 30 oranında arttı,  yan 
sanayi ihracatı ise yüzde 14 oranında azaldı. 

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

2014 2015

OTOMOBİL/ P.Cars 484.504 581.993 35.925 48.533 35

TİCARİ ARAÇLAR / CV 343.967 303.187 15.499 30.755 98

   * Kamyonet/Pick-Up 300.765 269.995 14.122 26.679 89

   * Minibüs/Minibus 34.664 26.458 1.088 3.642 235

   * Kamyon/Truck 3.055 1.281 61 88 44

   * Midibüs/Midibus 985 824 54 31 -43

   * Otobüs/Bus 4.498 4.629 174 315 81

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 828.471 885.180 51.424 79.288 54

TRAKTÖR/F.TRACTOR 14.996 17.014 864 1.342 55

TOTAL 843.467 902.194 52.288 80.630 54

2014/2015  
(%)1 Ay-1 Mo

SEKTÖR/SECTOR 2013 2014
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Total Yönetim Kurulu, 11 Şubat 2015 tarihinde 
Total Grubu’nun dördüncü çeyrek sonuçlarını gözden 
geçirmek üzere, Thierry Desmarest başkanlığında 
toplandı. CEO Patrick Pouyanné, elde edilen sonuçlarla 
ilgili yaptığı yorumda şöyle dedi:

 “Varil başına fiyatın 110 dolar civarında seyrettiği 
uzun bir istikrar döneminin ardından, petrol fiyatları 
2014’ün ikinci yarısında önemli oranda düşerek yılı 
varil başına 55 dolar ile kapattı. Bu çerçevede Total, 
önceki seneye göre %10’luk bir düşüşle, düzeltilmiş net 
sonuçlarla, 12,8 milyar dolar kazanç elde etti. Mevcut 
ekonomik ortamda şirket bu yılı öncelikli olarak Kanada 
yağlı kumu, özellikle ABD’de endüstriyel uygulaması 
olmayan gaz ve Avrupa’da arıtma faaliyetlerinin 
getirdiği vergi sonrası düşüşle yaklaşık 6,5 milyar dolar 
ile tamamladı.

Arama ve Üretim Faaliyetleri segmenti, 2014’ün 
ikinci yarısında, Angola’da CLOV derin deniz sahasının 
devreye alınmasıyla tekrar büyümeye başladı. Rafinaj 
ve Kimyasallar segmenti, karlılık hedefini planlanandan 
bir yıl önce gerçekleştirdi ve yeniden yapılanma 
programının başarısı ve güçlü operasyonel performansı 
sayesinde, kayda değer sonuçlar elde etti.

2014’te masrafları düşürme taahhüdünü yerine 
getirdikten sonra, Total Grubu’nun tüm segmentleri, 
bu dönemi atlatabilmek için, emniyetin  kesin öncelik 
olması konusunda hiç bir taviz vermeden, maliyet 
düşürme programlarını yaygınlaştırıyorlar.

Total, 2012-14 varlık satış programını başarıyla 
tamamladı ve 2015-17 varlık satış programının 
uygulanmasını da hızlandırmayı planlıyor. Total, Abu 
Dabi’de yeni ADCO imtiyazını alan ilk uluslararası şirket 
olarak, iyi şartlarda kaynak elde etme ve stratejik bir 
bölgede güçlü ortaklıklar kurma becerisini gösterdi. 

Total Grubu, kaliteli ekipleri, mali gücü ve uyum 
sağlama becerisiyle kısa vadede nakit akışı yaratmaya ve 
başa baş noktasını düşürmeye odaklanmış durumda; orta 
vadedeyse büyüme stratejisini sağlamlaştırıyor” dedi.

2014 Dördüncü Çeyrek 
ve Tüm Yıl Sonuçları

• Bosch’un geliştirdiği teknoloji ile 
asfalt üzerine yerleştirilen inter-
net erişimli sensörler, park edi-
lebilecek yerleri bildirecek

• Aynı şekilde araçlar da otoma-
tik olarak park edilebilecek yer-
leri belirleyebilecek

• Bosch sensörleri park yeri  
arama süresini kısaltırken, şehir 
merkezlerinde ve otoparklarda 
stressiz park yeri aranabilecek
Bosch, asfalt üzerine yerleştirilen kablosuz sensörlerin 

yardımıyla park edilebilecek yerlerin gerçek zamanlı 
haritalarını oluşturmak üzere çözümler geliştirdi. Bu 
sensörler, bir park yerinin dolu olup olmadığını algılıyor ve 
internet aracılığıyla bu bilgiyi paylaşıyor. Online bağlantısı 
olan araçlara, bu bilgiler iletilirken, gerçek zamanlı olarak 
harita üzerinden gösteriliyor. Bu gerçek zamanlı bilgilerin 
kullanıcıların akıllı telefonlarına veya doğrudan araçlarının 
navigasyon cihazlarına iletilmesi, sürücülerin külfetli park 
yeri arama sürelerini kısaltıyor.

Bosch’un otomotiv elektroniğinden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Dr. Dirk Hoheisel, “Bosch, bu çözümlerle 
söz konusu park etmek bile olsa sensörlerin ve internet 
bağlantısının insanların günlük yaşamlarını nasıl önemli 
ölçüde kolaylaştırdığını gösteriyor. Çözümümüz, sürücülere 
çok daha fazla rahatlık sunuyor ve zamandan tasarruf 
etmelerini sağlıyor” dedi. Bosch’un sunduğu bu yeni 
çözüm, Berlin’de gerçekleştirilen Bosch ConnectedWorld 
Konferası’nda görücüye çıkarıldı.

Gelecek teknolojiler hakkında da bilgi verildiği Konferans’ta, 
önümüzdeki dönemde yol yüzeyine yerleştirilecek ve araçlara 
takılacak Bosch sensörleri ile sürücüler park edebilecekleri 
yerleri belirleme imkânına sahip olacak. Gerçek zamanlı 
online park yeri haritasının yardımıyla sürücüler, rahat ve 
sorunsuz bir şekilde park edebilecekleri bir yer bulabilecek.
• Enerji tasarruflu kablosuz teknoloji 
• Park yerini algılayan sürüş keyfi

Bosch, Park Etmeyi Çok 
Daha Kolay ve Zevkli 
Bir Hale Getiriyor 
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Erhan Kanılmaz  yatırım için yeni nesil FH16’yı tercih etti 

Anadolu Isuzu’dan Manisa Atağı
Anadolu Isuzu’nun Manisa’ya ikin-

ci dev teslimatı 9 Şubat Pazartesi günü 
46 adet ISUZU D-MAX pick up ve 17 
adet otobüs ile gerçekleşti. Modern ta-
sarımları, yüksek güvenlik standartları 
ve yüksek performanslı motorları ile I-
SUZU D-MAX pick up ve CITIPORT, 
VISIGO, NOVO otobüsler Manisa Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ilk tercihi oldu. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 
bünyesine dahil ettiği iki adet CİTİPORT, üç adet VİSİGO, 12 
adet NOVO LUX ve 46 adet D-MAX’in teslimatı, Cumhuriyet 
Meydanı’nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Araç teslimat 
törenine Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Ta-
may, Satış Müdürü Tunç Karabulut, MHP Manisa Milletvekili Er-
kan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 
Genel Sekreter Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcıları, daire 
başkanları, TC. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetle-
ri Daire Başkanı Mümin Deniz, Sağlık İşleri Daire Baskanı Serpil 

Aykut, Yükseliş Otomotiv Satış ve Sa-
tış Sonrası Hizmetler Koordinatörü Ali 
Yüksel, Isuzu yetkilileri, ilçe koordina-
törleri, sivil toplum kuruluşu temsilcile-
ri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tamay,  kendilerini tercih ettiği için 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Cen-
giz Ergün’e, Ulaşım Daire Başkanlığı-
na ve Sağlık İşleri Dairesi’ne teşekkür 
ederken Manisa’nın yeni çağdaşlaşma 

projesine otobüslerle katkı sağlamaya çalıştıklarını da sözlerine 
ekledi; “Özellikle büyük pick-up filosuyla Türkiye’de üretilen, 
Türkiye’nin ilk yerli pikabı D-Max’i de belediyemize vermekten 
gurur duyuyoruz.”

Konuşmaların ardından Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cen-
giz Ergün’e teşekkür plaketini takdim etti. Pasta kesimiyle biten 
törenin ardından Tamay ve Ergün, araç sürücüleriyle fotoğraf 
çektirdi ve araçlarda incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin her bölgesine inşaat malzeme-
leri taşımacılığı hizmeti sunan Tunceli merkez-
li Şah İnşaat firması sahibi Erhan Kanılmaz, a-
lımını gerçekleştirdiği 1 adet FH16 ile filosuna 
son iki yılda 3’üncü Volvo Kamyon’u dahil etti.

 Tunceli merkezli Şah İnşaat firması sahi-
bi Erhan Kanılmaz, inşaat taşımacılığı alanın-
da hizmet veren filosunu 1 adet Volvo FH16 
2540 ile güçlendirdi. Bu alımla birlikte filosun-
daki toplam Volvo Kamyon sayısını 3’e yüksel-
ten firma, filosundaki toplam araç sayısını da 
8’e çıkardı.

 Erhan Kanılmaz, filosuna dahil ettiği yeni 
nesil FH16, düşük yakıt maliyetinin yanı sıra 
şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve 
şoför uyandırma sistemi gibi özellikleri barındı-
ran güvenlik paketine sahip. Sağladığı üstün güvenliğin yanı sıra 
FH16, uzun yol taşımacılığında sürücülere kabin içerisinde üst 
düzey konfor da sunuyor.

 Volvo Orhanlı tesislerinde  gerçekleştiri-
len teslimat töreninde Erhan Kanılmaz ve Vol-
vo Kamyon adına  Umut Şahin hazır bulundu. 
Müşterilerine en uygun çözümleri üreten Vol-
vo Kamyon’un rekabetçi piyasa koşullarında-
ki avantajına değinen Kanılmaz, “Düşük yakıt 
tüketimi, servis maliyetinde müşterilerine sağ-
ladığı kârlılık, üst düzey güvenlik ve kabin için-
de sunduğu üst düzey konfor Volvo Kamyon’u 
tercih sebebimiz oldu” dedi.

 Volvo Kamyon Bölge Satış Danışmanı 
Umut Şahin ise, “Filosunda farklı markaları ba-
rındıran Erhan Kanılmaz’ın, Volvo Kamyon’u 
tercih etmesindeki en önemli iki neden düşük 
yakıt tüketim özelliği ile servis maliyetinde fi-
yat avantajı oldu. Son iki yılda 3’üncü Volvo 

Kamyon’u filosuna dahil eden Erhan Kanılmaz, bu yatırımlarıyla 
markamıza olan güvenini gösterdi. İşbirliğimizin artarak sürmesi-
ni ümit ediyorum” dedi.
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Iveco’dan Güleç’e Stralis teslimatı;
ÖZGÖZDE TESLİMATLARDA HIZ KESMİYOR…

Iveco Büyüksoylu’dan İlk Çekici Teslimatı
Iveco’nun Konya yetkili satıcı-

sı Büyüksoylu Otomotiv ağır va-
sıta satışlarına da başlayarak ilk 
Stralis çekiciyi Manav Taşımacı-
lık firmasına teslim etti . Teslim e-
dilen Stralis Euro 5, 460 BG  mo-
tor ve HI-WAY kabine sahip.

Stralis Hi-Way’i Büyüksoylu 
Otomotiv yetkilisi Hakan Top-
baş’dan teslim alan firma sahi-
bi Mehmet Manav şunları söyle-
di. “1992 yılında kurulan Manav 
Taşımacılık Şirketi, 1996 yılın-
da limited şirket haline dönüş-
türülmüştür. Şirket 15 yıla yakın 
bir süredir yurt içi ve yurt dışı ta-
şımacılık sektöründe tecrübeli 
kadrosu ile kaliteli, en hızlı, gü-
venilir ve sorunsuz hizmet ver-
mektedir.” 

Mehmet Manav sözlerine şöy-
le devam etti. “Şirketin temel il-

kesi; tam zamanında, en güvenilir, 
eksiksiz, kaliteli hizmeti ve müşteri 
memnuniyeti ile taşımacılık sektö-
ründe lider bir şirket olmaktır. Ta-
şımacılık sektöründe liderliğe yük-
selmek için ‘müşteri memnuniyeti’ 
ilkesini benimsemiş olan şirketimiz 
bu ilkeden asla taviz vermemekte-
dir.Manav Taşımacılık Şirketi K1 ( 
Dahili taşıma yetki belgesi ) ve H1  
belgelerine sahiptir.” 

“Bizim Iveco Stralis’i tercih et-
memizde  3 yıl 450 000 km garan-
tili olması ve yakıt verilerinin düşük 
olması etkili olmuştur.”

Büyüksoylu Otomotiv firma sa-
tış yetkilisi Hakan Topbaş ise Meh-
met Manav’a bir plaket sunar-
ken Manav’ı yeni hizmete sunulan 
“full range” servis hizmetleri ile sa-
tış sonrasında da yalnız bırakmaya-
caklarını ifade etti. 

Iveco’nun yetkili satıcılarından Özgözde Otomotiv Ankara 
merkezli Güleç Demir  AŞ firmasına 3 adet Stralis çekici teslim etti.  
Ankara’nın en büyük demir çelik firması olan Güleç Demir 3 adet 
Stralis Hi-Road alarak filosunu genişletti. 

 1988 yılında kurulan Güleç Demir çeyrek asırdır demir 
sektöründe ülkenin gelişmesi ve büyümesi için destek sağlayan 
bir kuruluş olup  kamu , askeri, sosyal ve prestijli projelerin 
başlamasında önemli rol oynamıştır.  Mamül temini ve bunun 
doğru ve zamanında transferi ile temel lojistik güç oluşturmuş ve  
üretici ile inşaat sanayicisi arasında güçlü bir bağ kurarak güçlü 
bir çalışma sistemi yürütmüştür.  Güleç Demir A.Ş. Türkiye’nin 
büyük bankalarıyla kurumsal müşteri ilişkisi yürüterek sektörde 
hep rekabetçi bir fiyat politikası izlemiştir.  Türkiye’nin farklı coğrafi 
bölgelerinde farklı ürün gruplarının depolandığı, ana merkezden 
siparişlerin yönetildiği gelişmiş bir lojistik ağa sahiptir. 

Güleç,  Karabük’ten uzun yol nakliyesi de yaparak, şehir içi 
inşaatlara, ilçelere şantiyelere sevkiyatlar da gerçekleştirmektedir. 

Teslim töreninde bir konuşma yapan Özgözde Otomotiv ağır 
vasıta satış müdürü Göktan Güçlü Güleç Demir ile başlattıkları 
bu iş birliğinden çok memnun olduklarını ve satış sonrasında da 
Güleç’i yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Göktan Güçlü daha 
sonra yönetim kurulu üyesi Ferhat Güleç’e günün anısına bir plaket 
takdim etti.
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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. Defa, kere - Kızıl gezegen, Merih 2. Açıklamalar 3. Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak sıcak preslerde 
basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen kaplama ve döşeme malzemesi  4. Aşınma, erozyon   5.  Virüslerle ilgili - Bir nota 6. Çok 
istekli, hevesli - Bası işi, tipografi   7. Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç veya metal parça - Temel, asıl, esas   8. Tanıtım

SOLDAN SAĞA:   
1. Bin vatlık bir güç birimi   2. Üzme, sıkıntı verme - Mersin ilimiz  3. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vere-
rek varlıkların yerini tutan söz, adıl - Bir nota  4. Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla  5. FİLİPİNLER’in başkenti  6. Düşüncesizce 
her işe atılan, cüretkar - Leman ...  7. Adına, kendisine 8. Durgun, sakin

Medium Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

8 
 

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

   9 3     
  4   2  9 8 
 5 9   4    
  7 2  8    
5   6   9   
  8  5  6 7  
2 9 1 5   8 3  
 6        
4 8 5  2 9  6 7 
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ADAÇAYLI KIŞ ÇORBASI

HAZIRLANIŞI

Uygun bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyup 
ince ince doğradığımız havuç kuru soğan ve kaba-
ğı atıp pişene kadar kavuruyoruz. Sonrasında unu 
ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra 
salçayı da ilave edip üç dakika daha kavuruyoruz. 
Ve soğuk su ilave edip ayrı bir kapta haşlamış ol-
duğumuz tavuk ve ada çayını da ince ince kıyıp su-
yuyla birlikte bu karışıma ilave ediyoruz. Sırayla 
tuz , tavuk bulyon, tuzotu ve tane karabiberi öğütüp 
çorbaya ilave ettikten sonra çorbamızı 15 dakika 
kaynatıyoruz. 

Çorbamız hazır kıvama geldiğinde kruton ekmek 
ve adaçayının bir kısmını çorbanın üzerinde dekor 
olarak kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun

         MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
•	 Tavuk göğsü 100 gr

•	 Kuru soğan 50 gr

•	 Havuç 50 gr

•	 Kabak 50 gr

•	 Tereyağ 10 gr

•	 Salça 10 gr

•	 Un 20 gr

•	 Ayçiçek yağ 10 gr

•	 Tuz 2 gr

•	 Tuz otu 1 gr

•	 Tavuk bulyon 5 gr

•	 Tane karabiber 1 gr

•	 Adaçayı 10 gr

•	 Kruton ekmek 20 gr

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü
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Profesyonel Kalite

ARÜSDER - DMO
S: 6-7

HARDOX 
S: 28-30

ALTINORDU TREYLER
S: 12-13


