
İşiniz ne olursa olsun, 
ona uygun bir Atego 
mutlaka vardır.
3 farklı motor gücü, 3 değişken aks mesafesi ve 
2 kabin seçeneğiyle beklentilerinizin 
tam karşılığı Atego'lar sizi bekliyor.

Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.

Bi
r D

ai
m

le
r M

ar
ka

sıd
ır.

ATEGO_mavi_radus_22x28.indd   1 03/04/15   10:18







R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

S12

S6

S52

S20-22

Yayın Sahibi

HIZ MEDYA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Genel Yayın Koordinatörü
S. Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Reklam Koordinatörü
Metin ÜNAL
metin.unal@radusdergisi.com

Yayın Koordinatörü
Seçkin KESİNBAŞOĞLU
seckin@radusdergisi.com

Yayın Kurulu
Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com
Candan GENCEROĞLU
candan.genceroglu@radusdergisi.com
Engin PİRİNÇCİ
engin.pirincci@radusdergisi.com
Metin ÜNAL
metin.unal@radusdergisi.com

Editör
Filiz ÖZDEMİR
editor@radusdergisi.com

Yazarları
S. Kürşat ULUSOY 
S. Göktan GÜÇLÜ
Furkan ÇALIŞKAN

Graf ik Tasarım
grafik@radusdergisi.com 

Yayın ve İdare Merkezi
Bahçekapı Mah. 2577. Sk. No: 3 
Etimesgut-Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0 (312) 278 27 79 Fax: 0 (312) 278 47 79
info@radusdergisi.com
reklam@radusdergisi.com

Yıl: 3 / Sayı: 31
Fiyatı: 6 
Radüs Dergisi ayda bir yayınlanır.

Baskı Merkezi
TİREMAT MATBACILIK BASIM HİZMETLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Zübeyde Hanım Mah. K.Karabekir Cad.
No: 7/7 Altındağ / ANKARA 
Tel: 0 312 341 00 23 - Faks: 0 312 341 00 23 
www.tiremat.net 
tiremat2@gmail.com

Radüs Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak 
belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz.

Man’ın Onaylı Üst
Yapıcısı Oldu

ALLISON

Iveco, Brüksel’de İkİ Fuara Katıldı: 
“European Motor” ve “Truck & 
Transport”

Cenevre Otomobil Fuarı’nda
Çevre Dostı Lastiği

GREENWAYS’I Tanıttı

NEVANİS

IVECO

BOSH

FuelSense® teknolojisi

Fren Sistemleri Yeni Fabrikası’nı 
Bursa Organize Sanayi 

Bölgesi’nde açtı

S70
BRİSA CENEVRE



Çağımızda tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler 
ve pazarda meydana gelen yeni oluşumlar, rekabeti 
üst düzeye çıkarmıştır. Artık sadece kaliteli mal üre-
tip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabil-
mek için yeterli görülmemektedir. Sebebi ise, tüke-
ticiler aynı malın değişik fiyat kalite ve biçimleri ile 
karşılaşabilmekte, istediği malın alternatiflerine ula-
şabilmektedir.

Pazarlama çalışmalarından gelen liderlik, üretim-
den gelen liderliğin fazlaca önüne geçmiştir. Çün-
kü küreselleşme süreci, teknolojide yaşanan hızlı ge-
lişmeler, üretim olanaklarının çok genişlemiş olması 
gibi sebeplerle bir işletmenin ortaya çıkardığı en hız-
lı, kaliteli ve düşük maliyetli bir üretim yöntemi, di-
ğer işletmeler tarafından da standart halini almakta 
ve firmalar arası farklar azalmaktadır.

Bir ürün ya da hizmetin tanıtımı, en az o ürünü ü-
retmek kadar önemli bir hâle gelmiştir. Firma tanıtı-
mını doğru ve etkin bir biçimde gerçekleştiremezse 
çok kaliteli üretim yapması, başarısını katlayamaya-
caktır. Bu noktada firmaların yürüttüğü bütünleşik 
pazarlama iletişimi çalışmalarının çok büyük bir ö-
nemi bulunmaktadır. 

Peki neden Ankara !!!

Merkezi idarenin, kamu kurum ve kuruluşlarının, 
pek çok derneğin ve sivil toplum kuruluşlarının mer-
kezi olması. Başkent olmasının avantajlarıyla en mo-
dern yöntemlerin kullanılması ve tabi ki teknoloji 
kullanımı ihtiyacını doğuran yönetmeliklerin  şekil-
lendiği nokta oluşu.

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

Pazarlamada 
Fuarların Önemi
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“TruckStore” 3 Ayda Türkiye 
Genelinde 30 İli Ziyaret Edecek

Daimler bünyesinde dünya çapında Almanya’dan sonra en büyük hacime sahip olan “TruckStore”, ürün ve hizmetlerini 
müşterilerle buluşturmak amacı ile il il dolaşıyor. 

“TruckStore” takas, finansman, kasko, garanti ve servis/bakım paketli satış hizmetleri ile 2.El kamyon pazarındaki en kapsamlı 
hizmeti sunuyor.

Mercedes-Benz Türk bünyesinde faaliyet gösteren Tru-
ckStore, 6 Nisan - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti-
receği bilgilendirme turları ile Türkiye’nin büyük bir bölümü-
nü ziyaret edecek ve açacağı standları ile müşterilerin talep 
ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyecek. 

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle bir ara-
ya gelen TruckStore, 2.El kamyon faaliyetleri kapsamındaki 
ürün ve hizmetlerini daha yakından tanıtabilmek için bu yıl 
Türkiye genelinde 30 ili ziyaret edecek. TruckStore satış nok-
talarının ve Mercedes-Benz Türk yetkili satıcılarının da des-
teklediği organizasyonda, TruckStore 2.El kamyon müşterile-
rini sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirecek.  

TruckStore kamyon alım satım faaliyetlerinden oluşan iş 
hacmini her geçen gün arttırmayı sürdürüyor. Türkiye’de-
ki hızlı gelişimi ile Daimler grubunun dünya çapındaki faali-
yetleri içerisinde Almanya’dan sonra en büyük hacime sahip 
olan TruckStore, ülkemizdeki faaliyetlerini daha da arttır-
mak, ürün ve hizmetlerini kamyon müşterileri ile buluştur-
mak amacıyla her yıl düzenli olarak Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki müşterilerini ziyaret ediyor. 2009 yılında başlayan 

Mercedes-Benz Türk’ün 2.El faaliyetleri TruckStore’un yanı 
sıra, otobüs için BusStore, hafif ticari araç için Used1 ve bi-
nek araç için El2 markaları ile devam ediyor. Mercedes-Benz 
Türk tüm 2.El faaliyetlerinde potansiyel alıcı ve satıcılara u-
laşmak için aktivitelerini özel projeleri ile sürdürmeye devam 
ediyor.

TruckStore ile “tek noktada tam hizmet”  

TruckStore, müşterilerine çekiciden treylere kadar her 
marka, tip ve yaşta kamyonu en uygun fiyat ve kredi im-
kânları ile sunuyor. TruckStore, Türkiye’deki kamyon müş-
terilerinin takas, finansman, kasko, garanti ve servis/bakım 
paketli satış ile en kapsamlı hizmeti alabileceği tek merkez 
olarak öne çıkıyor. Mevcut kamyonların takasa verilerek yeni 
bir Mercedes-Benz kamyona sahip olunabileceği gibi, takas-
lı veya takas olmaksızın 2.El bir kamyona sahip olunabilini-
yor, garanti, finansman ve kasko hizmetleri seçeneklerinden 
faydalanabiliniyor. Merkezi İstanbul Esenyurt’ta bulunan ve 
Türkiye genelinde işbirliği içerisinde olduğu TruckStore satış 
noktaları ve Mercedes-Benz yetkili satıcıları aracılığı ile müş-
terilerine ulaşan TruckStore, araçları alım aşamasında detay-
lı ekspertizden geçiriyor ve buna göre de kategorilendirip sa-
tışa sunuyor. Bu kategoriler sayesinde müşteriler kendilerine 
en uygun 2.El araca ve araçla ilgili detaylı bilgilere ulaşabili-
yor, dolayısıyla hızlı ve güvenilir bir seçim yapılabiliyor. 

Güvenlik, konfor, tasarım, yakıt tasarrufu, geniş ve güveni-
lir servis ağı ile en çok tercih edilen Mercedes-Benz kamyon 
ve çekicileri, Mercedes-Benz Türk’ün müşteri odaklı strate-
jilerine paralel olarak 2.El pazarında da sektördeki lider ko-
numunu koruyor. 

Mercedes-Benz Türk, 2015 yılı TruckStore bilgilendirme 
turları ile yine pazarın nabzını tutabilmeyi ve iş hacmini daha 
da artırmayı hedefliyor. 
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NEVANİS,
MAN’IN ONAYLI ÜST 
YAPICISI OLDU

2011 yılında Nevanis; çalışanları, tedarikçileri ve müşte-
rileri ile bir aile olarak hareket etme prensibi ile kurulmuş-
tur. Nevanis; ailesinin bütün bireylerine mutlu ve huzurlu bir 
ortam sağlamayı ve ailesine yeni katılımcılar eklemeyi ilke 
edinmiştir.

Yenilikçi ve dinamik kadrosuyla “kaliteli ürün ve kaliteli hiz-
met” anlayışını benimsemiş olan Nevanis; MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş’nin onaylı üst yapıcısı olma sürecini de ba-
şarı ile tamamlamıştır. 

Sektöründe her geçen gün daha da güçlenen Nevanis, 
Ankara’nın Kazan ilçesinde, 200.000 m2 açık, 30.000 m2 
kapalı alana sahip olan Mim Mühendislik ile aynı çatı altında 
üretimini gerçekleştirmektedir. Sürekli gelişen; pazar ihtiyaç-
ları, müşteri beklentileri ve teknolojiyi takip eden, dinamik, 

tecrübeli kadrosu ile araç üst yapı ve treyler grubu ürünleri ile 
müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. 

Müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat anlayışını benimse-
miş olan Nevanis, bu güne kadar Rusya, Afrika, Ortadoğu ve 
Türki Cumhuriyetlerine yapmış olduğu ihracatlar ile kendisini 
kanıtlamıştır. Nevanis, yapmış olduğu ihracatlar ile yurtdışın-
da adından söz ettirmenin haklı gururunu yaşarken, yurtiçi 
pazarında da Nevanis yükselen bir değer olmaya devam et-
mektedir.
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Hakedişden Kesinti Yoluyla Damga 
Vergisi Ödenebilir mi?

İlk önce makalemin başlığına cevabını pe-
şinen verelim: Evet ödenebilir. Çünkü damga 
vergisinin ödenme şekilleri arasında istihkak-
tan kesinti yoluyla ödeme mevcuttur. 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu’nun 15 ila 23. Maddele-
rine göre; verginin ödenmesi bakımında mak-
buz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması ve ba-
sılı damga konulması olmak üzere üç yöntem 
benimsenmiştir. Makbuz karşılığı ödeme yönte-
mi Kanundaki asıl yöntemdir. Diğer yöntemlerin 
uygulanacağının belirtildiği durumlar haricinde 
damga vergisi makbuz karşılığı ödenmektedir. İs-
tihkaktan kesinti yapılması ile basılı damga ko-
nulması suretiyle ödeme yöntemlerinin hangi 
kâğıt türleri için uygulanacağı Kanunda belirtil-
miştir. Bu yazımda Damga Vergisi Kanunun’da 
düzenlenen ödeme yöntemlerinden olan hake-
dişden kesinti yapılması suretiyle ödemeye iliş-
kin usul ve esaslar ele alınacaktır.

Hakedişten kesinti yoluyla ödeme şekli 488 
Sayılı Kanunun 19. maddesinde düzenlenmiş-
tir. Buna göre, genel ve özel bütçeli dairelerle 
il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi 
kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve mü-
esseseleri ve benzer teşekkül, iştirak ve müesse-
selerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye 
tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kâğıt-
lara ait vergilerin,

a) Bu ödemelerin yapılması,

b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası,

sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından 
istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle öden-
mesine Maliye Bakanlığı’nca izin verilebilir.

Madde hükmüyle vergi alacağının ödenme-
si ödevi, verginin mükellefi yerine tevkifat yap-
makla mesul olanlara yüklenmektedir. Dam-
ga vergisindeki kesinti konusu burada karşımıza 
çıkmaktadır. Nispi damga vergisine tabi makbuz-
lar, Damga Vergisi Kanunu ekli 1 sayılı Tablonun 
“Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” başlıklı 4 numa-
ralı bölümünün ilk dört kısmında belirtilmiştir:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve 
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak 
yapılanlar dâhil) nedeniyle, kişiler tarafından res-
mi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden 
makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin res-
mi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açıl-
mış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya 
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıt-
lar (binde 9,48),

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, 
ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken be-
deli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla o-
lursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans 
olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar 
ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler a-
dına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakle-
dildiği veya emir veya havalelerine tediye olun-
duğu takdirde nakil veya tediyeyi temin eden 
kâğıtlar (binde 7,59),

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuz-
lar veya bu mahiyetteki senetler (binde 7,59),

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şa-
hıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuz-
lar (binde 7,59).

Damga vergisinin hakedişten kesinti suretiy-
le ödenmesi sadece her fıkrası nispi vergiye tabi 
bulunan makbuzlarda uygulanabilir. Diğer taraf-
tan damga vergisini tevkif etmek zorunda olanlar 
gerek ödemenin yapılması gerekse nihai ödeme-
ye mahsuben yapılan avans ödemelerinde vergi-
yi kesmek zorundadırlar.

Madde hükmünün tanıdığı düzenleme yetki-
si Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ bazında ilk 
defa mülga 3 Seri No.lu DVK Genel Tebliği’nde 
kullanılmıştır. Ardından 5 ve 8 Seri No.lu DVK 
Genel Tebliğlerinde ilave açıklamalar yapılmıştır. 
Günümüzdeki uygulamaya ilişkin düzenlemeler 
ise kesin olarak 10 ve 11 Seri No.lu DVK Genel 
Tebliğlerinde yer almıştır.

10 Seri No.lu DVK Genel Tebliği’nde, hake-
dişten kesinti suretiyle damga vergisini ödeyecek 

S. Kürşat ULUSOY 

info@radusdergisi.com
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olanlar belirtilmiştir. Buna göre, yaptıkları ödemelerden kestikleri 
gelir vergisini sorumlu sıfatıyla aylık muhtasar beyanname ile ver-
gi dairesine bildirerek ödemek mecburiyetinde olan gerçek veya 
tüzel kişiler, düzenlenen kâğıtlara ait damga vergilerini de muh-
tasar beyanname ile vergi dairesine ödemek zorundadırlar. Buna 
göre gerek aylık gerekse üç ayda bir muhtasar beyanname ver-
mek mecburiyetinde olanlar istihkaktan kesinti suretiyle damga 
vergisini ödemek mecburiyetindedirler.

Damga vergisini hakedişten kesmek zorunda olanlar, kestik-
leri damga vergisini aylık veya üç aylık olarak verdikleri muh-
tasar beyannamelerinde ayrı bir satırda gösterirler. Beyanname-
lerin süresinden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde, 
beyan edilmeyen damga vergisi beyanname vermek mecburiye-
tinde olanlar adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. mad-
desi uyarınca re’sen tarh edilir. Süresinde beyanname verilmekle 
beraber, damga vergisinin süresinde vergi dairesine ödenmemesi 
halinde, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesi hükmü gereğince ge-
cikme zammı uygulanır.

Damga vergisinin hakedişten kesinti yoluyla ödenmesinde ö-
deme zamanı Damga Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Genel bütçeli daireler dışında kalan ve hakedişten 
kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve müesseseler tara-
fından ay içinde kesilen damga vergisi ertesi ayın 23. günü akşa-
mına kadar bağlı olduğu vergi dairesine tahakkuk ettirilir ve 26. 
günü akşamına kadar ödemesi bankaya yapılır. 

Madde hükmü yaptığı ödemeler ile avans ödemelerine iliş-
kin makbuz ve bu mahiyetteki kâğıtların damga vergisini tevkif 
eden genel bütçe kapsamındaki daireleri, bu vergiler nedeniy-
le beyanname verme mecburiyetinden muaf tutmuştur. Genel 
bütçeli daireler 5018 sayılı Kanun’a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan 
dairelerdir.

Damga vergisinin istihkaktan kesinti şekliyle ödenmesine iliş-
kin özelge örneklerine aşağıda yer verilmiştir:

- Belediyeler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında 
damga vergisi uygulaması hakkında verilen özelge(1):

“(…)

DVK’nın 8. maddesi kapsamında resmi daire statüsünde bu-
lunan belediyenizin... A.Ş. ve... A.Ş.’den yapacağı mal ve hiz-
met alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların, 
Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a bölümü 
uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve verginin belediyeniz 
tarafından istihkaktan kesinti suretiyle ödenmesi gerekmektedir.”

- İcra dairelerince resmi daireler adına yapılan ödemelerde 
damga vergisi uygulaması hakkında verilen özelge(2):

“(…)

Bu itibarla, Damga Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi kapsamın-
da resmi daire olan hastaneler tarafından şirketinize ödenmek 
üzere icra dairesine yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen 
kâğıtlar Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası hükmü gere-
ğince damga vergisinden istisna olup, ilaç bedellerinin süresinde 
ödenmemesi nedeniyle icra yoluyla takip sonucu icra dairesin-
ce devlet hastanesi namına şirketinize yapılacak ödemeler nede-
niyle düzenlenen kâğıtların Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-
d fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve verginin icra 
dairesince kesinti suretiyle ödenmesi gerekmektedir.”

Yararlı Olması Dileğiyle

S. Kürşat Ulusoy
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Yeni Balkan Makina Yeni Aracı 

Paletli Direk Çakma Makinası 
ile İnşaat ve Enerji Sektörlerinin Siparişlerine Hız Verdi 

Paletli Direk Çakma Makinası nedir  ?

Omega , levha , bariyer , oto korkuluk gibi direklerinin 
daha sistematik ,profesyonel ,  zaman ve insan gücü 
tasarruflu çakımını sağlayan kendinden yürüyüşlü bir 
makinedir.

Uygulama alanları nerelerdir?

Paletli Direk Çakma Makinasının iki ana uygulama 
alanı vardır. Bunlardan bir tanesi özellikle yol kenarlarında 
kullanılan oto korkuluk , levha , omega direklerinin ve 

bariyerlerin  çakımı işidir. Diğer uygulama alanı ise güneş 
enerjisi panelleri direklerinin çakımıdır. Özellikle güneş 
enerjisi panellerinin direklerinin hatasız şekilde çakılması 
gerekmekte olduğu için , paletli direk çakma makinası bu 
alan için en ideal araçtır.

Aracın özellikleri nelerdir ?

Araç sahip olduğu Deutz dizel motor sayesinde sadece 
araca değil, aracın aksesuarlarına da güç katmaktadır. 
Aracın çekiç vuruş enerjisi 950 Joule olmakla beraber, 
vuruş sayısı dakikada 60-120 vuruş şeklindedir. Aracın 
kullanılacağı alandaki direğe göre sadece çekiç kafası 
değiştirilir ve birçok çeşitte direklerle değişik uygulama 
alanlarında çalıştırılabilir.  

Türkiye’de üretilmesinin faydaları nedir ?

Araç yurtdışından siparişi verildiğinde yaklaşık 3 ay 
gibi bir zaman zarfında Türkiye’ye ulaşmaktadır. Ayrıca 
aracın yedek parça ve servis talebine aylar sonra cevap 
verilebilmektedir. Yeni Balkan Makina ise siparişten 15-20 
gün sonra aracın teslimini yapmakta ve 24-48 saat içerisinde 
servis sağlamaktadır. Ayrıca yurtdışındaki rakiplerine kıyasla 
yaklaşık olarak %30 fiyat avantajı sunmaktadır.

Bizim Yeni Balkan Makina olarak amacımız inşaat 
ve enerji sektörünün ufkunu açacak hamleler yapmak, 
ülkemize teknolojik ve ihtiyaca yönelik ürünler 
kazandırmak olacaktır. 

Paletli Direk Çakma Makinasının Türkiye de ki ilk ve tek üreticisi olan Yeni Balkan Makina üretimine hız kesmeden devam 
ediyor.  Yapımına ilk olarak 2013 yılı  sonlarında başlanan araç ,  sadece bir sene içerisinde  beş farklı ülke pazarına sunulmuş ve  
çalışmasına faal olarak devam etmektedir.
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8 ileri otomatik şanzımanlı Yeni Daily Hi-Matic, 93. Avrupa O-
tomotiv Fuarı’nda görücüye çıktı.. Bu yılın teması 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 ba-
kımından sınıfının en iyi aracı. Sürüşü bir otomobil kadar rahat, yakıt 
tüketimi bir otomobilden bile düşük. Bunlar parçalarının %80’i ye-
nilenen üçüncü nesil Daily’nin karakteristik özellikleri.

Yeni Daily Hi-Matic: Mükemmel sürüş keyfi

Yeni Daily Hi-Matic’in ilk uluslararası tanıtımı Brüksel’de gerçek-
leşti. 8 ileri  otomatik şanzıman standartları yukarı çekerken çok yön-
lülük, verimlilik ve maksimum sürüş keyfinde minimum maliyeti ga-
ranti ediyor. 

Eco ve Power modları sayesinde harika bir yakıt ekonomisi ga-
ranti 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 düz vitese göre %10 azaldı. Yeni tasarım, mo-
toru koruyor ve vites için daha az bakım gerektiriyor.

Araç bol motor seçenekleriyle sınıfındaki en yüksek performansı 
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 göre-
vi tamamlamaya hazır

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

Yeni Daily Hi-Matic Şehiriçi günlük kullanımda trafikle karşılaşan-
lar için adaptif vites kontrolü sayesinde maksimum sürüş konforu-
nu garanti ediyor.

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

Uzun yollarda konfor ve güvenilir bir yol arkadaşı isteyenlerin se-
çimiyse Yeni Daily Hi-Matic Uluslararası. Araç harika bir sürüş kon-
foru 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 e-
dilen araç hâline getiriyor.

Kamyon & Ulaşım Fuarı: Iveco orta ve ağır sınıf araçlarının en 
iyilerini getirdi

Iveco, Brüksel’de Avrupa Otomobil Fuarı ile aynı anda gerçekle-
şen 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 çev-
reci bir seçenek.

Off-road ağır sınıfıta ise iki Iveco Trakker fuardaki yerini aldı. 
Konforu ve sürüş kalitesini arttırmak için yeniden tasarlanan kabini 
ile Trakker, özellikle maden sahalarında kullanılıyor.

Orta sınıfta Iveco’yu iki Eurocargo Euro VI temsil etti. Sayısız ba-
şarı, güvenilirliği ve esnekliği ile öne çıkan bu çok amaçlı araç her 
türlü göreve uygun.

Yeni Daily Hi-Matic 8 İleri Otomatik Şanzıman: 
Mükemmel Sürüş Keyfi
Iveco, Brüksel’de iki fuara katıldı: “European Motor” ve “Truck & Transport”
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Volkan Ar-Ge Merkezi 
Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Sektörünün öncü firması Volkan İtfaiye bir ilke daha imza atarak gücüne güç katmak adına “Volkan Bilim Kurulu 
Toplantısı”nın ilkini İzmir Kaya Termal Otel’de gerçekleştirdi.  

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Volkan İtfai-
ye son dönemde “Volkan Ar-Ge Merkezi” için yaptığı 300 
bin TL’lik yatırımın hemen arkasından “Volkan Bilim Kuru-
lu Toplantısı”nı gerçekleştirerek Ar-Ge çalışmalarına yeni 
bir soluk kazandırdı. Üniversite – sanayii işbirliğini dinamik 
hale getiren etkinlik Volkan Ar-Ge merkezi mühendisleri ile 
Türkiye’nin önde gelen mühendislik fakülte akademisyen-
lerini bir araya getirdi.

14 Mart 2015 Cumartesi günü İzmir Kaya Termal O-
tel’de açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı akademis-
yen sunumları ile devam etti. Öğle yemeğinden sonra 
Volkan üretim tesisleri ve Volkan Ar-Ge merkezi ziyaret 
edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde 

gelen üniversitelerinin kendi alanında isim yapmış aka-
demisyenleri Volkan Ar-Ge Merkezi ile itfaiyecilik sek-
törü için inovatif fikirlerini paylaşırken aynı zamanda so-
runlara çözüm önerileri sundu. 

Toplantının kapanış konuşmasını Volkan İtfaiye Genel 
Müdürü Yaşar Tecim yaptı. Konuşmasında doğru bilgi-
ye ulaşmanın önemine ve teknolojiyi yakından takip et-
menin avantajlarına değinen Yaşar Tecim “ Volkan, ken-
di alanında bir dünya markasıdır. Bunu sadece üretim 
kalitesi veya pazar paylarıyla değil, birleştirici, paylaşım-
cı, gelişime açık ruhuyla da kanıtlamaktadır. ‘Volkan Bi-
lim Kurulu Toplantısı’ düzenli olarak gerçekleşecek ve bu 
paylaşım devam edecektir “ dedi.
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NEOPLAN Artık Türkiye’de Üretilecek
Otomotiv dünyasının devi MAN, gözünü Türkiye’ye çevirdi: 

Otobüs dünyasının premium markası NEOPLAN, 
artık sadece Ankara’daki MAN Türkiye’nin tesislerin-
de üretilecek. NEOPLAN’ın tüm modellerinin üreti-
mini üstlenmesi ile birlikte MAN Türkiye’nin; üretim, 
istihdam, ciro, ihracat rakamları da önemli ölçüde 
gelişecek.

Yeni NEOPLAN Üretim Üssü Açılış Töreni’nde ko-
nuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bu 
gelişmenin MAN Türkiye için çok önemli bir gurur 
kaynağı olduğunu ve geleceğe dair önemli işaretler 
taşıdığına da dikkat çekti. Bakan Işık, “Bu, aynı za-
manda Türkiye otomotiv sektörünün kapasitesinin, 

kabiliyetinin ne kadar önemli bir noktada olduğu-
nu da gösteriyor. Bununla birlikte, sanayiye, üretime 
verdiğimiz, teknolojiye ve Ar-Ge’ye verdiğimiz önem 
ve yürüttüğümüz politikaların ne kadar başarılı, izle-
diğimiz rotanın da ne kadar doğru olduğunun da bir 
kanıtı, somut bir örneğidir” dedi. 

MAN Türkiye’nin, son yıllarda yaptığı yatırımlar, 
önemli geliştirmeler ile kalite ve verimliliğini arttı-
rarak, tüm MAN camiası için örnek bir tesis haline 
geldiğini belirten MAN Truck & Bus Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Carsten Intra, “Markamızın gözbebeği ve 
prestiji olan premium ürünlerimiz CITYLINER, JET-
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LINER ile amiral gemimiz olacak olan yeni tasarım 
SKYLINER otobüslerinin MAN Türkiye’de üretilecek 
olması, geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlıyor“ 
dedi. Dr. Intra, MAN Türkiye’nin aynı zamanda bir 
Tasarım Merkezi olacağını da belirtti.

Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Münür Ya-
vuz, NEOPLAN’ın tüm üretimi için Ankara’nın ter-
cih edilmesinin, yüksek yerlilik oranları sayesinde, 
sadece MAN Türkiye ve personelinin değil, Türk oto-
motiv sektörü ve çalışanlarının tamamı için bir gurur 
kaynağı olduğunu belirtti. Yavuz, MAN Türkiye’nin 
bu başlangıç projesini takip edecek olan projelere de 
her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Dünya otomotiv devi MAN Truck & Bus, bünye-
sinde bulunan premium segment otobüs markası NE-
OPLAN’ın tüm üretimi Ankara’daki MAN Türkiye te-
sislerine kaydırdı. MAN Türkiye tesislerinde, halen 
MAN’ın şehiriçi, seyahat, turizm ve servis otobüsleri-
nin yanı sıra NEOPLAN’ın Tourliner modeli de üreti-
liyordu. MAN Truck & Bus’un aldığı bu kararla birlik-
te MAN Türkiye, NEOPLAN’ın araç gamını oluşturan 
Cityliner, Skyliner ve Jetliner modellerini de üretme-
ye başladı. 

Bakan Işık; “Rotamızın ne kadar doğru ve başarılı 
olduğunu gösteriyor”

MAN Türkiye bünyesinde gerçekleştirilen Yeni NE-
OPLAN Üretim Üssü Açılış Töreni, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla, MAN Tür-
kiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Münür Yavuz’un 
ev sahipliğinde düzenlendi. MAN Turck & Bus üst 
düzey yönetiminin yanı sıra sektörün ulusal ve u-
luslararası önemli temsilcilerinin de katıldığı tören-
de konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık, bu gelişmenin MAN Türkiye için çok 
önemli bir gurur kaynağı olduğunu ve aynı zamanda 
geleceğe dair önemli işaretler taşıdığına dikkat çek-
ti. Bakan Işık, “Bu aynı zamanda Türkiye otomotiv 
sektörünün kapasitesinin, kabiliyetinin ne kadar ö-
nemli bir noktada olduğunu da gösteriyor. Bunun-
la birlikte, sanayiye, üretime verdiğimiz, teknolojiye 
ve Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve yürüttüğümüz poli-
tikaların ne kadar başarılı, izlediğimiz rotanın da ne 
kadar doğru olduğunun da bir kanıtı, somut bir örne-

ğidir. Üstelik bu teyidin uluslararası arenada, alanın-
da dünyanın en büyük markalarından biri olan MAN 
gibi 250 yılı aşkın bir teknoloji devi tarafından böyle-
sine bir yatırım ve önemli bir kararla yapılmış olma-
sı da bizler için ayrı bir anlam taşıyor” diyerek, MAN 
tarafından Türkiye’de atılan bu önemli adımın deva-
mının beklendiğinin de altını çizdi. 

Carsten Intra; “MAN Türkiye ile geleceğe güven-
le bakıyoruz”

MAN Truck & Bus Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cars-
ten Intra, “Daha önce benim de 6 ay yöneticiliğini 
yaptığım MAN Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırım-
lar, geliştirmeler ile kalite ve verimliliğini arttırarak, 
tüm MAN camiası için örnek bir tesis haline gelmiş-
tir. Markamızın gözbebeği ve prestiji olan premium 

ürünlerimiz CITYLINER, JETLINER ile amiral gemi-
miz olacak olan yeni tasarım SKYLINER otobüslerinin 
MAN Türkiye’de üretilecek olması, geleceğe daha 
güvenli bakmamızı sağlıyor“ dedi. MAN Türkiye ile 
ilgili planlarının yalnızca otobüs üretimi ile ve hatta 
yalnızca üretim ile sınırlı olmadığını da belirten Dr. 
Intra, “Türkiye’de devletin yaklaşımı ve Ar-Ge teş-
viklerinin de verdiği güçle, MAN Türkiye’yi bir Tasa-
rım Merkezi haline getirmeyi planlıyoruz” açıklama-
sını yaptı. 

Münür Yavuz; “MAN Türkiye ve Türk otomotiv sa-
nayimizin başarısı” 

NEOPLAN’ın tüm üretiminin Ankara’da gerçekleş-
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tirilecek olmasının gurur verici bir gelişme olduğuna 
işaret eden MAN Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Baş-
kanı Münür Yavuz, “Bu karar, sadece MAN Türkiye 
için değil, Türk otomotiv ve yan sanayi sektörü için 
de oldukça önemli bir karar. Aynı zamanda, MAN 
Türkiye özelinde ve otomotiv sanayimiz genelinde; 
üretim kalitesi, verim, teslim hızı, ekonomiklik gibi 
birçok önemli unsurda gelinen başarılı noktanın da 
somut bir göstergesidir” dedi. 

Otobüs üretiminin yarattığı önemli katma değere 
de dikkat çeken Münür Yavuz, “Otobüs segmenti, o-
tomotiv sektöründe en önemli, en çok değer yaratan 
üretimdir. Otobüs üretiminde, kamyon üretiminin 
yaklaşık 20 katı ve binek araç üretiminin ise yaklaşık 
olarak 70 katı işçilik gereksinimi duyulur. NEOPLAN 
gibi premium segment araçlarda ise yaratılan bu kat-
ma değer, çok daha önemli boyutlara ulaşıyor” dedi. 

MAN’ın Almanya dışındaki ilk üretim merkezi, en 
büyük otobüs fabrikası Türkiye’de ilk kez 1966 yı-
lında kurulan MAN tesisleri, “MAN’ın Almanya dı-
şındaki ilk üretim merkezi“ olma özelliğini taşıyor. 
MAN Türkiye fabrikası, aynı zamanda MAN’ın en 
büyük otobüs fabrikası konumunda. Otobüs sektö-
ründe nadir örneği olan tam entegre ve kompakt bir 
şirket olan MAN Türkiye fabrikasında; bir kapıdan 
giren profil, uzun dayanımlı iskelet haline getirilip, 
kataforez kaplanarak, montaj ve takip eden fonksi-
yonel testlerin ardından diğer kapıdan otobüs ola-
rak çıkabiliyor. MAN Türkiye Akyurt bölgesindeki te-
sislerinde, otobüs üretiminin yanı sıra şasi ve diğer 

MAN fabrikaları için elektrik/elektronik parça imala-
tı da yapıyor.

Bugün Ankara Akyurt’ta 317.000 metrekarelik a-
landa 1,800 çalışanı ile üretim gerçekleştirilen MAN 
Türkiye tesisleri, vardiyada yıllık 2.000 otobüs kapa-
sitesine sahip. Yıllık 1.500 adetlik üretim ortalaması-
na sahip olan MAN Türkiye’de, 2013 yılında 1.472 
otobüs üretimi gerçekleştirildi. 2015 yılında 1,800 o-
tobüs üretimi planlayan MAN Türkiye, ilave olarak 
MAN bünyesinde üretilen tüm şasi ve otobüslerin 
kablo demetlerinin tek tedarikçisi konumundadır. 

Tam kapasiteye ulaşılacak, istihdam artacak, ciro 
ise ikiye katlanacak NEOPLAN’ın Ankara’da üreti-
mi ile birlikte, MAN Türkiye’de birçok alanda önem-
li gelişmelere de yol açacak. Öncelikle mevcut üre-
tim adedi %40 arttırılarak, fabrikanın tam kapasiteye 
ulaşması hedefleniyor. Üretim artışı ve çeşitlenme-
si paralelinde gerçekleştirilen ihracatın da arttırılaca-
ğı öngörülürken, cironun ise daha yüksek bir gelişme 
göstererek, kısa vadede iki katına ulaşması planlanı-
yor. 

NEOPLAN üretimi ile birlikte, 2010 yılında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalan-
dırılan MAN’ın Ar-Ge merkezi de büyütülecek. Ha-
len 3.900 metrekarelik bir alanda 160 personel ile 
hizmet veren Ar-Ge merkezi, hem daha da büyütü-
lecek, hem de personel sayısı arttırılacak.
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Bosch, Fren Sistemleri Yeni Fabrikası’nı
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde Açtı

Yaklaşık 40 yıldır Bursa’dan dünyaya fren 
sistemleri üreten Bosch’un üretim hattı yenilenen ve 
kapasitesi artırılan Fren Sistemleri Fabrikası 27 Mart 
Cuma günü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’ın katılımıyla Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(BOSB) açıldı.

Bosch Grubu’nun, 2010 yılından bu yana Bursa’ya 
500 milyon Euro’nun üzerinde doğrudan yatırım 
yaptığını vurgulayan Bosch Türkiye ve Orta Doğu 
Başkanı Steven Young, “Yeni üretim hattı, Bosch’un 
Türkiye’ye duyduğu güveni temsil eden prestijli 
yatırımlarından biridir” dedi.

Bosch Fren Sistemleri, yenilenen üretim tesisiyle 
1,3 milyon araçlık servo fren kapasitesini 2,2 
milyon’a çıkarırken, otomotiv sektörünün heyecanla 
beklediği ileri teknoloji ürünü Tie-Rod 4 Servo Fren 
tipi üretimini de ilk kez burada gerçekleştirecek.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet 
sağlayıcısı Bosch, 1975 yılından bu yana Bursa’da 
faaliyet gösteren Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin yenilenen ve üretim kapasitesi 
artırılan fabrikasının resmi açılışı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB) 
kurulan yeni fabrikanın resmi açılışına Bakan Işık’ın 
yanı sıra Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bosch Türkiye 
ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Bosch Fren 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Frieder Megerle ve Fabrika Müdürü Metin 
Kartal da katıldı. Yeni fabrikasıyla Fren Sistemleri 
üretim kapasitesini %61 oranında artıran Bosch, 
Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv üreticilerinin 
servo frenlerini üretimine devam edecek. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye’deki yaklaşık 1 milyon araç üretimine 
karşılık fren ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Bosch 
Fren Sistemleri’nin yeni fabrikası bu ihtiyacın iki 
katını karşılayabilecek kapasiteye sahip oldu. Steven 
Young; “Türk otomotiv endüstrisi 2023 vizyonuna 
göre belirlenen hedeflere ulaşması durumunda yeni 
fabrika bu ihtiyacı da karşılayacak.” dedi.

Young: “Bursa’ya 500 milyon Euro’nun üzerinde 
yatırım yaptık”

Bursa’daki ilk yatırımlarının 1972 yılında 
gerçekleştiğini ifade eden Bosch Türkiye ve Orta 
Doğu Başkanı Steven Young, şöyle konuştu;
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“Son teknoloji bir üretim hattı ile geliştirilen 
yeni Bosch Fren Fabrikamız, Bosch’un Türkiye’ye 
duyduğu güveni temsil eden prestijli yatırımlarından 
biri. Bosch Grubu olarak Türkiye’deki ilk fabrikamızın 
hizmete girmesinden bu yana geçen 43 yılda 2 milyar 
Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2010 
yılından bu yana Bursa’ya 500 milyon Euro’nun 
üzerinde doğrudan yatırım yaptık. Bosch Türkiye 
olarak, bugün Türkiye ihracatının %1’inde pay 
sahibi olduk ve bundan gurur duyuyoruz. Bosch’un 
buradaki çalışmaları Bursa’nın adını tüm dünyada 
duyurdu. Aynı zamanda Bosch’un genlerinde olan Ar-
Ge faaliyetlerimizi Türkiye’de 3 ayrı merkezimizde, 
390 çalışanımızla sürdürüyor, dünyaya Türkiye’den 
Ar-Ge ihracatı yapıyoruz. Bosch global tarafından 
bu başarılarımızın karşılığında Ocak 2015 itibarıyla 
İstanbul’daki merkezimizden, Ortadoğu’daki 16 
ülkeyi yönetme sorumluluğunu aldık. Türkiye’ye 
olan inancımızla, üzerimize düşen bu görevi de 
memnuniyetle yerine getireceğiz.” 

Megerle: “Tie-Rod 4 Servo Fren tipini tüm 
dünyada ilk kez Bursa’da üreteceğiz”

Yeni fabrikayı 38 hafta gibi kısa bir sürede 
tamamlayarak yüksek teknoloji bir üretim hattı 
kurduklarını belirten Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Frieder Megerle 
şöyle konuştu;

“Otomotiv sektörünün heyecanla beklediği ileri 
teknoloji ürünü Tie-Rod 4 Servo Fren tipi üretimine 
2016 yılında ilk kez Bursa’da başlayacağız. Fabrikada 

mevcut üretim hattına ek olarak üretilecek yeni 
ürünümüz, ani frenlemede daha hızlı reaksiyon 
vererek güvenli durdurmayı sağlıyor.” 

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Fabrika Müdürü Metin Kartal, 19.300 metrekarelik 
alana kurulan yeni fabrika ile yeni ülkeleri de 
ihracat ağlarına katmayı istedikleri belirtti. Kartal 
konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Üretimimizin yaklaşık %40’ını Rusya, Hindistan, 
İtalya, İspanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. 
Yeni fabrikamızla yeni ülkelere de ihracat 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Fabrikamız, 
şu anda Türkiye’de yerli servo fren üretimini yapan 
tek fabrika konumundadır. Fabrikamıza verilen 
ödüller de başarımızı göstermektedir. 2004 yılında 
Ford “Q1”, 2011 yılında Toyota “Superior Supplier 
Award”, 2013 yılında Fiat Tofaş “Üstün Lojistik ve 
Kalite Performans Ödülü” ve yine 2013 yılında Ford 
Otosan “Altın Yıldız Yılın Tedarikçisi” ödüllerine layık 
görüldük. Bize duyulan güveni yeni fabrikamızla da 
devam ettireceğiz .” dedi.
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Tunus Heyeti 
Otokar Fabrikasını Ziyaret Etti

Bir Koç Topluluğu şirketi olan ve 40’a yakın ülkeye 
otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, filolarında uzun 
süredir Otokar araçlarını kullanan Tunuslu müşterileri 
tarafından ziyaret edildi. Sakarya-Arifiye’de bulunan 
Otokar tesislerini gezen Tunuslu otobüs ve turizm 
işletmecisi firmaların üst düzey yöneticilerinden 
oluşan ve Otokar’ın Tunus Distribütörü Sotradies 
firmasının yöneticileri ile Sotradies’in bağlı olduğu 
UTIC Grubu Başkanı’nın da eşlik ettiği heyet, yapılan 
sunum ve fabrika turunun ardından Otokar’ın Ar-
Ge merkezini ziyaret edip Tempo aracı hakkında 
Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama 
Müdürü Hakan Bubik’ten bilgiler aldı.

2007 yılından bu yana ticari araçlar Tunus 
bayiliğini başarılı bir satış grafiği ile yürüten Sotradies 
ile birlikte Otokar, bu yıl içerisinde ülkeye 200’üncü 
araç ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor. Tunus, 
Avrupa dışında Otokar ticari araçlar parkının en 
büyük olduğu ülke olma özelliğine de sahip. 

Geniş ürün gamıyla sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanında müşterilerin beklentilerini karşılayan Otokar, Tunuslu otobüs 
ve turizm işletmecilerinin yöneticileri tarafından ziyaret edildi.
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Scania, Satış Sonrası Servis Hizmetlerinde yeni 
uygulaması “Bakım Anlaşması” ile müşterilerine 
avantajlı bakım fırsatı sunuyor. “Scania Bakım 100”, 
“Scania Bakım 200”, “Scania Bakım 300” ve “Scania 
Bakım 400” olarak 4  farklı alternatifle sunulan 
“Bakım Anlaşması” hizmetini satın alan Scania 
kullanıcıları, kendi belirlediği süre boyunca aracının 
bakım işlemlerini, Scania Yetkili Servislerinde daha 
uygun koşullarda yaptırabilecek.

Scania Yetkili Servislerinde periyodik bakımlarda 
yağ ve filtre değişimine ek olarak, ana elektronik 
modüllerinin kontrolü, veri analizi, aşınma ve 
yıpranma parçalarının kontrolü, aracın ana 
fonksiyonlarının, bileşenlerin ve genel hasar kontrolü, 
elektronik kontrol ünitelerinin yazılımlarının 
kontrolü, gerekli ise güncellenmesi gibi yaklaşık 80 
noktanın kontrolü yapılmaktadır.

Scania tarafından sunulan bakım anlaşması 
paketlerinden faydalanan Scania kullanıcıları, fiyat 
artışlarından etkilenmediği için, km başı bakım 
maliyetlerini kolaylıkla hesaplayabileceklerdir.

Bakım anlaşması satın alan Scania müşterileri, 
kapsam dışındaki servis işlemlerinde özel 
iskontolardan da yararlanabileceklerdir. 

Scania’nın müşteri araçlarının kesintisiz çalışmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmış Satış Sonrası örgütü, 
hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımı ile “Her şey 
yolunda” dedi.

Scania Bakım Anlaşması ile 
“Her Şey Yolunda”
Scania müşterileri, “Bakım Anlaşması” ile Scania Yetkili Servislerinde çok özel koşullarda 
bakım hizmeti alabilecekler.
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Almanya Merkezli Reiser Schwertransport
8 Dingilli Kassbohrer Hidrolik Low-bed Teslim Aldı

9 Mart 2015, Goch, Almanya - Almanya merkezli özel 
yük taşıma hizmetleri sağlayıcısı Reiser Schwertransport 
GmbH, 5 Mart 2015 tarihinde Kässbohrer’in Goch tesisle-
rinde K.SLH 8, Kässbohrer 8 dingilli hidrolik low-bed’ini tes-
lim aldı. Kässbohrer, 2002 yılından bu yana Tırsan bünye-
sinde faaliyet göstermektedir.

İki şirket arasındaki işbirliği, proje taşımacılığı uzmanı Re-
iser Schwertransport’un beklentilerinin, Kässbohrer’in low-
bed mühendisliğindeki deneyimi ile karşılanması sayesinde 
mümkün oldu.

130 ton taşıma kapasitesi ile Kässbohrer’in 8 dingilli hid-
rolik dümenleme sistemine sahip low-bed’i, K.SLH 8, her 
tür ağır yük taşımacılığına uygun olarak geliştirilmiştir. 34 
ton deveboynu kapasitesi ve hidrolic süspansiyon sistemi ile 
K.SLH 8 etkin ve güvenli yük dağılımını garantiler. Hidrolik 
dümenleme sistemi, özellikle dar ve zor dönüşlerde maksi-
mum manevra kabiliyeti sunarken, lastik ömrünü ve perfor-
mansı da yukarı çeker. 18 metreye kadar uzayabilen K.SLH 
8 ağır yük taşımacılığı için mükemmel çözümdür.

Reiser Schwertransport Yönetim Kurulu Başkanı Stephan 
Reiser, Kässbohrer’in Adapazarı’ndaki üretim tesislerini gör-
düğünde, şirketin yüksek potansiyeli karşısında çok etkilen-
diğini belirtti.

Reiser, “Bir nakliyat firması işleten bir dostumun filosun-
da çok sayıda Kässbohrer low-bed bulunuyor. Onun refe-
ransı ile Kässbohrer’le iletişime geçtim. Oldukça deneyimli 
bir satış görevlisi de beni doğru çözüme yönlendirdi,” ifade-
lerini kullandı.

Reiser Schwertransport hem Almanya genelinde, hem de 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, İspanya, Portekiz, 
Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’dan yük taşınma-
sına yönelik olarak filo işletmektedir. Şirketin, özel ebat ve 
ağırlıklarda yük taşımaya yönelik daimi ruhsatı bulunmak-
tadır.
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Avrupa İş Makinaları Pazarı 
2015 Yılında Büyüme Beklemiyor

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER) Başkanı ve CECE Yürütme Kurulu Üyesi Halil Tamer 
Öztoygar 2014 yılının Avrupa İnşaat Ekipmanları sektörü için, 
sorunlu ama iyi geçtiğini, 2015 için ise ‘stabil’ bir yıl olacağını 
söyledi. 2014 yılını Avrupa İnşaat Ekipmanları piyasası en dina-
mik ikinci bölge olarak tamamlarken, Kuzey Amerika bölgesi-
nin birinci oldu. 

CECE (Avrupa İnşaat Ekipmanları Komitesi)’nin yaptığı a-
raştırma ışığında CECE Yürütme Kurulu Üyesi Halil Tamer Öz-
toygar, iş ve inşaat makinaları sektörünü değerlendirerek açık-
lamalarda bulundu. Öztoygar, Avrupa piyasasındaki satışların 
2013 yılına kıyasla, yüzde 9 oranında artış gösterdiğini, ihracat-
ta ise hafif bir artış gözlemlendiğini belirtti. 

Öztoygar, “Bu pozitif bir gelişmeydi. Piyasalar hala 2007 yı-
lındaki rekor seviyenin yüzde 40 altında bulunmaktadır. Av-
rupa’da bu sene büyük farklılıklar oluştu. Güney Avrupa’nın 
çok düşük seviyelerde kalmasına karşın, İngiltere ve Almanya 
gibi ülkeler, kriz öncesindeki dönem seviyesine yaklaştılar. Av-
rupa’da, endüstri, bir yıl içinde tam olarak ekonomik döngüyü 
tecrübe etti. Yazın yaşanan iyileşmenin uzaması, sene sonuna 
kadar devam etti. Avrupa’da ülkeler arasında büyük ayrımla-
rın oldu. İngiltere’de satışlar, 2013 yılına kıyasla, yüzde 30 artış 
gösterdi. Fakat Türkiye ve Rusya kötü bir yıl geçirerek, piyasala-
rında yüzde 25 ve 37’lik daralma görüldü” dedi.

Toprak Kaldırma Ekipmanları -  Sektör 2012 seviyesine ulaştı

İMDER Başkanı ve CECE Yürütme Kurulu Üyesi Halil Tamer 
Öztoygar’ın verdiği bilgilere göre Rusya ve Türkiye dahil olmak 
üzere Avrupa’da 135 bin adet iş ve inşaat makinaları satışı ger-
çekleşti. Yüzde 6’lık bir artış ile sektör, 2012 yılındaki seviyele-
re tekrar ulaştı. Öztoygar, negatif etkide Rusya’nın payının bü-
yük olduğunu kaydetti. 

Diğer sorunlu piyasa ise endüstrinin zamanla kötüleştiği
Fransa oldu. Yüzde 32’lik artışla İngiltere, Avrupa’da Alman-

ya’nın ardından ikinci sıraya geldi. Almanya piyasası, stabil bü-
yümesini devam ettirerek yüzde 10’luk bir artış gösterdi. İskan-
dinav ülkeleri ise ortalama yüzde 10.5’luk artış gösterirken Batı 
Avrupa’da, Hollanda yüzde 35, Belçika yüzde 11, Avusturya 
yüzde 14 ile güçlendi. 

Güney Avrupa piyasasının yaşam belirtileri göstermeye baş-
ladığını ifade eden Halil Tamer Öztoygar, çok düşük seviyeler-
de olan İspanya piyasası yüzde 54’lük bir artış, küçük olan Por-
tekiz piyasası ise yüzde 69’luk bir artış gösterdiğini, İtalya’nın 
Güney Avrupa’daki tek hacimli piyasa olduğunu hatırlatarak  İ-
talya’da yüzde 20’lik bir artış gösterildiğini belirtti. 

Halil Tamer Öztoygar, ürünler bakımından, kompakt ekip-
manlar, büyük ekipmanlara göre daha baskın olduğunu söyle-
di. Öztoygar, özellikle mini ekskavatör ve kompakt yükleyicile-
rin öne çıktığını ifade ederek “Büyük ekipman satışları da 2014 
yılında artış gösterdi fakat maden ocaklarındaki zayıflık, altyapı 
yatırımlarının azlığı ve Rusya’ daki kriz satış miktarlarını önem-
li ölçüde etkiledi” dedi. 
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Daha Az Yakıt Tüketen Otomobiller İçin 
AR-GE’ye Yılda 10 Milyon TL!

Alüminyum jant sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın da 
önde gelen firmalarından biri olan CMS, üretim ve ihracat ile e-
konomik katkının yanında, Türkiye otomotiv sektörüne araştır-
ma ve geliştirme bilgi birikimi ile de katkı sağlıyor. 

Tamamı Türk, 74 mühendis ve teknisyenin görev aldığı İzmir 
Çiğli’de bulunan CMS Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünye-
sinde otomobil markalarının ihtiyaç duyduğu son teknoloji ü-
rünü jantların tasarımı, ürün geliştirmeleri ve prototip üretimle-
ri gerçekleştiriliyor.  

TÜBİTAK işbirliği ile de gerçekleştirilen projeler ile AR-GE 
uzmanları, doğru jantlarla ile otomobillerin yakıt verimliliğine 
katkıda bulunmayı, otomobillerin karbon emisyonlarını düşü-
rürken, performanslarını artırmayı hedefliyor.   

Her yıl cironun yüzde 2’si AR-GE’ye

CMS’nin 30 yılı aşkın süredir uzmanlığa sahip olduğu Alü-
minyum alaşımı jantların, dayanım/ağırlık oranındaki verimlilik 
nedeniyle otomotiv üreticileri tarafından daha fazla tercih edil-
diğini söyleyen CMS Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bertuğ Ösen, 
“ Jantlar ne kadar hafif ve dayanıklı olursa, otomobiller o ka-
dar hafif oluyor. Otomobilin ağırlığının azalması da yakıt tüke-
timinin ve dolayısı ile  karbon salınımının düşmesini sağlıyor” 
diye konuştu. 

Otomotiv sektörünün, ağırlıkları azaltmak için sadece jant-
larda değil artık tüm aksamlarda Alüminyum kullanımına yö-
neldiğini söyleyen Ösen, “Otomotiv sektörü küresel ölçekte en 
dinamik ve rekabetin en zor olduğu sektörlerin başında geliyor. 
Biz de bu ortamda, otomotiv üreticilerinin taleplerine ve tek-
nolojik yeniliklerine ayak uydurmak zorundayız. AR-GE Mer-
kezimiz de bu yenilikçi düşünce ile çalışıyor” dedi. 

Ösen, CMS’nin her yıl cirosunun yüzde 2’sini AR-Ge çalış-
malarına kaynak olarak aktardıklarını, bunun da 2015 yılında 
10 milyon TL’ye varacağını söyledi. 

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen alüminyum jant üreticisi CMS Grubu, tümü Türk 
mühendis ve teknisyenlerden oluşan Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde otomobillerin 
daha az yakıt tüketmesini ve böylece karbon emisyon oranlarının azalmasını sağlayacak 
yeni ürünler geliştiriyor. CMS, AR-GE çalışmalarına her yıl 10 milyon TL’den fazla kaynak 
ayırıyor





Tamircilikle servisçilik arasındaki fark nedir ?
Tamircilik, servisçilik başlamadan önce  “nerde trak 
orada bırak” döneminde bozulan aracı ne pahasına 
olursa tekrar yürüten ve günümüze dek devam eden 
bir zanaattır. Servisçilik ise özellikle 1971’den sonra 
yerli üretim otomobillerle ülkemize gelen çağdaş bir 
kavramdır.
 Servisçilikle birlikte ülkemize;
 - Peryodik bakım,
 - Garantili Yedek Parça/Bakım ve
 - “kayıt içi” çalışma kavramları da gelmiştir.  
Türkiye’nin AB ile 1996’da imzaladığı Gümrük 
Birliği anlaşmasının ardından;
 - motorlu araçlarla ilgili devreye giren teknik 
mevzuatlar ile araçların teknik özellikleri,
 - 2007’de devreye giren “Blok Muafiyeti” 
sonrasında da araç servisçiliği çok değişmiştir. 
Motorlu araçlar ve römorkların sahip olmaları 
gereken teknik özellikler 72 adet AB mevzuatıyla 
belirlenmiş ve araç üreticilerinin  Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan veya yurtdışındaki 
Onay kuruluşlarından Tip Onayı almaları zorunlu 
olmuştur .
Tip Onayları tam olan araçlar Uygunluk Belgesi alır 
ve ardından da Trafik Tescili ile Ruhsat yani “İşletme 
İzin Belgesi” alır. Tip Onayı ve Uygunluk Belgesi;  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
Trafik Tescili ve Ruhsat;  İçişleri Bakanlığı tarafından 
verilir. 
Araçlar önceden belirlenmiş Teknik ve Çevre 
şartlarını; 
- sağlıyorlarsa trafiğe çıkabilir,
 - sürdürdükleri sürece trafikte kalabilirler, yani 
“Yola Elverişli” dir.
 “Yola Elverişlilik”;                                                                                                                     
 - araç üzerinde varsa tadilatların teknik onaylı 
olması,
- Peryodik Araç Muayenesi  yapılması,                                                                                              
- Egzoz Muayenesi yapılması,
- Zorunlu sorumluluk sigortasının olması  ve
- Vergilerinin  ödenmiş olması  şartlarında devam 
eder. Bu şartları sürdüremeyen araçlar “Yola 
Elverişli” değildirler ve trafikten men edilirler. 
Teknik ve Çevre şartlarına uyum aşağıdaki 
durumlarda bozulabilir:
- Bakım eksikliği,
- Yıpranma,
- Yanlış yedek parça kullanımı, 
- Yanlış ayar ve
- Onaysız teknik değişiklik (tadilat). Fren sisteminde 
yedek parça olarak kullanılabilecek Fren Balata, 
Fren Disk ve Fren Kampanalarının;
- ECE R 13 veya ECE R 13 H Tip Onayında belirtilen 
özgün (OEM) veya
- ECE R 90’a göre Test edilip Tip Onayı almış (E) 

belgeli “kayıtiçi” (OES) alternatifleri olmaları 
gerekmektedir.
 Araca takılan Yaz veya Kış Lastiklerinin araç 
üreticisinin (otoritenin) tanımladığı;
-  Ölçü ve alternatiflerde,
-  Yük ve Hız sınıfında,
-  Diş derinliğinde ( Yaz Lastiği ≥ 1.6mm, Kış Lastiği 
≥ 4mm),
-  Kaplama ise Tip Onaylı (ECE R 109) olması 
gerekmektedir.
Bunun tersi durumda, araç muayenesinde fark 
edilmemiş bile olsa, araç fren ve/veya lastik ile 
ilgili Tip Onay şartlarını yitirmiş sayılır. Bir kaza 
sonrasında bu durum bilir kişi tarafından saptanacak 
olursa, araç “Ruhsatsız” gibi değerlendirilir ve varsa 
Kasko Sigortası tazminat ödenmez veya ödenen 
tazminat rücu edilir. 
Araçların  “Yola Elverişli” olduklarının denetlenmesi 
için;
- Belli aralıklarla istasyonlarda (Araç Muayenesi)  ve-
Trafikte rastgele (Yol kenarı)  teknik denetimden 
geçirilmesi gerekmektedir.                  
Araçların “Yola Elverişlilik” şartlarını yitirmelerine 
karşın trafikte olmalarının;
- Para cezası,
- Kaza sonrası sigortanın kaza tazminatını red veya 
rücu etmesi, gibi çok ciddi yaptırımları vardır.  
Özellikle Tip Onay mevzuatlarının devreye 
girmesiyle birlikte;
- “mevzuatlara uygun yedek parça ve bakım”  ve
-“Yola Elverişlilik” çok büyük önem kazanmıştır. 
Ülkemizdeki mevzuatlar;
- Tüketiciyi korumak amaçlı önleyici tedbirlerin 
azlığı ve
- Uygulama noksanlarına karşın hukuksal anlamda 
AB düzeyindedir.
 Araca; “kayıtiçi” çalışan servislerde, garantili 
“doğru yedek parça” ile “ doğru bakım”                                                       
yaptırılmalıdır.  
Soru 1:  Bir araca “doğru yedek parça” ile “doğru 
bakım” yapıldığı ve  Tip Onayı şartlarının devam 
ettiği Araç Muayenesi veya başka bir mekanizma 
ile,  denetleniyor mu?  
Soru 2:  Araç Muayenesinden geçen bir araç gelecek 
muayeneye kadar hukuksal olarak “yola elverişli” ve 
“güvenli” midir?
Soru 3:  “Kayıtdışı” Yedek Parça ve Bakım ile “yola 
elverişli” ve “güvenli” olunamaz mı?
Üç sorunun da yanıtı “HAYIR” dır.  
“Sürdürülebilir Yola Elverişlilik” için;                                                                        
-   Engel  :   Kayıtdışı (Kazanç, Bakım, Parça, Servis, 
Yakıt, İşçilik vs.)- Çözüm:   Kayıtiçi   (Kazanç, Bakım, 
Parça, Servis, Yakıt, İşçilik vs.)

“Sürdürülebilir Yola Elverişlilik” 
  İçin Yedek Parça, Bakım ve Lastik

Alpay LÖK 
Mak.Y. Müh.
alpay.lok@radusdergisi.com
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Otomotiv Sektörünün 
Yeni Oyuncusu Oto World

Mayıs ayı itibariyle faaliyete geçecek olan Anadolu 
Yakası’nın “İlk ve Tek” Oto AVM’si Oto World, Pendik-
Kurtköy Bölgesi’ni 2. El otomotiv sektörünün ana üssü 
yapmaya hazırlanıyor. 365 ticari birimi ile aynı anda 
3.000’den fazla aracın sergileneceği proje, yan tarafında 
yer alan açık oto pazarı ve online olarak alım-satımların 
da gerçekleştirileceği internet portalı ile her kesimden 
otomotiv tüketicisine hitap edecek.

09.03.2015, İstanbul. Değişen tüketici alışkanlıkları 
doğrultusunda, 2. el pazarında satıcı ve alıcıyı modern 
bir ortamda buluşturmayı hedefleyen Oto World, 2. el 
otomobil satıcıları ve tüketicilere sağladığı avantajlarla 
otomotiv sektöründeki yerini alıyor. Sabiha Gökçen 
Havaalanı’nın bitişiğinde yer alan, 170.000.000 TL 
yatırım bedeli ile, toplam 95.000 m2 kapalı alana sahip 
Anadolu Yakası’nın “ilk ve tek” Oto AVM’si Oto World, 
Mayıs ayı itibariyle ticari faaliyetine başlayacak. Oto 

World, özellikle 2. el otomobil ve hafif ticari araç satışı 
konusunda sektörün lokomotifi olmayı hedefliyor. 

Projenin ve barındırdığı ilklerle sektöre katkılarının 
anlatıldığı toplantıda söz alan Oto World Genel Müdürü 
Sermet Yardımcı şu açıklamalarda bulundu: “Otomotiv 
Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 
Ocak- Kasım ayları arasında 5 milyon 1.714 araç “el 
değiştirdi.” Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 
2. el pazarında yüzde 8,6’lık büyümeye tekabül ediyor. 
Böylesi büyüyen bir pazarda tüketici davranışlarının 
gözetildiği, satıcı ve tüketicinin modern ve güvenilir bir 
ortamda bir araya geldiği bu projeyi ilk önce İstanbul’a 
ve tüm Türkiye’ye sunmaktan gurur duyuyoruz. 

2. el araç almak veya aracını satmak üzere Oto 
World’e gelen bir tüketicinin, ekspertiz, sigorta 
ve bankacılık gibi satın alımda ihtiyacı olacak tüm 
hizmetlere aynı çatı altında ulaşabileceği modern ve 
güvenilir bir ortam sunuyoruz. 

Projenin ilk yılı itibariyle hedefimiz 30 bin aracın 
satışıyla yaklaşık 2 milyar TL’lik bir ticaret hacmine 
ulaşmak. Süreçte devreye girecek olan internet portalı 
ve açık oto pazarının katkısıyla bu rakamın çok daha 
artacağını öngörüyoruz. ” dedi.
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NPR 10 XLONG
Düşük yakıt tüketimi ve 

işletme giderleriyle büyük beğeni 
toplayan  ISUZU NPR10 ailesi 
müşteri beklentileri doğrultusunda 
büyümeye devam ediyor. Tüketici 
ihtiyaç ve taleplerini değerlendiren 
ANADOLU ISUZU,  daha fazlasını 
taşımak isteyenler için şimdi 
de NPR10 XLONG’u piyasaya 
sunuyor. 

Özellikle havaleli yük taşıyan 
ve daha uzun kasa ihtiyacı olan 
tüketicilerin iş yükünü hafifletecek 
NPR10 XLONG, kullanıcılarının 
hem karlılığını arttıracak hem de 
zamandan tasarruf sağlayacak.

 NPR10 XLONG,  standart 
olarak sunulan tam havalı disk 
fren sistemi, 4475 mm. dingil 
mesafesi, 6.3 metre kasaya uygun 
şasesi ve düşük boş ağırlığı ile 
dikkat çekiyor. NPR10 XLONG, 
kalite ve dayanıklılığı ile gıda 
taşımacılığından, inşaat sektörüne, 
profil taşımacılığından, tavuk 
taşımacılığına, şehiriçi/şehirdışı 
nakliyeden belediye hizmetlerine 
kadar çok yönlü kullanılabilme 
avantajları ile tüketicilerin 
hizmetinde olacak.

ISUZU’ DAN YENİ ÇÖZÜM ORTAĞI 

VOLVO, Yola GEFCO Türkiye ile Devam Etme Kararı Aldı 
İstanbul, 2 Mart 2015 –Otomotiv sektörünün güvenilir ve sağlam firmalarından VOLVO, otomobillerinin dağıtımı için otomotiv 
lojistiği sektörünün liderlerinden GEFCO Türkiye ile yola devam etme kararı aldı. 

Yapılan dağıtım ihalesinin ardından, VOLVO otomobilleri-
nin Türkiye genelinde 18 ilde yer alan 29 VOLVO bayiine dağı-
tım operasyonları GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştirilme-
ye başlandı. 

VOLVO’nun tüm operasyon süreçleri GEFCO Türkiye tara-
fından gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede otomobillerin Derince 
Limanı’nda stoklanmaları, GEFCO Türkiye Köseköy Araç Lojis-
tik merkezine nakliyeleri, burada gerçekleştirilen elleçleme ve 
PDI işlemleri GEFCO Türkiye tarafından yapılıyor ve bayilere 
sevkiyat gerçekleştiriliyor.

 
 
 

Otomobil lojistiğinde uzman

Bitmiş Araç Taşımacılığı konusunda 60 seneden fazla de-
neyimi olan GEFCO, Türkiye’de kurulduğu 2002 senesinden 
beri bu sektördeki standartları belirliyor. GEFCO Türkiye, Tür-
kiye’de 1 adeti workshop da içeren toplam 4 Araç Lojistik Mer-
kezi ile hizmet veriyor. 

Konu ile ilgili olarak, GEFCO Türkiye Genel Müdürü Sayın 
Fulvio Villa “VOLVO ile işbirliğimiz çok mutluluk verici. Önü-
müzdeki dönem çalışmalarımıza daha verimli şekilde devam 
edeceğimize inanıyoruz.” dedi. 
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Brisa 
Kinesis Markalı Dolgu Forklift Lastiklerini Tanıttı

Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa, 17 Mart Salı günü 
düzenlediği lansman toplantısı ile Kinesis markası altında satışa 
sunacağı dolgu forklift lastiklerini basın mensuplarına ve iş 
ortaklarına tanıttı. Brisa tarafından, dünyada dolgu lastiklerin 
üretim merkezi olarak kabul edilen Sri Lanka’da üretilen 
ve “Brisa ailesinin yeni yıldızı” sloganıyla tanıtılan Kinesis 
markalı lastikler, yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılığıyla 
dikkat çekiyor. Dolgu lastik segmentindeki Kinesis, uzun 
ömürlü olması sebebiyle çevresel sürdürülebilirliğe de 
katkı sağlayacak bir ürün. Brisa, Kinesis marka dolgu forklift 
lastikleriyle forklift kiralama şirketlerinden forklift servislerine 
kadar forklift kullanan tüm firmalara hizmet sunmayı 
hedefliyor. Öte yandan Kinesis’in bu sene içinde Orijinal 
Ekipman olarak forklift üreticilerine sunulması, önümüzdeki 
sene ise ihracatının yapılması planlanıyor.

Hakan Bayman: “Brisa’nın üretim şirketinden 
inovasyon şirketine dönüşüm süreci başarıyla devam 
ediyor”

Toplantıda yaptığı konuşmada, Brisa olarak, müşteri odaklı 
anlayışları çerçevesinde, her zaman pazardaki ihtiyaçları 
öngörmeye ve bu ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetler 
sunmaya çalıştıklarını dile getiren Brisa Genel Müdürü 
Hakan Bayman, uzun zamandır dolgu forklift lastiklerini 
portföylerine katmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“Özellikle Almanya’nın başı çektiği gelişmiş Avrupa 
ülkelerindeki sürdürülebilirlik trendlerine baktığımızda, 
ülkemizde de kapalı alanda depolama faaliyetlerinde 
akülü forklift kullanımının artacağını öngörüyoruz. Türkiye 
ekonomisinin ve sanayisinin büyümesi de bu alandaki 
ihtiyacı arttıracak” diyen Bayman, buna paralel olarak, 
dolgu lastikler pazarında da hızlı bir büyüme beklediklerini 
ifade etti.   

Brisa’nın 2014 yılında daralan ticari lastikler pazarında 
büyümeye devam ettiğini ve 2015’te de yine pazarın 
üzerinde büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Bayman, 
Türk sanayisinde bir rol model olarak başlattıkları üretim 
şirketinden inovasyon şirketine dönüş sürecini kararlılıkla 
sürdürdüklerini vurguladı. Bayman, “Müşterilerimizin 
gelecekteki hizmet ve ürün ihtiyaçlarını onlardan önce 
öngörerek, global trendleri sürekli takip ediyor, inovasyon ve 
kurumsal girişimciliği bir kurum kültürü haline getiriyoruz. 
Filo müşterilerimizle ilişkimizde de kendimizi bir lastik 
üreticisi değil, değer sağlayıcı ve stratejik ortak olarak 
konumlandırıyoruz. Tüm bunlara ek olarak, yeni markamız 
Kinesis ile, lojistik firmaları başta olmak üzere, tüm filo 
müşterilerimize sunduğumuz 360 derece çözüm anlayışımız 
doğrultusunda, ürün portfoyümüzdeki önemli bir eksikliği 
de tamamlamış oluyoruz. Yeni markamızla aynı zamanda 
Türk ekonomisine de katkı sağlayacağımız için mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa, 17 Mart Salı günü düzenlediği lansman toplantısı ile Kinesis markası altında 
satışa sunacağı dolgu forklift lastiklerini basın mensuplarına ve iş ortaklarına tanıttı. 

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, Kinesis ile lojistik firmaları başta olmak 
üzere lastik sektörüne yeni bir marka sunmaktan ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını 
dile getirdi. Bayman, Kinesis’in dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle forklift pazarında çevresel sürdürülebilirliğe de 
katkı sağlayacağına dikkat çekti.
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Mitsubishi, Konsept XR-PHEV II ve Yeni L200 
ile Cenevre’de Dikkatleri Üzerine Çekti

HİDROMEK’in ilk belden kırmalı lastik tekerlekli yükleyicisi 
2015 yılı Nisan ayında Fransa INTERMAT Fuar’ında daha 
sonra da Mayıs ayında Türkiye’de KOMATEK Fuar’ında 
görücüye çıkıyor. 24 ton çalışma ağırlığına ve 4 m3 yükleyici 
kova kapasitesine sahip yükleyici merkezinde tam 324 HP 
gücünde turbo dizel motor barındırıyor. Maden ocaklarında 
ve taş ocaklarında en ağır şartlarda kullanılmak üzere çalışma 
koşulları ve operatör beklentileri göz önünde bulundurularak 
HİDROMEK mühendislerince tasarlanan yükleyicinin 2016 
yılında seri üretimine başlanması planlanıyor.

Mitsubishi Motors’un geliştirdiği MITSUBISHI Konsept 
XR-PHEV II, 85. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 
en fazla dikkat çeken modellerden biri olmayı başardı. 
Outlander PHEV’in gördüğü ilginin ve elde ettiği başarılı 
satış grafiğinin ardından Mitsubishi’nin plug-in hibrit araçlara 
odaklandığını belirten Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü 
Eşref Zeka, bu anlamda Cenevre Otomobil Fuarı’nın yenilikçi 
teknolojilerin tanıtıldığı bir platform olduğunu belirtti.  

Yeni L200 yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışta…

Eşref Zeka, bir ticari araç olarak sağlamlığı ve dayanıklılığı 
ile ön plana çıkan Yeni L200’ün de yine Cenevre’de dikkat 
çeken modellerden biri olduğunu vurguladı. Zeka, 150 
ülkede satışa sunulması planlanan 5. nesil L200’ün, Avrupa 
ve Türkiye’de yılın 2. yarısında satışa sunulacağını açıkladı. 

‘En üst seviye spor pick-up’ olarak bir otomobile eşdeğer 
iç kabin ve konfor sunan Yeni L200, bir önceki versiyonu 

ile karşılaştırıldığında %17 daha az yakıt sarfiyatı ve karbon 
salımı yapıyor. 6 ileri manuel şanzımanlı Yeni L200’de 
CO2 emisyonu 169 g/km’ye düşüyor. Pajero modelinde de 
bulunan 4x4 Super Select sisteminin Yeni L200’e eklenmesi 
ile arazi kabiliyeti de son derece artıyor. 

Zeka: “ASX’in ürün gamının tamamlanması, pazardaki 
konumumuzu sağlamlaştıracak”

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, Yeni 
L200 ile pazardaki güçlü konumu korumayı hedeflediklerini, 
önümüzdeki yıl yeni ASX’in gelmesiyle tamamlanacak binek 
ürün gamında büyümeyi öngördüklerini vurguladı. 

Mevcut ASX’in dizel motor seçeneğinin önümüzdeki 
birkaç ay içinde Türkiye’de olacağını açıklayan Zeka, 
“Tamamen yenilenen ASX ise 2016 yılının ikinci yarısında 
Türkiye pazarına giriş yapmış olacak.” diye belirtti. 

İlk Belden Kırmalı 
Lastik Tekerlekli 
Yükleyicisi 
Görücüye Çıkıyor

HİDROMEK’in
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Ford Otosan, İmalatçıları ile
 “Tam Yol İleri” Dedi

Ford Otosan’ın düzenlediği İmalatçı Zirvesi ödül töreninde; 
ürettiği araçlarla dünya pazarında büyük başarı elde etmesinde 
değerli katkıları olan imalatçılar ödüllendirdi. 

Bu yılın toplantı temasını “Tam Yol İleri” olarak belirleyen 
Ford Otosan, yaptığı değerlendirmeler sonucunda 10 
imalatçısının başarılarını ödülle taçlandırdı. Altın Yıldız 
Ödülü’ne layık bulunan Norm Civata, Mutlu Akü ve Pressan 
firmalarına ödülleri Koç Holding CEO’su Turgay Durak 
tarafından verildi. Gümüş Yıldız Ödülleri, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün tarafından Hema Otomotiv, Tredin 
ve Yazaki firmalarına verilirken, Bronz Yıldız’la ödüllendirilen 
Eliring-Klinger, Martur ve Şahince firmaları, ödüllerini Ford 
Otosan Genel Müdür Başyardımcısı William Periam’ın elinden 
aldılar. Özel Teşvik Ödülü ise Ford Otosan Malzeme Planlama 
ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe tarafından 
Opsan firmasına verildi. 

Haydar Yenigün: 2015’de koşacağız

Ödül töreninde tedarikçilere seslenen Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, yeni modelleri devreye aldıkları 
2014 yılında, uyumlu, hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı 
tüm tedarikçilere teşekkür etti. Yenigün, “Ticari Araç Yılı” 
ilan ettikleri 2014 ile ilgili olarak “Peşpeşe yeni araçlarımızın 
devreye alış süreçlerini tamamlayarak, Transit Custom ve 
Tourneo Custom’ın ardından, 2014 yılında da yeni Transit’in 
ve yeni fabrika ile beraber Courier aracımızın üretimine 
başladık. 2014’te dönüşüm yılını tamamladık, 2015 yılında 
ise koşacağız” dedi. Yenigün sürdürülebilir büyüme ile ilgili 
ipuçlarına da değindi ve “Uzun vadeli çıktığımız bu yolculukta; 
sürdürülebilir büyüme yaklaşımımız ile yatırımlarımıza ve 
projelerimize yarattığınız değerleri katmaya devam edeceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Will Periam: Yakın gelecekte Türkiye’deki yan sanayi için 
önemli büyüme fırsatları mevcut

Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Will Periam 
toplantıda yaptığı konuşmada, global olarak Ford dünyasındaki 
yönetim değişiklerine değindi ve gelecek dönemde global 
olarak işbirliklerinin kuvvetleneceğine dikkat çekti. Tedarikçilere 
seslenen Periam; “Her yeni projede Ford Motor Company’nin 
güvenini biraz daha fazla kazanıyoruz ve elbette sizlerden, 
değerli yan sanayi ortaklarımızdan aldığımız güç ile daha da 
fazlasını başarmak için motive oluyoruz.” dedi. Ford’un, One 
Ford planını hızlandırarak sürdürdüğünü belirten Periam, 
“Ford Motor Company, 2014 yılında globalde 6,3 milyar dolar 
vergi öncesi kar elde etti. Süregelen bu başarı bize güven 
veriyor. Ford Motor Company’nin başarısı Ford Otosan ve aynı 
zamanda tüm paydaşlarının da karlı büyümesini sürdürmesine 
yardımcı oluyor.” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yakın 
gelecekte yan sanayi için önemli büyüme fırsatları mevcut. 
Birçok ülkeye araç ve parça ihraç etmeye devam ediyoruz. 
Bu ülkelerin birçoğunda otomotiv endüstrileri de büyüme 
gösteriyor. Bu ülkelerde Transit, Transit Custom, Courier ve 
Cargo modellerimiz ile işlerimizi büyüme fırsatları bulunuyor.”

Güven Özyurt: Başarımızın itici gücünü yan sanayimiz 
oluşturuyor

Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Güven Özyurt konuşmasında, “Dünyadaki otomotiv üretimi 
yer değiştirirken Türkiye bu dönüşümde giderek avantajını 
artırıyor. Ülkemizin stratejik lojistik konumu, gelişmiş, rekabetçi 
ve esnek otomotiv ana sanayi ve yan sanayi altyapısı, gittikçe 
gelişen Ar-Ge çalışmaları, devlet desteği ve teşvikler, global 
pazarda fark yaratmaya devam edeceğimiz en önemli güçlü 
yönlerimiz” dedi. Özyurt, tedarikçiler ile ilişkilerine dair; 
“Türkiye’nin ihracatını geliştiren otomotiv sektöründe global 
başarımızın itici gücünü yan sanayimiz oluşturuyor. Ford Otosan 
olarak dünya çapında yürüttüğümüz projelerle tedarikçilerimiz 
ile beraber hareket ediyor, böylece etkinliğimizi ve bilinirliğimizi 
artırırken, ürünlerimizi, Rusya, Brezilya, Malezya ve Amerika 
gibi ülkelere sevk ediyoruz. İmalatçılarımızla beraber ‘Tam 
Yol İleri!” diyor, ülkemize ve global otomotiv pazarına değer 
katmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Ford Otosan ve tedarikçilerinin buluştuğu İmalatçı Zirvesi bu yıl “Tam Yol İleri” sloganı ile gerçekleştirildi. 2015 yılında Altın 
Yıldız, Gümüş Yıldız, Bronz Yıldız ve Özel Teşvik ödüllerini 10 tedarikçi firma paylaştı. Zirve, Koç Holding CEO’su Turgay Durak, 
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı William Periam ve Ford Avrupa Satınalma 
Direktörü Alan Draper, tedarikçi firmalarının üst düzey yetkilileri ve Ford Otosan yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.
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TRAMBÜSLER Sefere Başladı

Raylı sistemler ve toplu taşıma araçlarına yaptığı 
yatırımlarla ön plana çıkan Bozankaya’nın üretimi 
olan Trambüsler, cer enerjisini çift telli katenerden 
alıyor. Lastik tekerlekli bu araçlar, şehir trafiği ile 
entegre ilerliyor ve herhangi bir ray sistemine 
ihtiyaç duyulmadığı için yatırım maliyetinde avantaj 
sağlıyor. Böylece Trambüs, hem raylı sistemler 
olmayan şehirler için iyi bir alternatif oluyor, hem de 
raylı sistemlere entegre çalışabiliyor. İlk yolcularını 
taşımaya başlayan trambüslerin resmi açılışı ise 
ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek. 

İLK ve ÖRNEK proje

Bozankaya üretimi olan trambüslerin, Türkiye 
genelinde ilk ve örnek proje olarak Malatya’da 
hayata geçtiğini kaydeden Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır seferler öncesinde 
yaptığı açıklamada; “Toplu taşıma araçları şehirlerin 
gelişmişliğini gösteren en önemli parametrelerden 
bir tanesidir. Biz de Malatyamız’da toplu taşımanın 
kalitesini artırmak, standartlarını yükseltmek için 
çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız incelemeler 
neticesinde pek çok avantaj sağladığı için trambüste 
karar kıldık. Dizel yakıtlı araçlara göre yüzde 70’leri 
bulan bir enerji tasarrufu söz konusu. Trambüslerin 
hem ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşük, hem 
de yolcu sayısı daha fazla. Aynı zamanda bu araçlar, 
tam bir çevre yatırımı. Dolayısıyla trambüsler, toplu 
taşımadaki kaliteyi yükseltirken daha çok yolcu 
taşımamızı da sağlayarak tüm beklentilerimizi 
karşılıyor,” dedi. Türkiye’de örnek bir proje 
gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakır, “Birçok 
belediyenin bu araçları değerlendirmesi gerekiyor,” 
dedi. 

Bozankaya’nın üretimi olan Türkiye’nin ilk yerli Trambüs araçları, yolcu taşımaya başlıyor. Türkiye’de ilk olarak Malatya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen yerli Trambüsler, altyapı, üretim ve test sürüşleri sonrasında ulaşım seferleri için kontağı 
çeviriyor. 

Türkiye’nin ilk yerli Trambüs’leri yolcu taşımaya başlıyor 
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Raylı sistemler ve toplu taşıma araçları tasarlayan 
yerli üretici Bozankaya tarafından geliştirilen bu yeni 
nesil araçlar, Türkiye’nin ilk yerli trambüsleri olma 
özelliğini taşıyor. Üzerlerindeki katener sistemiyle 
elektrik tellerine bağlanan, aynı zamanda dizel 
motorla da kullanılabilen trambüsler, 80 kilometre 
hız yapabiliyor. Her biri 270 kişi kapasiteli 10 
trambüs, 8 aylık test sürüşleri sonrasında yolcu 
taşımaya başlıyor. 

Trambüs sistemini takip eden belediyeler 
bulunduğunun altını çizen Bozankaya Genel 
Müdürü Aytunç Günay ise yurt dışından heyetlerin 
de gelip incelemelerde bulunduğunu belirtiyor. 
Günay, ilk yerli trambüs hakkında bilgi vererek: 
“Teknik olarak tramvay sistemleri ile benzerlikleri 
olmasına rağmen ilk yatırım maliyetleri çok daha 
düşük olan trambüs sistemleri, toplam ağırlığı 40 
tona yaklaşan konvansiyonel araçlara göre enerji 
tasarrufunda yaklaşık yüzde 75’e varan avantaj 
sağlıyor. 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” dedi.  

Enerji tasarrufu 

Trambüs aracının kullandığı teknoloji olan elektrikli 
tahrik sistemi, enerji ve çevreci çözüm planı ile 
farklılık yaratıyor. Toplam ağırlığı 40 tona yaklaşan 
konvansiyonel araçlara göre enerji tasarrufunda 
ortalama yüzde 75’e varan avantaj sağlanıyor. 

Sistem, raylı sisteme dönüştürülebilecek

Trambüs altyapısının raylı sisteme 
dönüştürülebileceğini de belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bu sistem istediğiniz 
an raylı sisteme dönüşebiliyor. Şu anki trafo ve 
katener direkleri dahil olmak üzere bütün sistemler, 
hafif raylı sisteme uygun sistemlerdir. Sadece rayların 
döşenmesi ile hafif raylı sisteme dönüştürebilir,” 
şeklinde sözlerini tamamladı.

15 Mart Pazar Günü’ne kadar ücretsiz yolcu 
taşıyacak

Trambüslerin 15 Mart Pazar günü de dahil olmak 
üzere ilk yolcularını ücretsiz olarak taşıyacağını 
kaydeden Başkan Çakır, ilk seferinde trambüs 
aracının direksiyonuna geçerek Malatya’ya ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.
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Bir yemekteydik geçen akşam dostlar…Protokol 
masasında biri nöbetçi biri coşkulu biri bendim… 
Bir de ağzını biber yakan adam. Ortam öyle ağır bir 
protokole, aşırı hammasiyete boğulmamış sıcacık ve 
güvenli bir ortamdı. İki gencin mutluluk adımlarının 
ilk basamağında lütfedip bizi de davet ederek 
onurlandırdıkları muhteşem bir geceydi. 

Bizim masamızda aynı sıcaklıkla sürerken gece 
boyu, sektörün duayeni büyüğüm firma sahibi 
olarak sunulmasına hoş bir karşılık verdi;

“estağfurullah, biz bekçiyiz”

Anlam veremiyor önce insan, koskoca bir firma ve 
o firmanın sahibi o değerli insan neden böyle bir 
şey dedi ki? Diye…Amma biraz düşününce anlıyor 
insan, gecesi-gündüzüyle tüm mesaisini firmasına, 
tüm birikimini sektöre, bir ömrünü çalışanlarına 
adayan bu olgun kişilikten başa nasıl bir yaklaşım 
beklenebilir ki ! Var ettiklerini sadece korumaya 
çalışan, paylaşma konusunda hiçbir sıkıntısı 
olmayan ve paylaştıkça büyüyen-büyüten bu engin 
yürek olsa olsa NÖBETÇİ olabilir.

Bunları düşünürken bir anda coşkulu bir ses 
yükseldi masadan “hadi” diye…O karizmatik ve 
tam bir salon adamı olan kır saçlı kocaman abi 
hadi diyordu. Kalkın bu coşkuya ortak olmak gerek 
diyordu. Yaşının adamı olmak, görmüş - geçirmiş 
olmak, usul-adap bilmek böyle bir şeydi. O kalkış 
coşkuyu bir kat daha arttıran bir kalkıştı. Zaten 
günlük yaşamında da coşkusuyla bir çok insana 
yeni coşkular katan o karizmatik duruştan da o 
beklenirdi.

Üçüncü bir adam vardı…Ağırbaşlı, olgun. Her 
zaman dengeli her zaman pozitif. Yetinmeyi bilen, 
paylaşımcı, fedakar. Sohbetin koyulaştığı bir anda 
ağzı yandı biberden. Yüzünden değil, söylediğinde 
anladık ağzının yandığını. Rol yapmadı, yanmadı 
diye inkara kalkışıp kızaran yüzü ya da terleyen 
alnından eser yoktu. Her zaman ki gibi dürüst ve 
samimiydi. Açıkça söyledi;

“biberden”  dedi… “biberden ağzım yandı”… 
Ne gerek vardı bunu söylemeye ? Hadi o söyledi 
diyelim ne gerek vardı bunu köşe yazısı yapmaya ?

Dostlar, bilenler bilir; ben köşemde daha çok 
yaşama dair yazmayı seviyorum. Teknik konularda 
benden daha yetkin kişiler gerekenleri yazıyorlar sağ 
olsunlar. Benim de tarzım böyle. Aslında bilinmeyen 
hiçbir şey söylemiyor, yazmıyorum. Ama sadece 
biraz tespit biraz farkında olmak üzerine benim 
yazdıklarım.   İşte bunun için biberden ağzımızın 
yanmasını önemsemem.

Kaçımız bir protokol ortamında kendimiz olarak 
davranmaya devam edebiliriz? Resmi ya da yarı 

resmi ortamlarda hepimizin üzerine bir ağırlık bir 
farklı görünme giysisi giydirilir. Hareketler yavaşlar. 
Ses tonları kalınlaşır. İfadeler iyice kibarlaşır. Yemek 
tabağına uzanırken bile eller daha bir yavaş, gözler 
daha bir keskindir. Herkes birilerinin başlamasını 
bekler, karnımız açlıktan zil çalsa bile. Ekmek 
ısırılmaz, koparılarak yenilir, lokmalar küçülür. 
Ağızlar daha bir sıkı kapatılır, ses çıkmamasına daha 
bir dikkat edilir. Aç olduğumuzu gizleme çabası 
içerisinde olabildiğince ağırdan alınarak, yemeğin 
tadını alamadan biter tabakta ne varsa. Sormaya 
bile çekiniriz, tabakta ilk kez gördüğümüz yemeğin 
ne olduğunu ! 

Tüm bunların arasında kalkıp oynamak, oynarken 
büyük figürler yapmak kimin haddine… Herkes 
birbirini çekiştirir sanki bir suç ortaklığı varmışçasına. 

“sen kalkmazsan kalkmam-Allah adı verdim 
bak…” söylemleri sanki rahatlatacaktır yaptığımız 
şeyin meşrulaşması hususunda. Oysa ne ayıp ne de 
günahtır yapılanlar. Aç iseniz yemek, eğlenecekseniz 
oynamak…Altı üstü bu…Bunu hem kendi adınıza 
hem de sizi öyle bir akşamda yanlarında görmek 
isteyen insanlar için büyük bir keyif olacaktır. 

Bu sadece davetler, törenler veya düğünlerde değil 
dostlar hayatın genelinde olması gereken bir özellik. 
Biz kalabilmek, kendimiz olabilmek. …mış gibi 
yaparak ne kendimizi ne de çevremizi kandırabiliriz. 

Onun için önemsedim kendi işyerinde kendisini 
NÖBETÇİ ilan eden büyüğümün bu söylemini. 
Birlikte çalıştığı insanları ne kadar değerli  
gördüğünün bir ifadesi idi bu.

Onun için önemsedim o COŞKULU karizmatik 
adamın hem masa adamı hem de sahnede 
katılımcılığıyla gecenin sorumluluğu üzerine 
almasını. 

Onun için önemsedim BİBERDEN AĞZI YANAN 
adamın doğal, dürüst, samimi ve insan olma 
özelliğini. 

Masanın dördüncü erkeği bendim. Ben ne yaptım? 
Oturup böyle adamlarla birlikte olabildiğim için ne 
kadar gururlandığımın farkındalığını yaşadım. 

Çünkü o adamlar ADAM GİBİ ADAMLAR. 

Bu vesile ile sevgili kardeşlerim Tuğba ve Seçkin…
Mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık, yüreğiniz sevgi 
dolu ve yarınınız gönlünüzce olsun.

Dostça…

Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

Nöbetçi, Coşkulu ve Ağzını Biber 
Yakan Adamlar…
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Borusan Makina ve Güç Sistemleri 
İzmir Mermer Fuarında CAT 980M BH ile Katıldı

30.03. 2015, İzmir. 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında 
İzmir’de yapılan MARBLE – 20. Uluslararası Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı mermer sektörünün temsilcilerini bir a-
raya getirdi. 330.000 m² açık ve kapalı alana kurulan fu-
ara bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce firma ka-
tıldı.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri (BMGS) standında 
mermer ocakları için büyük değer ve avantaj yaratan CAT 
makineleri hakkında bilgi verildi.  Fuarın yıldızı ise CAT 
980M Block Handler (BH) oldu. Güçlü, dengeli, dayanık-
lı olan ve ciddi ölçülerde yakıt tasarrufu sunan 980M BH 
sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Yakıt verimliliği en üst düzeyde!

980M BH standart modellere kıyasla daha büyük olan 
3.600 kg düzeyindeki arka ağırlığının da etkisiyle denge-
li bir mermer operasyonu sağlıyor. Bu modelin kilitli tork 
konvertör özelliği, yükle-taşı operasyonlarında yakıt ta-
sarrufu sağlıyor. Yüke duyarlı hidrolik sisteme sahip olan 
980M BH, sistemdeki hidrolik akış ihtiyaca göre sağlan-
dığı için yakıt verimliliğini en üst düzeye taşıyor. Ağır hiz-
met tipi jantlara, ağır hizmet aks ve şanzımana, daha ge-
niş çaplı levere ve pistonlu hidrolik pompaya sahip olan 

makine işletmelere güçlü ve dayanıklı bir çözüm sağlıyor. 
Joystick kontrolü ile kullanımı da hayli kolaylaşıyor. 

980M BH 288 Kw / 392 hP gücünde CAT C 13 Acert 
motor. BH ataşmanı ile mermer bloklarını kaldıran 980M 
BH, bu ataşman çıkartıldığında kovasıyla hafriyat işinde 
de kullanılabiliyor. 

Ağır bir iş yükünün bulunduğu mermer sektörü ma-
kineleri çok yıpratıyor. Bu bakımdan, mermer ocakla-
rının en önemli gider kalemlerini tamir maliyeti, bakım 
maliyetleri ve yakıt tüketimi oluşturuyor. Sektörde müş-
teri desteği büyük önem taşıyor. Türkiye’de ve çevre ül-
kelerde yaygın olarak bulunan Borusan Makina servis ağı 
sayesinde Caterpillar iş makineleri de bu maliyet kalem-
lerinde mermer firmalarına önemli avantajlar sunuyorlar. 
980M BH, serisinin diğer makineleri gibi ciddi ölçeklerde 
yakıt tasarrufu sağlıyor.  

Borusan Makina ve Güç Sistemleri İzmir’de bu yıl 20’incisi yapılan Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nda CAT 980M BH iş makinasını tanıttı. Mermer ocaklarında yapılan çalışmalar için güçlü, dayanıklı, kolay 
kullanılan ve önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan bir çözüm sunan iş makinesi fuarda büyük ilgi gördü.



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
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Allison Şanzıman’ın 
FuelSense® Teknolojisi, 
En İyi 20 Ürün Arasında Seçildi 

İNDİANAPOLİS – Allison Transmission Holding A.Ş.’nin 
(New York Borsası: ALSN) FuelSense® yakıt tasarrufu 
teknolojisi Heavy Duty Trucking Dergisi tarafından sektörün 
en iyi 20 ürünü arasında seçildi. 

Allison Şanzıman Kuzey Amerika Pazarlama ve Marka 
Geliştirme Müdürü Lou Gilbert konuyla ilgili açıklamasında; 
“Allison Şanzıman’ın ve FuelSense teknolojisinin bu 
unvana layık görülmesi bizleri çok gururlandırdı. FuelSense 
teknolojisi sayesinde müşterilerimize daha fazla katma 
değer sağlamak ve Allison’ın ticari araç sektöründe yakıt 
tüketimini azaltma konusundaki taahhüdünü desteklemek 
amacıyla yakıt odaklı yazılım çözümlerimizin kapsamını 
genişletmiş, paket haline getirmiş ve yeniden markalaştırmış 
bulunmaktayız,” dedi. 

Mart 2014’te lansmanı yapılan FuelSense, %20’ye 
varan yakıt tasarrufu sağlamak üzere sürüş koşullarına 
adapte olan bir teknolojiden faydalanmaktadır. Otomatik 
seçilen vites değişiklikleri ile ivmelenme yönetimi, yüke, 
yol durumuna ve iş döngüsüne bağlı olarak performanstan 
ödün vermeksizin şanzımanın yakıt tasarrufunu en üst 
düzeye taşımaktadır. FuelSense teknolojisi, üç farklı yazılım 
paketinden (FuelSense®, FuelSense® Plus™, FuelSense® 
Max™) ve Allison tam otomatik şanzıman çeşitlerine yönelik 
birçok elektronik kontrollerden oluşmaktadır. 

FuelSense teknolojisinin özellikleri şu şekildedir;

• 5. Nesil Kontroller – İvmelenme yönetimi ve hassas eğim 
ölçer 

• EcoCal – Vites değiştirme teknolojisi, motor hızını en 
etkili düzeyde tutmaktadır 

• Dinamik Vites Değiştirme Programı – Düşük motor 
hızında vites değişiklikleri yapılabilecek durumları 
otomatik olarak algılamaktadır 

• Duruş Esnasında Otomatik Boşa Atma – Araç 
hareketsizken yakıt tasarrufunda bulunmakta ve 
emisyonları azaltmaktadır. 

Heavy Duty Trucking dergisinin baş editörü Deborah 
Lockridge açıklamasında: “2015 yılına yönelik en iyi 20 
ürün ödülümüzden birini kazanan Allison’ı ve FuelSense 
teknolojisini Heavy Duty Trucking adına tebrik ederiz. 
Bu yılın “en iyisinin iyisi”, Amerikan Kamyon Taşımacılığı 
Derneği’nin Teknoloji ve Bakım Konseyi bünyesinde görevli 
Ağır Hizmet Kamyon Filosu Öncüleri ve kıdemli filo bakım 
uzmanlarının desteği ile editörlerimiz tarafından yüzlerce 
ürün ve hizmet arasından seçilmiştir,” dedi. 

En iyi 20 ürün seçimlerinde inovasyon, en güncel sektörel 
sorunlara yönelme, bakım maliyetlerine yönelik tasarruflar 
aracılığıyla filonun karlılık oranını arttırma, güvenlik ve filo 
verimliliği gibi diğer iyileştirmeler baz alınmıştır. 

Gilbert yaptığı açıklamada: “Yazılım özelliklerini bu 
şekilde paket haline getirerek son kullanıcılar için bayilerde 
anlatımını kolaylaştırmak ve böylece kullanımını birçok 
uygulamada yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. FuelSense 
paketleri, genel performans ve verimlilik düzeyinden 
ödün vermeksizin gerçek anlamda tasarruf sağlamakta ve 
filo işletmecilerine doğrudan yakıt tasarrufu seçenekleri 
sunmaktadır,” diyor.  
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Türk İhracatının Lokomotifi
Otomotiv Sanayii 40’ıncı Yılını Kutladı

Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke 
ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasını 
desteklemek üzere hizmet veren Otomotiv Sanayii 
Derneği, 26 Mart 2015’te 40. yılını özel bir törenle 
kutladı. 

Önen: “Son 9 yıllık dönemde Toplam Taşıt Araçları 
Dış Ticareti 14 milyar USD fazla verdi”

Türk Otomotiv Sanayii’nin geçmişi, bugünü ve 
geleceğini değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Kurulduğu 1974 
yılından bu yana Türk Otomotiv Sanayii’nin gelişimi için 
çaba gösteren derneğimiz, 40 yıl içerisinde endüstriler 
ötesi başarılara imza attı, pek çok konuda öncü oldu. 
1970’lerde binler mertebesindeki üretimini bugün 1,75 
milyon araç kapasitesi ve 1,2 milyon üretime taşıdı.”

Sektörün kendi profesyonellerini yetiştirdiğini ifade 
eden Önen sözlerine şöyle devam etti:  “Türkiye’ye 

otomotiv teknolojilerinin kazanılmasını sağlamanın 
ötesinde uzmanını, mühendisini, teknisyenini kendi 
yetiştirmiş olan Türk Otomotiv Sanayii, bugün artık 
ürettiği, tasarladığı ve Ar-Ge’sini yaptığı araçları dünyanın 
dört bir yanına ihraç ediyor. Neredeyse yatay seyreden 
pazar koşullarında bile kapasite ve yeni ürün yatırımı 
yaparak ülkesine katma değer yaratmaya, ihracatını 
arttırmaya devam eden ihracat şampiyonu sektörümüz, 
ülkemiz ekonomisine ciddi katma değer yaratıyor. Son 9 
yıllık dönemde toplam taşıt araçları dış ticareti 14 milyar 
USD fazla verdi.”

 Önen: “Daralan iç pazara rağmen üretim arttı”

Sektörün son yıllardaki gelişimine de değinen Önen, 
dünya otomotiv sektöründe 2008’de global kriz ile 
kesintiye uğrayan büyümenin devam ettiğini ve AB’de 
satışların henüz kriz öncesi seviyelerine dönmediğini 
ifade etti. Avrupa’da kapasite fazlasının sürdüğünü 
hatırlatan Önen, Uzak Doğu’nun, özellikle de Çin’in 
otomotiv üretim ve pazarında gösterdiği muazzam 
çıkışının devam ettiğine işaret etti. Ayrıca Kuzey 
Amerika’da sektörün toparlandığını ve neredeyse kriz 
öncesi rakamları yakaladığını belirten OSD Başkanı, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv Sanayimiz, 2008 
krizinin etkilerini görse de pazarımız ve ihracatımız çok 
hızlı toparlandı. Fakat detayda bakıldığında otomotiv 
sektörü, iç pazarın da desteği ile krizi çok iyi yönetmesine 
ve atlatmasına rağmen, pazarın hala 2005 rakamlarına 
yükselemediği görülüyor. Tam bu noktada 2014’te iç 
pazarın küçülmesine rağmen üretimin artmış olması 
dikkat çekici.”

İç pazarda küçülme ve üretimde de neredeyse yatay 
bir seyir olmasına rağmen ihracattaki artışın devam 
etmesinin sektör adına umut verici olduğunu söyleyen 
Önen, “Türk Otomotiv Sanayii olarak kapasite artırmaya 
devam ediyoruz. Kapasitemizin büyük kısmı ihracat 
odaklı ve ülkemiz otomotiv sanayi ihracat odaklı 
büyümesini sürdürüyor. 22,8 milyar USD’lik ihracata, 
1.75 milyon adet kapasiteye ulaştık. Özetle teşviklerin 

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 40. yılının kutlandığı görkemli törende otomotiv sanayinin başaktörleri bir 
araya geldi. Gerçekleştirilen kutlamada OSD başarı ödüllerinin yanı sıra geçmiş OSD başkanlarına şükran plaketleri 
takdim edildi.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2015 57

çok olumlu etkisini gördüğümüz bir yatırım dönemi 
yaşadığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Önen, Ar-Ge alanında otomotivin tüm sektörlerde 
öncülüğünü sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “57 
Ar-Ge merkezi ile de ülkemizin öncüsü olan otomotiv 
sanayii bugün 1 milyar TL’nin üzerindeki Ar-Ge bütçesi, 
4 bine yakın Ar-Ge çalışanı ile dikkat çekiyor. Özellikle 
Ar-Ge alanındaki bu olumlu gelişmelerde teşvikler çok 

önemli bir rol oynuyor. Bu alandaki gelişmenin en önemli 
adımlarından biri olan Test Merkezi ve Test Pisti’nin 
kurulmasının da hızlandırılmasını bekliyoruz.”

Önen: “Son iki yılın otomotiv gündemi yatırım, 
kapasite ve yeni modeller oldu”

2014 rakamlarına da değinen Önen, ihracatın 
artmasıyla üretimin yüzde 4 arttığını ve yeni projelerin 
bunda önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. İç 
pazarın alınan önlemlerle yüzde 10 gerilediğini hatırlatan 
Önen, otomobil üretimindeki yeni projelerin etkisiyle 
ihracattaki artışın yüzde 7’ye ulaştığını belirtti. “Otomobil 
pazarının 2014’deki küçülmesine neden olan alınan 
önlemlerin etkisi net bir şekilde görülebiliyor. 2015 
yılında yatay bir seyir izlemesini beklediğimiz iç pazara 
rağmen sanayimiz, 2014 yılı üretim dengesini korumayı 
hedefliyor. 2014 ve 2015 yıllarında yatırımlar, kapasite 
artışı ve yeni modeller en önemli konular oldu. Genel bir 
değerlendirme yapacak olursak, sanayi üretimini arttırmak 
için ihracat bazlı büyümeyi sürdürüyor ve ürettiğimizin 
yüzde 75’ini ihraç ediyoruz. Dış ticaret dengemiz artıda. 
Ayrıca teşviklerin sağladığı olumlu katkılarla çok büyük 
projeler başlatıldı. Tüm bunları dikkate alarak 2015’te de 
otomotiv sanayii kendi rekorlarını kıracak; yine ihracat 
şampiyonu ve lokomotif sektör olacaktır.”

Geçmiş başkanlara şükran plaketleri verildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yan sanayi firmalarına kalite 
ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki işbirliği 
ile uygun fiyat yönünden gösterdikleri başarı için “OSD 
Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri” verilirken OSD 
üyesi firmalara da 2014 yılında ihracatta gösterdikleri 
başarılar için “İhracat Başarı Ödülü” verildi. 40. yıl 
töreninde ayrıca OSD’de emeği geçmiş eski başkanlara  
OSD Başkanı Kudret Önen tarafından şükran plaketi 
takdim edildi.

1974’ten günümüze OSD

Türkiye’de Otomotiv Sanayii’nin gelişmesine inanan ve 
bu amaçla hizmet için ortak çalışma yapmayı hedefleyen 
otomotiv sanayinin önde gelen 11 işadamı, ilk kez 11 
Ocak 1974 yılında bir araya geldi. Dernekler Kanunu’na 
göre gerekli şartların yerine getirilmesiyle Motorlu Kara 
Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs 
ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği adını alan 
dernek, faaliyetlerine 14 Haziran 1974 tarihinde resmen 
başlamış oldu. Bugün 14 otomotiv üreticisi tarafından 
temsil edilen derneğin adı 1979 yılında tüzük değişimi 
ile Otomotiv Sanayii Derneği olarak kısaltıldı.
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

V

IFAT EURASIA

Ortadoğu 6.Belediye 
İhtiyaçları Fuarı    

İstanbul Autoshow 2015        
İstanbul 7. Otomobil Fuarı

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

ATO Kongre ve Sergi Sarayı / 
Ankara

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / Diyarbakır

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / 
İstanbul

MMI Eurasia Fuarcılık 
Ltd. Şti.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

16.04.2015 - 18.04.2015

7.05.2015 - 10.05.2015

22.05.2015 - 31.05.2015

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

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,

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi /  
İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi  / Ankara                 

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi / Bursa

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi 
/ Van

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.

9.04.2015 - 12.04.2015

6.05.2015 - 10.05.2015

13.05.2015 - 16.05.2015

28.05.2015 - 31.05.2015

IWE-İSTANBUL WATER 
EXPO   Su, Atıksu İşleme, 
Evsel, Endüstriyel Kirlenme, 
Atık Yönetimi, Teknolojileri 
Fuarı ve Konferansı

19.Uluslararası Isaf -Fire & 
Rescue Fuarı

Kent Expo “3.Şehircilik ve 
Kent İhtiyaçları Fuarı  

4.Isaf Safety & Health Fuarı

Citytech 9.Uluslararası 
Belediye ve Çevre 2015 
Fuarı

03.09.2015 - 05.09.2015

17.09.2015 - 20.09.2015

8.10.2015 - 11.10.2015

17.09.2015 - 20.09.2015

17.9.2015 - 20.9.2015

Su, Atıksu İşleme, Evsel, 
Endüstriyel Kirlenme, Atık 
Yönetimi Teknolojiler

Yangın, Acil Durum, Arama ve 
Kurtarma,

Şehircilik ve Kent İhtiyaçları 

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Belediye ve Çevre Ekipmanları, 
Geri Dönüşüm Teknolojileri

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

Yeni Fuar Alanı-Gaziemir 
İzmir 

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi 
/Ankara

E Uluslararası Fuar ve 
Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 

Marmara Tanıtım 
Fuarcılık Org. Rek. ve 
Tic. A.Ş.

İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
Hizmet. Kültür ve 
Sanat İşleri. Tic.A.Ş

Marmara Tanıtım 
Fuarcılık Org. Rek. ve 
Tic. A.Ş.

İnfo Uluslararası Fuar 
Tan. Org. A.Ş. 
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Alışan Lojistik 30 Tırsan Perdeli Maxima ile Filosunu 
Büyüttü

18 Mart 2015, İstanbul - Alışan Lojistik FiloTIR Araç Satış ve 
Kiralama A.Ş.’den kiralamasını gerçekleştirdiği 30 adet Tırsan 
Perdeli Maxima Semi-Treyleri Tırsan Adapazarı Fabrikasında 
düzenlenen tören ile teslim aldı. Gerçekleştirilen teslimat 
törenine Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan, Operasyonlar Direktörü Jan Devrim, DAF-
TIRSAN Genel Müdürü Ferda Özmen ve Satış müdürü 
Ertuğrul Erkoç katıldı.

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla 
Alışan basın toplantısında yaptığı konuşmada,  

 “Alışan Lojistik 1985 yılında kurulmuş büyük bir firma, 
biz bu sene 30. yılımızı kutluyoruz. 30. yılımızın ilk aktivitesi 
olarak da filomuzu 30 araç ile büyütüyoruz. 2015 yılı zor 
bir sene fakat bizim lojistik sektörüne olan inancımız tam ve 
firma olarak uluslararası nakliye, depolama, likit ve enerji, 
yurtiçi dağıtım ve katma değerli hizmetlerde büyümeye 
devam edeceğiz,” dedi. Damla Alışan, “Bu sene için oldukça 
keskin hedeflerimiz var, bunu da yaparken tabii ki inanılır 
güvenilir çözüm ortakları ile beraber ilerliyoruz ki Tırsan 
da Türk sermayeli bir firma olarak bizim yıllardır çözüm 
ortağımız olarak çalıştığımız, çok inandığımız ve sonunda 
kadar güvendiğimiz iş ortaklarımızdan bir tanesi. Dolayısı ile 
bu süreçte beraber yola devam etme kararı aldık. 30 aracı 

aldık. Bu inşallah bir başlangıç olacak; bu senenin ilerleyen 
dönemlerinde yeni projeler ile filomuzu daha da büyüterek 
yolumuza devam edeceğiz. Biz bu güne kadar insana ve 
çevreye saygı çerçevesinde yüksek standartlı ekipmanlar 
ve depolar ile hizmet ürettik, çünkü yaşadığımız çevreye 
bu şekilde de borcumuz var. Bunun da bir uzantısı olarak 
ADR’ye uyumlu araçlar ile filomuzu genişlettik. Dolayısı ile 
inandığımız ve bildiğimiz yolda büyümeye devam edeceğiz,” 
dedi.

Damla Alışan: Tırsan‘ın Uzmanlığına Güveniyoruz

Alışan, “Biz bu yatırımımızda ilk defa kiralama modeli 
üzerinden ilerledik, bu bizim içinde bir ilk. 36 ay sürecek olan  
bir araç kiralama projesi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu bizim 
içinde bir yenilik. Biz bugüne kadar herkesin uzman olduğu 
konuya odaklanmasını, eksperi olduğu işler doğrultusunda 
hayatını devam ettirmesi gerektiğini savunan bir firmayız. 
Bundan dolayı treylerin üretimi, bakımı, onarımı ve bütün 
gerekli ihtiyaçlarını Tırsan’ın sağlayacağına inandığımız için 
Tırsan ile yola çıktık. Tüm Tırsan ekibine desteklerinden 
dolayı çok teşekkür ederiz ,“ açıklamasında bulundu.

Ferda Özmen: Alışan Lojistik ile İş Birliğimizden Çok 
Memnunuz

DAF-TIRSAN Genel Müdürü Ferda Özmen yaptığı 
açıklamada, “Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından 
biri olan Alışan Lojistik ile yapmış olduğumuz iş birliği 
doğrultusunda bugün burada teslimat törenimizi 
gerçekleştiriyoruz. Alışan Lojistik, lojistik sektöründe 
sürdürülebilir bir başarı yakalamış ve çok önemli işlere imza 
atmış bir firma. Alışan Lojistik ile olan iş birliğimizden dolayı 
çok memnunuz ve bu iş birliğinin uzun dönem süreceğine 
inancımız tam. Bugün teslimatını gerçekleştireceğimiz 30 
aracımızın şasi ve panelleri kataforez kaplamalı olup 10 yıl 
paslanmazlık garantisi altındadır. Bunun yanı sıra, Tırsan 
Perdeli Maxima semi-treylerleri Code XL Yük Emniyet 
sertifikasına sahiptir. Biz bu araçların teslimatını Alışan 
firmasına yapmaktan dolayı çok memnunuz ve hayırlı 
olmasını diliyoruz,” açıklamasında bulundu. 

Alışan Lojistik 30 Tırsan Perdeli Maxima 
ile Filosunu Büyüttü
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Otomotiv endüstrisinde Ar-Ge’ye tasarıma ve inovasyona 
yönelik ilgiyi ve yatırımı artırma yönünde üyelerini teşvik 
eden Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 
geleneksel hale getirdiği ‘Teknoloji Günleri’ organizasyonuna 
bir yenisini daha ekledi. Dünyanın 150 yıllık lider kimya 
şirketi BASF, TAYSAD 4. Teknoloji Günleri’nin konuğu 
oldu. Otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının Ar-Ge 
departmanlarından 200’e yakın uzmanın katıldığı ‘Teknoloji 
Günleri’nde geleceğin otomobilleri masaya yatırıldı.

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, ‘Teknoloji 
Günleri’nin önemine değindi ve etkinliklerle hedeflerinin 
güncel teknoloji ve trendleri takip etmek olduğunu söyledi. 
Baybalı, “Teknoloji Günleri’nde gündeme aldığımız 
başlıklardaki spesifik teknolojileri üyelerimizle buluşturmak 
ve katma değeri yüksek ürünler yaratmayı istiyoruz” diye 
konuştu. 

Arabalar gelecekte daha hafif olacak

Teknoloji geliştikçe otomobillere yeni özellikler ve konfor 
eklendiğine dikkat çekilen ‘Teknoloji Günleri’nde, bununla 
birlikte araçların da ağırlaştığı ve dolayısıyla yakıt tüketiminin 
arttığı üzerinde duruldu. Bu nedenle otomobillerin 
hafiflemesi için önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten BASF, 
TAYSAD üyelerine toplantıda ağırlık azaltıcı çözümler 
üzerine sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BASF Türk Genel Müdürü Buğra Kavuncu “Günümüzde 
bir otomobilde ortalama 850 Euro değerinde kimya 
çözümleri kullanılmakta ve otomotivde kimyanın rolü 

her geçen gün daha da artmakta” diye konuştu. Kavuncu, 
BASF’nin otomotiv endüstrisinde odaklandığı beş ana konu 
olan “Ağırlık Azaltma, Emisyon Azaltma, Isı Yönetimi, Konfor 
ve Kalite ile Otomotivin Geleceği” konularında inovasyon 
çalışmalarını TAYSAD üyeleriyle paylaştı.

BASF Otomotiv İnovasyonları Müdürü Dr. Uwe Seemann, 
BASF Uygulama Geliştirme Müdürü Xaver Hopfenspirger 
ve firmanın Değer Zinciri Müdürü Juliane Kruesemann da 
‘Teknoloji Günlerine’ katılan TAYSAD üyelerine çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. 

Basf, Daimler ve Citroen ile işbirliğinde 

Buna göre BASF’ın, Daimler ile birlikte geliştirdiği konsept 
araç Smart Forvision ile otomobil endüstrisinin geleceğine ışık 
tutulduğu, bir başka çalışmada termoplastik poliüretan (TPU) 
malzemenin ilk defa bir otomobilin dış yüzeyinde Citroen C4 
Cactus’te kullanıldığı ve büyük başarı sağlandığına değinildi.

BASF yöneticileri özellikle ağırlık azaltma projelerinde 
yan sanayi ile çok farklı parçalar için birçok işbirliği 
projeleri geliştirdiklerini, Türkiye’de de bazı firmalarla 
ağırlık azaltmada başarı sağladıklarını kaydetti. Toplantıda, 
otomotiv teknolojisinde BASF’nin sunduğu çözümler, 
hem yapılan sunumlarda hem de sergi alanında sektörün 
inovasyon altyapısını yöneten uzmanlar tarafından ilgiyle 
izlendi. Toplantıya katılan uzmanlar, ticarileşmiş inovasyon 
örneklerinin Ar-Ge aşamasından itibaren adım adım nasıl 
geliştirildiğini görme fırsatı yakaladı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyelerinin teknolojik ürünlere yönelebilmesi için organize ettiği ‘Teknoloji 
Günleri’nin dördüncüsünde dünya kimya lideri BASF’ın üst düzey yöneticilerini ağırladı.

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, “Teknolojik ürünleri üyelerimizle buluşturmak ve katma değeri yüksek ürünler 
yaratmak istiyoruz” dedi.

TAYSAD, Üyelerini Katma Değeri Artıracak 
Teknolojik Ürünlere Yönlendiriyor 
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Diditrans Uluslararası Taşımacılık’ın filosuna dahil ettiği 
yeni FH serisi müşterilerine, 13 ve 16 litrelik motorlarıyla 420 
beygirden 750 beygire kadar uzanan farklı güç seçenekleri 
sunuyor. Yeni nesil FH serisi, alt devirlerde yakalanan yüksek 
tork sonucu elde ettiği yüksek performansına karşılık yakıt 
tüketiminde bir önceki FH nesline göre yüzde 11’e varan 
tasarruf elde ediyor.

Yeni neslin bu önemli özelliklerinin yanı sıra Diditrans’ın 
tercihi üzerine Volvo Trucks Mavi Sözleşme kapsamına 
alınan  yeni araçların  tüm koruyucu bakım işlemleri 
gerçekleştirilecek ve  önceden  anlaşılan  bir servis planınları 
bulunuyor.  

İstanbul’da gerçekleştirilen teslimat töreninde Diditrans 
Uluslararası Taşımacılık Genel Müdürü Şafak Telli  yer alırken, 
Volvo Trucks adına da Tolga Cem Aykaç hazır bulundu. 
Araç alım süreci ve sonrasında en uygun çözümleri Volvo 
Trucks’ın ürettiğini ifade eden Şafak Telli, “Servis maliyetinde 
ve yakıt tüketiminde kârlılık ile Türkiye’nin her yerinden 
servis noktalarına erişim kolaylığı nedenleriyle Volvo Trucks’ı 
tercih ettik” dedi.

Volvo Trucks Satış Temsilcisi Tolga Cem Aykaç ise, “Volvo 
Trucks ile filosunu büyüten Diditrans Uluslararası Taşımacılık 
ile çalışmaktan dolayı son derece mutluyuz. Diditrans’ın 
bundan sonra da Volvo Trucks’ı tercih edeceğini umuyoruz” 
dedi.

Diditrans, Volvo Trucks ile Güçleniyor
İstanbul merkezli Diditrans Uluslararası Taşımacılık, 4 adet FH 460  alımı gerçekleştirerek filosundaki 
toplam araç sayısını 15’e çıkardı.

KÄSSBOHRER Bir Kez Daha MAN Trucknology 
Days Etkinliğinde Yerini Alıyor

2002 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer alan 
Almanya’nın 120 yılı aşkın geleneğe sahip ticari araç üreticisi 
Kässbohrer, 19-21 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Münih 
kentinde düzenlenecek olan MAN Trucknology Days 2015 
etkinliğinde yer alacak. Kässbohrer son beş senedir hiç ara 
vermeden, Avrupa’da daha genişi olmayan ürün gamından 
örnekleri bu etkinliklerde sergileme imkanı buldu. 

Bu yılın Trucknology Days etkinliğinde Kässbohrer tutkunları, 
K.SCS X+, Maxima+ perdeli semi-treyler ile K.SSL 35 yatay 
siloyu inceleme fırsatı bulacaklar.

Kässbohrer’in Maxima+ Perdeli semi-treyleri genel kargo 
taşımacılığında verimlilik ve güvenilirlik sunar. Aracın güvenlik 
ve yükleme özellikleri kullanıcısının faaliyetlerinde en son 
teknolojiyi tatbik edebilmesi için geliştirilmiştir. 

Tırsan Perdeli Maxima+’nın şasi ve panellerinin çinko tri-
elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde araç 10 yıl paslanmazlık garantisi altındadır. 

Tırsan Perdeli Maxima+’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri 
tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 
farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre 
üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük 
direncine dayanıklı bağlama noktaları ile, kapakları çıkarmadan 
ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden yükler.

Farklı vagon tiplerine uygun tren yükleme noktaları ile 
donatılan K.SCS X+, tüm çatı kaldırma pozisyonları için 
EN 12642 Code XL - VDI 2700 standardında yük güvenliği 
sağlar.

Kässbohrer 35 m3 hacimli yatay silo, K.SSL 35, maksimum 
yük kapasitesi sunar. 6.730 mm platform yüksekliği en zorlu 
koşullarda dahi yüksek manevra kabiliyeti sağlayan K.SSL 35 
yatay silo, yol ve çalışma koşullarına paralel olarak, arkadan 
boşaltma sırasında boşaltım hattının şasi içinden veya şasi 
altından geçtiği esnek boşaltma çözümleri ile verimlilik sağlar.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201564

BASF, 2014 Yılının Dördüncü Çeyreğinde ve 
Yılın Tamamında Kazancını Arttırdı

- Satışlar 18,0 milyar Avro (%0,6 eksi)

- Özel kalemler öncesi FVÖK 1,5 milyar Avro (%2,8 artış)

- Kimyasal Ürünler ve Tarım Çözümleri alanlarında dikkate 
değer kazanç artışı; düşük petrol fiyatı nedeniyle Petrol ve 
Gaz segmentinde önemli kazanç azalması

2014 yılın tamamı

- Satışlar 74,3 milyar Avro (%0,5 artış)

- Özel kalemler öncesi FVÖK 7,4 milyar Avro (%4,0 artış)

- Hisse başına kazanç 5,61 Avro (%7,5 artış)

- Kar dağıtımı teklifi 2,80 Avro (2013: 2,70 Avro)

2015 yılı tahmini

Satışlarda hafif bir büyüme bekleniyor, özel kalemler 
öncesi FVÖK 2014 seviyesiyle aynı olabilir.

Ludwigshafen’de gerçekleştirilen Yıllık Basın Toplantısında 
BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, “2014 yılında 
Avrupa’daki hayal kırıklığına uğratıcı ekonomik gelişmelere 
rağmen şirket olarak hedeflerimizi gerçekleştirdik, kazancımızı 
arttırdık ve karlı bir büyüme yaşadık. Faaliyetlerimizi daha da 
güçlendirerek, marjlarımızı iyileştirdik.

Maliyetlerimizi sıkı bir şekilde kontrol altına aldık. 
Bu başarı, tüm BASF ekibinin olağanüstü çabalarının 
sonucudur.” dedi.

2014 yılının 4. çeyreğinde BASF Grubu’nun yaklaşık 18 
milyar Avro seviyesindeki satışları, önceki yılın seviyesine 
ulaştı (2013 yılı 4. çeyreği: 18,1 milyar Avro) ve satış hacmi 
%1 artış gösterdi.

Katalizör birimi ve ayrıca Tarım Çözümleri ile Petrol ve 
Gaz segmentleri de bu artışa katkıda bulundu. Olumlu kur 
etkileri (%2 artış), satış fiyatlarında ağırlıklı olarak petrol 
fiyatıyla ilgili azalmayı (%4 azalma) karşılayamadı. Özel 
kalemler öncesi faaliyet geliri (FVÖK) 40 milyon Avro’luk 
artışla 1,5 milyar Avro’ya yükseldi. (2013

Yılı 4. çeyreği: 1,4 milyar Avro). Özel kalemler öncesi 
FVÖK, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 
Kimyasal Ürünler ve Tarım Çözümleri sektörlerinde 
önemli bir artış sergiledi.

2014 yılında 74,3 milyar Avro olarak gerçekleşen 
satışlar, önceki yılla aynı seviyeye ulaştı (2013: 74,0 milyar 
Avro). Satış hacimleri, 2014 yılında tüm segmentlerde artış 
gösterdi. Genel hacimler %4 büyüdü. Fiyatlar, özellikle 
petrol ve gaz fiyatlarındaki önemli düşüş nedeniyle %3 
azaldı. Olumsuz kar etkileri, neredeyse tüm bölümlerde 
satışları azalttı.

Özel kalemler öncesi FVÖK, 2014 yılında 280 milyon 
Avro artarak 7,4 milyar Avro seviyesine yükseldi. Bu, 
özellikle Kimyasal Ürünler, Performans Ürünleri ve 
İşlevsel Malzemeler ve Çözümler segmentlerinden oluşan 
kimyasal ürünler işinin büyük katkısı sonucunda elde 
edildi. FVÖK, önceki yıla oranla 466 milyon Avro’luk 
bir artışla 7,6 milyar Avro’ya ulaştı. Net gelir, önceki yılın 
4,8 milyar Avro’luk seviyesini aşarak 5,2 milyar Avro 
olarak gerçekleşti. Hisse başına kazanç 5,22 Avro’dan 
5,61 Avro’ya yükseldi. Düzenlenmiş hisse başına kazanç, 
önceki yıl 5,31 Avro seviyesindeyken bu sene 5,44 Avro 
seviyesine yükseldi.

Bock, “Kar payı politikamızı koruyoruz ve Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda hisse başına 2,80 Avro’luk 
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bir kar payı teklif edeceğiz.” dedi. Bu rakam, önceki yıla 
oranla %3,7’lik bir artış anlamına geliyor. 2014 yılsonu 
hisse fiyatına dayanarak BASF hisseleri %4,0 oranında 
temettü getirisi sunuyor.

2015 yılı öngörüleri

Bock, “2015 yılında, petrol ve hammadde fiyatları 
kadar kurların da değişkenliği; yükselen piyasaların daha 
yavaş büyüme göstermesi ve global ekonominin jeopolitik 
sebepler tarafından engellenmesi gibi belirsizliklerle karşı 
karşıyayız. Yine de 2015 yılı için global ekonomide, 
endüstriyel üretimde ve kimya sektöründe 2014 yılına 
oranla biraz daha güçlü bir büyüme bekliyoruz.” dedi. 
Bunun nedenlerinden bir tanesi düşük petrol fiyatı. 
2015 yılı için şirket, aşağıda yer alan ekonomik koşulların 
meydana geleceğini varsayıyor (önceki yılın rakamları 
parantez içerisindedir):

- Global ekonomik büyüme: +%2,8 (+%2,5)

- Global kimya üretiminde büyüme (tıbbi ilaçlar hariç): 
+%4,2 (+%4,0)

- Ortalama Avro/Dolar paritesi 1 Avro = 1.20 Dolar (1 
Avro = 1,33 Dolar

- Ortalama petrol fiyatı (Brent) varil başına 60 Dolar ila 70 
Dolar (varil başına 99 Dolar)

Bock, “Global ekonomi önemli risklerle karşılaşmaya 
devam edecek. Bu değişken ve zorlu ortamda iyi bir 
performans göstermek ve 2015 yılında satışlarımızı 
bir miktar arttırmak istiyoruz.” dedi. 2015 yılında 
özel kalemler öncesi FVÖK’ün önceki yılın seviyesini 
yakalaması muhtemel. Şirket, Performans Ürünleri, 
İşlevsel Malzemeler ve Çözümler ile Tarım Çözümleri 

segmentlerinden son derece yüksek bir katkı bekliyor. 
Kimyasal Ürünler segmentinde özel kalemler öncesi 
FVÖK’ün birden fazla tesisin kuruluş masrafları nedeniyle 
bir parça azalması muhtemel. Petrol ve Gaz segmentinin 
kazanca olan katkısının, düşük petrol fiyatı nedeniyle 
önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Bock, “Son yılların en büyük yatırım programı ile 
geleceğe dönük büyümenin temellerini atıyoruz. 
Üretim Verbund’umuzu son yıllarda güçlendirdik. 
Yükselen piyasalara yatırım yapıyoruz. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kaya gazından fayda sağlamak üzere 
yatırım yapıyoruz ve Avrupa’daki tesislerimizin rekabet 
gücünü artırmaya dönük yatırım yapıyoruz. 2015 
yılında birçok yeni tesis çalışmaya başlayacak; bu tesisler 
önümüzdeki 10, 20 veya 30 yıl boyunca üretime devam 
edecek.” dedi. Bock, örnek olarak Ludwigshafen (TDI) 
ve Chongqing, Çin’deki (MDI) poliüretan temel kimyasal 
ürünler tesislerini ve Camaçari, Brezilya’daki akrilik asit 
ve süper emici polimerler üretim kompleksini gösterdi. 
Önemli projelerin tamamlanmasının ardından şirket, 
2015 yılında çok daha az bir yatırım yapacak. Petrol ve 
Gaz segmentindeki yatırım seviyeleri, önceki yıldan daha 
düşük olacak. BASF, 2014 yılındaki 5,1 milyar Avro ile 
karşılaştırıldığında, 2015 yılında 4,0 milyar Avro’luk bir 
toplam sermaye harcaması planlıyor.

Rekabet gücünü koruyabilmesi için BASF operasyonel 
mükemmelliğini sürekli olarak iyileştiriyor. Bock, 
“Mükemmeliyet  programımız STEP buna da katkıda 
bulunuyor. 2015 sonundan başlamak üzere, 100’den fazla 
projenin temel olarak alınan 2011 yılı ile karşılaştırıldığında 
her yıl kazancımıza yaklaşık 1,3 milyar Avro katkıda 
bulunmasını bekliyoruz. 2014 yılsonu itibariyle, programın 
başlangıcıyla karşılaştırdığımızda 1 milyar Avro’luk kazanç 
katkısını elde etmiş durumdayız.” dedi.
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Günümüzde bir otomobilin üretimi için ortalama 350 
ton, bu otomobilin dört lastiği için 7,5 ton, pamuklu bir tişört 
için 4 ton, bir çift deri ayakkabı için 8 ton su harcanıyor. 
Örnekleri daha da çoğaltmak mümkün diyen İFO Fuarcılık 
Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Başta ağır sanayi olmak 
üzere, üretimin hemen her kolunda su tüketimi söz konusu. 
TÜİK’in verilerine göre belediyeler, köyler, imalat sanayi 
işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve 
maden işletmeleri tarafından 2012 yılında 14,3 milyar m3 su, 
doğrudan su kaynaklarından çekilmiş. Üretimdeki artış oranı 
dikkate alındığında bugün söz konusu rakam en az %15-20 
daha yüksek olacaktır. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelindeki 
OSB’lere ilişkin yaptığımız araştırmada bünyesinde toplam 
43.000 firma bulunan 273 adet Organize Sanayi Bölgesi’nin 
%45’inde merkezi su arıtma sisteminin olmadığını gördük. 
Burada önemli olan suyun tüketimi kadar, kullanılan suyun 
tekrar üretime geri kazandırılması” dedi.

Susuzluğun temel çözümü, suyun geri kazanımında!

Yakın gelecekte kuraklık sorunun, yaşamı tehdit eden 
en temel problem haline geleceğini vurgulayan Aytemur, 

bu noktada “Su”da geri kazanımın sürdürülebilir bir 
çevre ve yaşam için önemine dikkat çekti. “Günümüzde 
geliştirilen arıtma ve geri kazanım teknolojileri sayesinde, 
özellikle sanayi üretimi kaynaklı atık suların arıtılması ile 
çevre kirliliğinin önüne geçilebilirken, endüstriyel ve evsel 
atık sular geri kazanılarak yeniden üretime ve kullanıma 
sunulabiliyor” diyen Aytemur, 11-13 Haziran tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirecekleri REW İstanbul 
fuarında; atık suların ileri arıtımı, suların tekrar kullanımı, 
proses suların üretime döndürülmesi gibi konulardaki en son 
teknoloji, sistem ve uygulamaların sergileneceğini söyleyerek, 
İFO Fuarcılık olarak bu organizasyon ile sürdürülebilir çevre 
için önemli bir misyon edindiklerini belirtti.

“Su”yun geleceğine yön veren firmalar fuarda 
teknolojilerini sergileyecek!

Türkiye’nin alanındaki en önemli uluslararası fuar 
organizasyonlarından birisi olan REW İstanbul 2015, “SU ve 
ATIK SU” ana başlığı altında; Atık Suların İleri Arıtımı, Proses 
Sularının Geri Kazanımı, Atık Sulardan Değerli Madenlerin 
Geri Kazanımı, Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı gibi 
farklı pek çok konudaki yeni teknoloji ve uygulamaları 
ziyaretçileri ile buluşturacak. Yaratacağı milyonlarca dolarlık 
ticaret hacminin yanı sıra sürdürülebilirlik için ihtiyaç 
duyulan tüm geri dönüşüm, geri kazanım, atık yönetimi ve 
çevre teknolojilerinin bir arada sergileneceği REW İstanbul 
hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler fuarın resmi 
internet sitesi  www.rewistanbul.com adresini ziyaret 
edebilirler.

Türkiye’nin ilk Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul’u düzenleyen İFO Fuarcılık, 
“Dünya Su Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, üretimde harcanan su miktarına ve sürdürülebilir yaşam için suyun geri 
kazanımının önemine dikkat çekti.

“Su”ya Yön Veren Teknolojiler 

REW İstanbul’da Olacak!
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Otomotiv Endüstrisi 1,832,640 1,705,352 -7 16
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Türkiye- Şubat 2015 Aylık İhracat Rakamları

• Türkiye İhracatı Şubat 2015’te %13 azalarak 10 milyar 
495 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

• Şubat 2015’te otomotiv endüstrisi %7 ihracat düşüşüne 
rağmen Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini 
korumuştur.  Şubat 2015’te otomotiv endüstrisi 1 milyar 
705 milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin 
Türkiye ihracatından aldığı pay %16 olmuştur. 

• Şubat ayında otomotiv endüstrisi diğer başlıca ihracat 
sektörlerimiz kadar yüksek bir oranda düşüş yaşamasa 
da ayı %7’lik ihracat düşüşü ile kapatmıştır.

• Şubat ayında Euro/ Dolar paritesi kaynaklı yaklaşık 
250 milyon USD’lik bir ihracat kaybı oluşmuştur. Bir 
başka ifadeyle Parite kaynaklı ihracat kaybı olmasaydı, 
otomotiv endüstrisi Şubat ayını %7 ihracat kaybı yerine 
%9 ihracat artışı ile kapatmış olacak ve yaklaşık 2 milyar 

USD’lik bir ihracata imza atacaktı.

• AB Ülkelerine yönelik ihracat sadece %1 gerilerken, 
alternatif pazarlardan Afrika Ülkeleri, Ortadoğu 
Ülkeleri ve Eski Doğu Bloğu Ülkelerine yönelik yüksek 
oranlarda ihracat düşüşü yaşanmıştır.

• Otomotiv yan sanayi ihracatındaki düşüş dikkat 
çekerken, ticari araçlar ihracatında artış görülmüştür.

• Ülke bazında en önemli pazarımız olan Almanya’ya 
yönelik ihracat düşüşü, en önemli ikinci pazarımız 
olan Birleşik Krallığa yönelik de ihracat artışı devam 
etmektedir. 

Otomotiv Yan Sanayi 798.121.042

597.399.702

331.264.236

74.059.138

31.795.550

Binek Otomobiller

Otobüs Minibüs Midibüs

2014

Ürün Grubu

Toplam 1.832.639.669

684.834.877

563.892.371

344.283.507

96.484.154

15.856.868

1.705.351.776
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• Otomotiv Yan Sanayi ihracatı Şubat 2015’te %14 
azalarak 685 milyon USD olmuştur.

• Binek Otomobil ihracatı %6 gerilemiş ve 564 milyon 
USD olarak gerçekleşmiştir.

• Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %4 
artarak 344 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs 
ihracatı da %30 artarak 96 milyon USD olarak 
gerçekleşmiştir.

• Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk iki 
ülke konumunda bulunan Almanya’ya yönelik ihracat 
%16, Fransa’ya yönelik ihracat %9 gerilerken bu mal 
grubundaki yine önemli pazarlarımızdan İtalya’ya 
%15, Birleşik Krallığa %13, Romanya’ya %22, Rusya 
Federasyonu’na %54 ihracat düşüşü yaşanmıştır. Buna 
karşılık Birleşik Devletlere yönelik yan sanayi ihracatı 
%44 artmıştır.

• Şubat 2015’te binek otomobillerde en büyük pazarımız 
konumunda bulunan Fransa’ya yönelik ihracat %11 

artarken, en büyük ikinci ve üçüncü pazarlarımız olan 
Birleşik Krallığa %24, İspanya’ya %90 ihracat artışı 
yaşanmıştır. Bu mal grubunda ayrıca Birleşik Devletlere 
yönelik ihracat %100 artarken, önemli pazarlarımızdan 
Cezayir’e %55, Rusya Federasyonu’na %59, İsrail’e 
%74 ihracat düşüşü görülmüştür.

• Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda da en önemli 
pazarımız konumunda bulunan Birleşik Krallığa 
yönelik ihracat %24 artarken, Birleşik Krallık bu mal 
grubunda toplam ihracattan %27 pay almıştır. Eşya 
Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda diğer önemli 
pazarlarımızdan Fransa’ya % %33, Almanya’ya %43 
ihracat düşüşü yaşanırken, İspanya’ya yönelik ihracat 
%71 artmıştır.

• Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla 
ihracat yapılan ilk iki ülke olan Almanya’ya %59, 
Fransa’ya %13 ihracat artışı yaşanırken, bu mal 
grubunda 3. Büyük pazar konumunda yer alan Birleşik 
Krallığa yönelik ihracat da %100 artmıştır.

• Şubat 2015’te Avrupa Birliği ülkeleri %77,5 pay ve 1 
milyar 323 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta 
ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat 
%1 azalmıştır.

• Şubat 2015’te alternatif pazarlarımız arasında yer alan 
Afrika Ülkelerine %31, Ortadoğu Ülkelerine %23, Eski 
Doğu Bloğu Ülkelerine %55 ihracat düşüşü yaşanırken, 
Amerika Ülkelerine yönelik ihracat %30 artmıştır.

AB 1.337.077.075

137.131.093

66.695.568

111.984.767

98.619.298

Afrika Ülkeleri

Amerika (Kuzey + Güney)

2014

Ürün Grubu

Toplam 1.832.639.669

1.323.430.877

95.193.609

86.482.699

86.425.005

44.795.238

1.705.351.776

-1

-31

30

-23

-55

-7

77,5

5,5

5

5

3

19.684.423Asya Okyanusya Ülkeleri 22.627.287 15 1

23.948.866Türk Cumhuriyetleri 19.523.283 -181

25.649.171 17.194.517 -331

11.849.409 9.679.261 -181

100

Pay%

2015 15/14 2015
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Yedi yıldan bu yana Cenevre Otomobil Fuarı’na katılan 
Lassa; kamyonet, minibüs ve genel kullanımlı araçlara 
yönelik yaz ve kış lastiklerini, performans lastiklerini ve 4x4 
lastiklerini sergiledi. Her yıl düzenlenen ve dünyanın en 
büyük ve en kapsamlı otomobil ve aksesuar etkinliklerinden 
biri sayılan 85. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
bu sene özellikle ekolojik teknolojilere ve ürünlere 
özel bir ilgi gösterildi. Bu çerçevede Lassa da ilk çevre 
dostu lastiği olan Greenways’i tanıttı. Lassa Greenways; 
emniyet, performans ve dayanıklılıktan ödün vermeden 
yakıt verimliliğini arttırmak ve emisyonları azaltmak üzere 
özel olarak tasarlanmış çevreci bir ürün olmasıyla dikkat 
çekiyor.

Lassa standının ziyaretçileri, üst sınıf otomobiller ve 
tuning araçları için spor ve prestij segmentinde popüler 
bir seçenek olan ve son derece yüksek performans sunan 
Phenoma; üstün yol performansıyla asfalt üzerinde sessiz 
bir sürüş sağlayan, sportif tasarıma sahip Competus H/P; 
her türlü yol koşulunda üstün performans sağlamak 
üzere tasarlanan Impetus REVO 2+; sürücüleri olumsuz 
kış koşullarının zorluklarından koruyan Lassa Snoways 
kış lastiği ailesinin son üyesi Snoways 3 gibi çeşitli 
segmentlerdeki Lassa lastiklerini inceleme fırsatına sahip 
oldu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, fuar kapsamında 
birçok sektör paydaşıyla aynı platformda buluşmuş 
olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Lassa 
Uluslararası Satış ve Pazarlama Yöneticisi Halit Şensoy, 
“Bu yıl bir kez daha Cenevre Otomobil Fuarı’na katılarak 
çok sayıda uluslararası firma ve ziyaretçiyle ve ayrıca 
Avrupa ve İsviçre’deki iş ortaklarımızla bir araya gelmenin 
heyecanını yaşadık. Heyecanımızın bir diğer sebebi de, 
tek damla yakıt kullanmadan, sadece güneş enerjisiyle 
dünya turu atmak üzere yola çıkan Solar Impulse’ın 
Türkiye’de de Brisa ile bir Resmi Ortaklık sözleşmesi 
imzalamış olması. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 
temiz teknolojilerin neleri başarabileceğini göstermek 
üzere tasarlanan ve sadece güneş enerjisiyle hem gündüz 

hem de gece hiç durmadan yol alabilen tek uçak olan 
Solar Impulse, bu sene fuarın ilgi odağı oldu. Şirketimizin 
sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirdiği bu sponsorluk 
haberini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Brisa 
çatısı altında, ‘yolculuğunuzun geleceğini tasarlamak’ 
olarak belirlediğimiz vizyonumuz doğrultusunda, müşteri 
beklentilerini eksiksiz şekilde karşılayan lastikleri pazara 
sunmaya devam edeceğiz” dedi.

60’tan fazla ülkede araç sahiplerine ulaşan Lassa markalı 
lastikler, son dönemde Çin, Hong Kong ve Avustralya gibi 
Asya-Pasifik bölgesindeki yeni pazarlara da yayılmaya 
başladı. 

Türkiye’nin lider ve Avrupa’nın yedinci büyük lastik üreticisi Brisa tarafından üretilen Lassa marka lastikler, 5-15 Mart 2015 
tarihleri arasında 85. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Bu sene özellikle ekolojik teknolojilere ve ürünlere özel bir 
ilginin gösterildiği fuar kapsamında Lassa da ilk çevre dostu lastiği olan Greenways’i tanıttı.

Lassa, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Çevre Dostu 
Lastiği Greenways’i Tanıttı
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Çorum, Türkiye –  1995 yılında özelleştirmeye giden Çorum 
Belediyesi, toplu taşımacılığın tek elden yürütülmesi için Çorum 
Ulaş A.Ş.’yi görevlendirdi. Kent halkının toplu ulaşım ihtiyacını 
karşılamak amacıyla hizmet veren tek firma olarak Çorum Ulaş 
A.Ş., 2013 yılının ortalarında filosuna kattığı ilk Allison 2100 seri-
si tam otomatik şanzıman donanımlı 5 adet Isuzu Citibus otobüs-
lere kadar 46 adet manüel şanzımanlı otobüs ile hizmet sunuyor-
du. Şimdi ise Allison tam otomatik, Çorum Ulaş A.Ş.’nin tercih 
ettiği şanzıman donanımı oluyor. 

Ulaş A.Ş. İdari ve Mali İşler Müdürü aynı zamanda Çorum Ulaş 
Özel Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan Yardımcısı Zafer Bolat konuy-
la ilgili olarak; “Yakıt tasarrufu ve tüm diğer avantajlar bakımın-
dan tam otomatik şanzımanlar ile sağlanan sonuçlardan oldukça 
memnunuz. Gelecekte de filomuz için alımlarımızı Allison dona-
nımlı otobüsler ile yapmayı planlıyoruz,” dedi. 

Çorum’daki her bir otobüs 25 kilometrelik güzergahta günde 
yaklaşık 300 km yol kat ediyor. Allison donanımlı Isuzu otobüs-
leri bir yılı aşkın bir süredir kullandıklarını dile getiren Bolat, söz 
konusu otobüslerin bakım, onarım ve işletim maliyetlerini düşür-
düğünü belirterek; “Uzun yıllar boyunca manüel otobüsler kul-
landık. Dolayısıyla debriyaj değişimi ve beklenmeyen arızalar 
nedeniyle işletim maliyetlerimizin zaman zaman planlarımızın 
dışına çıkarak artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Allison donanımlı o-
tobüsleri kullandığımız bir yılı aşkın zaman sürecinde maliyetleri-
mizi daha iyi gözlemleme ve karşılaştırma şansımız oldu,” diyor. 

Çorum’da hizmet veren bir şehir içi otobüsü yıllık olarak or-
talama 100.000 – 120.000 km arasında yol kat ediyor. Araçla-
rı teslim aldıktan sonra Allison tam otomatik şanzıman donanım-
lı Isuzu Citibus otobüsler ile araç başına 150.000 km’nin üstünde 
sürüş yaptıklarını belirten Zafer Bolat; “17 ay devam eden bir 
sürüş periyodundan sonra manüel ile tam otomatik şanzımanla-
rın bakım ve onarım gereklilikleri incelendiğinde aradaki fark a-

çıkça görülebiliyor. Allison tam otomatik şanzımanlar için prog-
ramlanan yağ değişimlerini gerçekleştirmek yeterli oluyor. Tam 
otomatik şanzımanlar kullanıldığında sürücü kaynaklı yanlış kul-
lanımlar söz konusu olmadığı için beklenmedik arızalarla karşılaş-
mıyoruz,” diyor. 

Bolat: “Sürücülerimiz, Allison donanımlı Isuzu otobüsleri her 
türlü hava ve trafik koşullarında kullanıyorlar. Şimdi ise tüm sürü-
cülerimiz, manüel otobüsler yerine tam otomatik otobüsleri kul-
lanmak istiyorlar. Bu nedenle tüm araçlarımızı tam otomatik şan-
zıman donanım ile yenilemeyi planlıyoruz,” dedi. 

Isuzu Citibus otobüslerde kullanılan Allison 2100 modeli, mo-
torları 172kW (230hp) gücüne kadar olan otobüsler için uygun-
dur. Allison 2100, Allison’ın patentli tork konvertörü ve Kesintisiz 
Güç TeknolojisiTM, altı ileri bir geri vites seçenekleri, daha sessiz 
performans için helisel dişliler, sarsıntısız ve ekonomik vites değiş-
tirme stratejileri için ise gelişmiş elektronik kontroller gibi özellik-
leri ile ön plana çıkıyor. 

Çorum Ulaş A.Ş. Haziran 2013’den bu yana Allison donanımlı yeni Isuzu Citibus otobüsleri kullanıyor ve Allison donanımlı filosunu 
genişletmeyi planlıyor.

Çorum Ulaş A.ş.,Allison 
Tam Otomatik 
Şanzıman Deneyimini 
Tavsiye Ediyor
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25 Yeni Ford Trucks,  
Mc Demir İnşaat’a Teslim Edildi

Ankaralı MC Demir İnşaat, 10 adet Ford 4136D ve 15 adet 
Ford 1838T olmak üzere toplam 25 adet Ford Trucks ağır tica-
ri araç ile filosunun gücüne güç kattı. Ford Trucks Türkiye Satış 
Müdürü Berk Mumcu ve Ford Trucks İç Anadolu Bölge Müdürü 
Mete İnceer ile satışı gerçekleştiren Başer Otomotiv Ford Trucks 
Şube Müdürü Ömer Faruk Başer, Başer Otomotiv Genel Müdü-
rü Veysel Başer ve Başer Otomotiv Ford Trucks Satış Şefi Serkan 
Aşnaz, düzenlenen törenle MC Demir İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Demir’e 25 adet Ford Trucks’ı teslim etti.  

Ford Trucks: Güçlü, konforlu, verimli, dayanıklı
Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak Ford 

Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelle-
ri, inşaat, hafriyat,maden, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve lo-
jistik alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun 
olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik 

ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks 
modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüke-
timinin konforunu bir arada yaşatıyor. 

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan 
Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetki-
li satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rus-
ya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 
50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan 
Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 5 normla-
rına uygun, çevre dostu Ecotorq motor üretimi yapılıyor. 7,3 lt 
ve 9 lt silindir hacminde 260PS, 320PS, 360PS ve 380PS güce 
sahip motorlar yüzde 100 Türk işgücüyle, yüzde 100 yerli üre-
tiliyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek 
ağır ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile 
Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.
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Günümüzde elektrikli otomobillere karşı olan ilgi global çapta 
artıkça, bu tür yeniliklerin hareketliliğin geleceği üzerine devam 
eden tartışmalarda önemli bir rol oynaması bekleniyor. “BH03” 
koduyla adlandırılan konsept lastiğin, Goodyear’ın inovatif bakış 
acısından yola çıkarak tasarlandığını belirten Goodyear Lüksem-
burg İnovasyon Merkezi Genel Müdürü Jean-Pierre Jeusette; “E-
nerji kaynaklarının ve doğanın geleceği konusundaki endişeleri-
miz, bizi enerji üreten bu konsept lastiği geliştirmeye teşvik etti. 
Her bir yenilikçi fikrimiz, daha iyi bir gelecek oluşturmaya katkı 
sağlama hedefimiz doğrultusunda, ele aldığımız toplumsal bir ko-
nuyla birlikte ortaya çıkar. Bu lastiğin ilham kaynağı olacağına ve 
bu bakış açısının gelecekteki gelişim konularında önemli bir yere 
sahip olacağına inanıyoruz” dedi.

Goodyear’ın konsept lastiği, iki tür materyalin aksiyona geç-
mesiyle elektrik üretiyor!

• Termoelektrik materyal, ısıyı elektrik enerjisine dönüştürür-
ken, (ışık/ısı emilimi ya da dinamik haldeyken yuvarlanması sıra-
sında, statik durumdaki ultra siyah doku sayesinde lastiğin içinde 
oluşturulur),

• Piezoelektrik materyal ise yapısal deformasyon sebebiyle o-
luşan esneme ve titreşimleri elektrik enerjisine dönüştürür. 

Bu yeni materyaller, lastiğin iç yapısını meydana getiren üç bo-
yutlu bir ağ oluşturur. Lastiğin patlaması durumunda otomobilin 
yükünü destekleyebilen bu yapı, RunonFlat (patlasa da giden las-
tik) teknolojisine alternatif bir yaklaşım sunar. Ayrıca bu konsept 
lastik, suda kızaklama direncini artıran geniş çevresel bir kanala 
ve sesi emen bir lastik sırtına sahiptir.

Jeusette, elektrik üreten bu konsept lastiğin, Lüksemburg’daki 
Goodyear İnovasyon Merkezi’ndeki tasarımcılar ve bilim adamla-
rı tarafından geliştirilen, etkileyici ve yenilikçi bir çalışmanın kanı-
tı olduğu ifade ederek, “Bu konsept lastiği ilk kez Cenevre Motor 
Show’da tanıtıyor olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bu lastikle ilgili 
özellikle etkileyici olan durum, olağanüstü teknolojisinin Good-
year’ın sürdürülebilirlik, kalite ve güvenlik konularındaki kararlılı-
ğını ve çalışmalarını geleceğe taşıyacak olmasıdır” dedi. 

Pazara sürülmeyecek olan bu lastik, sadece bir konsept geliştir-
me çalışmasıdır. Goodyear bünyesinde konsept lastikler, şirketin 
inovasyon sürecinin bir parçası olarak tasarlanır ve olası çözümle-
ri tartışmak ve mühendislerin akıllı bir gelecek için akıllı çözüm-
ler sunabilmek amacıyla alışılmışın dışında düşünmesini sağlamak 
için geliştirilir.

- Goodyear, bu yılki Cenevre Uluslararası Motor Show’da kendi elektriğini üretebilen, yenilikçi konsepte sahip lastiğini tanıtıyor.

- Goodyear İnovasyon Merkezleri mühendisleri tarafından tasarlanan ve “BH03” koduyla adlandırılan konsept lastiği, deformasyon ve      
   titreşimleri elektrik enerjisine çevirerek sektörde bir ilke imza attı.

Goodyear, 
Dünyanın Elektrik Üreten İlk Lastiğini 
Cenevre Motor Show’da Tanıtıyor!
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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;



201580

30
. S

ay
ı  

B
ul

m
ac

a 
C

ev
ap

la
rı

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

SOLDAN SAĞA:   
1. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı ekipman-Kaval Biçiminde kamıştan bir üflemeli çalgı 2. Beylik - Bir 
harfin okunuşu  3. Nefis olma durumu 4. Lekelemek işi 5. İse tutup karartmak 6. Bir yaşına kadar olan inek yavrusu 7. Arsenik 
elementinin simgesi-Bir nota-İnsan Vucudunun dış yüzü-cilt 8. Lavanta çiçeğinin bir başka türü 9. Delici Kılıç - Başta,Başlangıçta
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KAHVELİ SABOYAN SOS İLE
 EGZOTİK MEYVELİ STRUDELLE

HAZIRLANIŞI

Öncelikli olarak strudelle hamurumuzu un,  pudra şe-
keri, margarini ilave ederek bir hamur elde ediyoruz. 

Hamurumuzu merdane yardımı ile açıp üçgen parçalar 
kesiyoruz. Bu üçgen parçaları ısıya dayanıklı yuvarlak 
bir kabın ters tarafına denk gelecek şekilde yerleştirip 
fırın yardımı ile pişiriyoruz.180 derecede 30 dakika.

Bu sırada iç dolgu malzemelerini tencereye alıp orta 
ateşte soteliyoruz. 

Son olarak sos için bir tencerede su kaynatıp üzerine 
başka bir kap yerleştirip suyla temas etmeyecek şekilde 

ben-marie usulü yumurta sarılarını hızla çırparken 
üzerine toz şeker, krema ilave ediyoruz. Sonrasında ise 
aroma için kahve ve damla sakızı ilave ederek tamam-

lıyoruz.

Fırından şekildeki gibi çıkan hamurumuzun içerisine 
dolguyu yerleştirip

Şekildeki gibi kombine ediyoruz. Ve üzerine pudra şe-
keri serpiyoruz. Sosu ise bir shot bardakta sunuyoruz.

Afiyet olsun

         MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         
         Sos İçin

•	 Instant kahve 10 gr

•	 Yumurta sarısı 4 adet

•	 Toz şeker 50 gr

•	 Şekerli şanti 50 gr

•	 Damla sakızı 1 gr

•	 HAMUR:

•	 Un 250 gr

•	 Pudra şekeri 75 gr

•	 Nişasta 80 gr

•	 Yumurta 1 adet

•	 Toz fındık 20 gr

•	 Margarin 250 gr

•	 Vanilya 1 gr

•	 Hindistan cevizi rendesi 20 gr

•	 Kurutulmuş altın portakal rendesi 6 adet

•	 Yeşil elma 100 gr

•	 Ceviz 10 gr

•	 Çubuk tarçın 1 adet

•	 Portakal suyu yarım çay bardağı

•	 Portakal kabuğu rendesi 10 gr

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü

İç Dolgu İçin







İşiniz ne olursa olsun, 
ona uygun bir Atego 
mutlaka vardır.
3 farklı motor gücü, 3 değişken aks mesafesi ve 
2 kabin seçeneğiyle beklentilerinizin 
tam karşılığı Atego'lar sizi bekliyor.

Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.
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