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Ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda kalkınması-
nı sağlamak için mutlak yapılması gereken; ulaşım, i-
letişim, konut,  su, enerji, belediyecilik, inşaat, sınai 
ve evsel atıklar için alt yapı bütün bu alt yapı üzeri-
ne kurulacak yerleşim alanları ve bu alanlar içinde 
bulunan sosyal hizmet ve sanayi yapıları, ekonomik 
girdi sağlayacak yer altı ve yer üstü madenlerinin iş-
lenmesi, taşınması vb. daha birçok işlerin hızlı bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi ancak iş ve inşaat makinaları 
ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, bir ülkenin e-
konomik ve sosyal yönden kalkınmışlığı, sahip oldu-
ğu iş makinalarının sayı ve niteliğine bakılarak görü-
lebilir.

Ekonominin gelişim düzeyini ortaya koyan en bü-
yük göstergelerden birisi iş, inşaat makinaları ve e-
kipmanları sektörüdür.

İş imkanı, iş gücü sayısı ve ekonomide yarattığı 
katma değer göz önüne alındığında, inşaat sektörü; 
Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olarak adlandı-
rılmaktadır. Bugün sadece kaliteli mal üretip pazara 
sürmek, satış yapabilmek için yeterli değildir. Doğru 
yerde, doğru zamanda ve doğru bir organizasyon-

la müşterilerle buluşmak zorunluluk haline gelmiş-
tir. Fuarlar, ticari olaylarla ilgili satın alma, pazarlama, 
geliştirme ve iki taraflı ticari ilişkiler kurulabilmesi a-
çısından düzenlenir. Ayrıca fuarlar hem alıcıyı hem 
de satıcı bir yerde buluşturarak gerekli iletişimi de 
sağlaması açısından çok önemlidir. Zaman olarak 
belirli süreler içerisinde yapılan bu aktiviteler hem 
tüketici açısında bilinçlenme ve ürün/hizmet tanı-
ma, hem de şirketler açısından daha hızlı gelişme ve 
sektörel olaylarda öncülük yapması açısında önem-
li etkinliklerdir. Bu bağlamda ülkemiz açısından çok 
önemli olan ve yıllardır başarıyla gerçekleştirilen ihti-
sas fuarlarının, yerli ve yabancı pek çok katılımcı ile 
sektör temsilcilerini buluşturmasını diliyorum.

Ümit ediyorum ki ülkemizde gerçekleştiren diğer 
fuarlarda hangi sektörle ilgili olursa olsun yoğun ka-
tılımcı sayısına ulaşarak, ülkemiz için önemli katma 
değer yaratacaktır.  Sektördeki güçlerini ve farkları-
nı ortaya koymak açısından firmalarında yoğun talep 
gösterdiği  Komatek fuarı, Ankara’nın tanıtımı açısın-
dan da oldukça önem arz etmektedir.

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

Ankara’ya Katma Değer 
Yaratan Fuar Komatek
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19 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Derneğimizin 
yönetiminde başarılı ve kıymetli hizmetler vermiş olan, 
Yönetim Kurulu Başkanı Nayim Dereli ve Yönetim Kurulu 
üyeleri  Erdinç Kozanoğlu,  Mustafa Özçelik, Mevlüt  Şahin 
ve Seçkin Kesinbaşoğlu, Genel Kurulda geçmiş dönem 
ile ilgili yapılan tüm faaliyetleri anlatmışlar ve derneğin 
yönetimini,  seçilecek olan yeni ekibe teslim etmişlerdir. 

Genel kurulda tek aday olarak Burhan Fırat, Divan 
Başkanlığı’na bir liste halinde yeni yönetimde yer alacak 
ekibini sunmuş ve sunmuş olduğu liste eksiksiz olarak 
kabul edilmşitir. 

Yönetime yeni seçilen Burhan Fırat, başta Nayim Dereli 
olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine vermiş oldukları 
hizmetten dolayı teşekkür etmiş ve yeni projelerinden 
bahsetmiştir. Sn. Fırat,  Avrupa Birliği ile birlikte yürütülecek 
projelerinin olduğunu, kamu kurumları ile bugüne 
kadar sürdürülen iyi ilişkilerin kendileri döneminde de 
sürdürülerek, sektörün sorunlarının yeni oluşturulan 

15 üyelik yeni Teknik Kurul ile daha etkin şekilde çözülmeye 
çalışılacağını belirtmiştir. 

Sn. Fırat,  “Derneğimiz, imalat sanayiinde 100’e yakın 
yerli markası, binlerce çalışanı ve yarattığı milyarlarca liralık 
katma değer ile güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaya 
devam edecektir. “ demiştir. 

Sn. Fırat ayrıca, Genel Kurulumuzun yapıldığı tarihte, 
ev sahipliği yapan İFAD Fuarcılık yetkililerine de teşekkür 
etmiştir.   

Arüsder de 
Burhan FIRAT Dönemi
Bir sivil toplum kuruluşu olan Araç ve Araçüstü Ekipman Üreticileri Birliği Derneği ARÜSDER’in, Olağan Genel Kurul 
toplantısı 16.04.2015 tarihinde, Ankara Ticaret Odası Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında, sektöründe lider üye 
kuruluşlarının katılımı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır

1. Burhan FIRAT (Yön.Krl. Baş.)       - PROFİMAK A.Ş. 

2. Musa ERTUNÇ (Yön.Krl.Baş. Yrd.)     - KARBA LTD.ŞTİ.

3. Murat BAŞARIR (sayman)        - BAŞER OTOMOTİV LTD.ŞTİ. 

4. Osman USLU                    - EMEK PRES LTD.ŞTİ. 

5. Yaşar KILIÇ        - KOLUMAN A.Ş. 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Ennur Mustafa ÇAYIR       - NURMAK LTD.ŞTİ. 

2. Erdinç KOZANOĞLU        - KOZMAKSAN LTD.ŞTİ. 

3. Filip MİNASYAN       - EFE ENDÜSTRİ A.Ş. 

4. Nurten CANAYAKIN       - ANSAN HİDROLİK LTD.ŞTİ. 

5. Ufuk ÖZÜNLÜ       - ÖZÜNLÜ DAMPER LTD.ŞTİ. 

Denetim Kurulu Asil Üyeleri   

1. Seçkin KESİNBAŞOĞLU         - HİDRO-MAK A.Ş.

2. Ulvi TAŞKIN                      - TİSAN LTD. ŞTİ.

3. Veli ÇAYKARA                      - ÇEKSAN LTD. ŞTİ. 

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri 

1. Ali ÖZKUL         - DAMPER-SAN LTD.ŞTİ. 

2. Hasan Basri BOZKURT       - HİDROMEK A.Ş. 

3. Mustafa ÖZÇELİK         - ÖZÇELİKLER LTD. ŞTİ. 
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Selam Dostlar,

 Bahar aylarına başlamanın coşkusuyla 
bu sayımızda sizinle EMEK HAKETMEK 
ve PAYLAŞMAK üzerine iki kısa hikaye 
paylaşmak istedim. Neden bahar derseniz 
? Kimilerimizin ilk kimilerimizin belki 
son baharıdır, bilinmez. Ama her bahar 
coşkudur, yeniden uyanış, yeniden 
doğuştur bana göre. Bizlerin sermayesi 
de emeğimiz olduğuna göre dedim ki; 
belki bu bahar daha bir farkında daha 
bir coşkulu daha bir paylaşımcı olur 
yaşadıklarımız. Bu ümit ve inançla hadi 
bakalım ilk öykümüzü okuyalım.

Her yıl yapılan ‘en iyi buğday’ yarışmasını 
yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin 
sırrı soruldu. Çiftçi:

-Benim sırrımın cevabı, kendi buğday 
tohumlarımı komşularımla paylaşmakta 
yatıyor, dedi.

-Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle 
mi paylaşıyorsunuz? Ama neden böyle 
bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? diye 
sorulduğunda,

-Neden olmasın, dedi çiftçi.

-Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr 
olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır 
ve tarladan tarlaya taşır.

Bu nedenle, komşularımın kötü buğday 
yetiştirmesi demek, benim ürünümün 
kalitesinin de düşük olması demektir.

Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek 
istiyorsam, komşularımın da iyi buğdaylar 
yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.

İnsanların size karşı olmaları diye 
bir şey yoktur aslında. Onlar sadece 
kendilerinden yanadır. Bunu sürekli hale 

getirmek ise ruhsal bir sıkıntı; güvensizlik 
ve yalnızlık belirtisidir. Bencillik, dostluğun 
ve en önemlisi ruhun zehridir. 

Gelelim ikinci öykümüze;

Vaktiyle bir bilge hoca, yıllarca yanında 
yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini 
öğrenmek ister.

Onun eline çok parlak ve gizemli 
görüntüye sahip iri bir nesne verip: 
“Oğlum” der, “Bunu al, önüne gelen 
esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, 
en sonra da kuyumcuya göster. Hiç 
kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne 
dediklerini öğren, gel bana bildir.

Öğrenci elindeki ile çevresindeki esnafı 
gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal 
dükkanına girer ve “Şunu kaça alırsınız?” 
diye sorar . Bakkal parlak bir boncuğa 
benzettiği nesneyi eline alır; evirir çevirir; 

“Buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk 
oynasın” der.

İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O 
da parlak bir taşa benzettiği neneye ancak 
bir beş lira vermeye razı olur.

Üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci 
nesneye şöyle bir bakar, 

“Bu benim semerlere iyi süs olur. Bundan 
kaş dediğimiz süslerden yaparım ve sana 
on lira veririm.”

En son olarak bir kuyumcuya gider. 
Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce 
yerinden fırlar. 

“Bu kadar değerli bir pırlantayı, 
mücevheri nereden buldun?” diye hayretle 
bağırır ve hemen ilâve eder. “Buna kaç lira 
istiyorsun?” 

Göktan GÜÇLÜ
goktan.guclu@radusdergisi.com

EMEK EN YÜCE DEĞER…
BANA DEĞER, SANA DA DEĞER.
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İşiniz ne olursa olsun, 
ona uygun bir Atego 
mutlaka vardır.
3 farklı motor gücü, 6 değişken aks mesafesi,  
2 kabin seçeneğiyle beklentilerinizin tam 
karşılığı Atego'lar sizi bekliyor. 

Ayrıca 5.360 mm uzun aks mesafeli  
Atego 1518 de şimdi hizmete hazır.

Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.

ATEGO_1518_22x28.indd   1 29/04/15   12:31
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Öğrenci sorar: Siz ne veriyorsunuz? 

“Ne istiyorsan veririm.” 

Öğrenci, “Hayır veremem.”  diye taşı almak için 
uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar:

“Ne olur bunu bana sat. Dükkânımı, evimi, hatta 
arsalarımı vereyim.” 

Öğrenci emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, 
ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar 
bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan 
öğrencinin kafası karma karışıktır.

Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak 1 
lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer tarafta da 
mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her 
şeyini vermeye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler…

Bilge hocasının yanına dönen öğrenci, büyük bir 
şaşkınlık içinde başından geçen macerasını anlatır.

Bilge sorar: “Bu karşılaştığın durumları izah edebilir 
misin?”

Öğrenci: “Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi 
bilemiyorum, kafam karmakarışık” diye cevap verir.

Bilge hoca çok kısa cevap verir: “Bir şeyin kıymetini 
ancak onun değerini bilen anlar ve onun değeri bilenin 
yanında kıymetlidir.”

Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, 
hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır.

Mesele kuyumcuyu bulmaktadır...

Evet Dostlar, 

Bizlerde, hepimiz birer mücevheriz. Hayatlarımıza; 
emeğimizi, yüreğimizi ve umutlarımızı katan; onurlu, 
dürüst ve inanmış çalışanlar olarak birer mücevheriz. 
İnsan olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışan, 

yaptıklarımızın sorumluluğunda  ve yaşadıklarımızın 
sonuna kadar arkasında olabilen insanlarız. Bunun için 
mücevheriz. 

Unutmayınız;

Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan 
daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa öldürülecektir. 

Her sabah Afrika’da bir aslan uyanır. En hızlı ceylandan 
daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır. 

Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Önemli olan 
güneş doğduğunda koşmaya başlamak…

Yakalayan ya da yakalanan olmak… İşte bizim 
hayatlarımızın belki de en kısa ifadesi. Aslansak 
merhamet, ceylansak güç-kuvvet diliyorum.

Kuyumcu kadar değer bilen, 

Çiftçi kadar paylaşımcı,

Aslan kadar güçlü,

Ceylan kadar hızlı,

Yürekleriniz, emekleriniz kadar güzel yarınlar diliyorum.   
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Buna göre, Kässbohrer’in pim bağlantılı iki dingilli low-
loader semi-treyleri K.SLL.P 2, standart 4.600 mm uzamaya 
ek olarak, her biri 5.000 mm uzunlukta iki pim bağlantılı 
ekstra platform seçeneği sunmaktadır. Pim bağlantılı ekstra 
platformlar havuz ile arka bogi arasına eklenmekte, tüm 
uzama seçenekleri kullanıldığında K.SLL.P 2’nin toplam 
uzunluğu 21.350 mm’ye ulaşmaktadır.

350 mm platform yüksekliğine sahip olan K.SSL.P 2, tüm 
uzama seçenekleri kullanıldığında 80 km/s hıza kadar 18 
ton maksimum yük kapasitesi ile faaliyet gösterebilmektedir. 

Pim bağlantılı uzama seçenekleri kullanılmadığında ise 
aracın maksimum yük kapasitesi, yine 80 km/s hıza kadar 
25,74 tona ulaşmaktadır.

Bunun yanı sıra, Kässbohrer’in üç dingilli low-loader’ı 
olan K.SLL.P 3, 3.000 mm uzunluğunda pim bağlantılı 
ekstra platform seçeneği sunmaktadır. Platform yüksekliği 
325 mm olan K.SLL.P 3, standart havuz uzunluğu olan 
7.900 mm ve standart 5.400 mm uzamanın yanı sıra pim 
bağlantılı ekstra platform da kullanıldığında 16.300 mm 
toplam havuz uzunluğuna ulaşmaktadır.

Yeni Low-Loader Opsiyonları

Spesifikasyonlar     K.SLL.P 2 K.SLL.P 3

Dingil sayısı      2  3

Dümenleme      Hidrolik  Hidrolik

Platform yüksekliği (mm)    350  325

Standart Havuz Uzunluğu (mm)   6.750  7.900

Standart Uzama (mm)    4.600  5.400

Ekstra Uzatma Platformu Sayısı   2  1

Ekstra Uzatma Platformlarının
Her Birinin Uzunluğı (mm)    

Maksimum Havuz Uzunluğu (mm)   21.350  16.300

Yeni Uzama Seçenekleriyle 
Kässbohrer Low-Loader’lar Artık Daha Da Uzun
24 Nisan 2014, Goch - 2002 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer alan Kässbohrer, ağır yük ve proje taşımacılığı alanında 
faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilen, 2 ve 3 dingilli hidrolik low-loader semi-treylerler için 
çıkarılabilir platformlu yeni pim bağlantılı uzama seçeneklerini sunmaktan memnuniyet duyar.

5.000  3.000
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Neu-Isenburg, Almanya, 9 Nisan 2015 – Premium 
lastik üreticisi Hankook Lastikleri, tüm  mevsimlerde 
kullanılabilen kamyon ve otobüs radyal lastiği SmartFlex 
AH31 ile, ürün kategorisinde 2015 iF Tasarım Ödülü ile 
onurlandırıldı.

Lastikler için ürün tasarımı, estetik özelliklere odaklanan 
diğer endüstriyel tasarımların aksine, güvenlik ile ilgili 
durumların yanı sıra sürüş performansına da doğrudan 
katkıda bulunan bir faktör olarak ekstra önem taşımaktadır. 
Örneğin, suda kızaklama ve ıslak zeminde fren performansı 
gibi temel lastik güvenliği performansı, ağırlıklı olarak sırt 
deseni tasarımları ve yapısı ile belirlenir.

Değişken hava ve yol koşullarına uygun Hankook 
SmartFlex AH31 dört mevsim kamyon lastiği, özellikle 
çok düşük yuvarlanma direnci, düzenli aşınma ve yüksek 
kilometre performansını sağlamayı benimseyen teknolojisi 
ve tasarımı ile öne çıkmaktadır. Çeker aks lastiği, uzun 
ve bölgesel taşımacılıkta kullanışlı ve güçlü kullanım için 
tasarlanmıştır. Lastik, M+S ve 3PMS (3 Peak Mountain 
Snowflake) işaretlerini taşımakla birlikte, daha uzun ömür, 
yüksek yol tutuş performansı ve azaltılmış düzensiz aşınma 
sağlayan 3 boyutlu çentikler ile birlikte geniş taban ve 

omuz tasarımlı bir model olarak ön plana çıkar. Lastiğin 
kalıp tasarımı modeline uygulanan Hankook’s Tread Wear 
Equalised Stepper (T.W.E.S. – Sırt Aşınma Dengeleyici) 
teknolojisi, düzenli aşınma özelliği sayesinde daha uzun 
lastik ömrü sağlar. Hankook SmartFlex AH31, 2015’in 
ikinci çeyreğinde artırılmış yük endeksiyle güçlendirilmiş 
olan iki ebatta (295/80R22.5, LI 154/148) ve 2015’in 
üçüncü çeyreğinden itibaren 3 ek ebatta daha mevcut 
olacak.

1953 yılında kurulan iF Tasarım Ödülü, Red Dot Tasarımı 
ve Uluslararası Tasarım Mükemmeliyet Ödülleri (IDEA) ile 
birlikte en saygın tasarım ödüllerinden birisi olmuştur. Her 
yıl düzenlenen iF Tasarım Ödülü, tasarım kalitesi, işlevsellik, 
güvenlik, kullanım amacının görselleştirilmesi, sezgisel 
ve çevresel etkiler dahil çeşitli değerlendirme kriterlerine 
dayanarak yarışmacıları değerlendirmektedir.

Geçtiğimiz yıl, Hankook Lastikleri, teknolojik liderliği 
ve üstün tasarım yeteneği için dünyanın en üst 4 tasarım 
ödüllerinden – iF Tasarım Ödülü, Red Dot Tasarım Ödülü, 
IDEA ve İyi Tasarım Ödülü- gelen takdirleri kabul etmişti.

Hankook SmartFlex AH31 Ağır Vasıta Lastiği Serisi 
2015 iF Tasarım Ödülünü Kazandı
Hankook’un tüm mevsimlerde kullanılabilen kamyon lastikleri SmartFlex AH31 serisi, 2015 iF Tasarım Ödülü ile 
onurlandırıldı. Yenilikçi teknolojiyle geliştirilen, öncü dizaynı ile yüksek performans sunan SmartFlex AH31 serisi ebatları, 2015 
yılında önemli ölçüde artırılacak.
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İş Makinası Sektörünün İlk Ve Tek 20 Metre Erişimli 
Rotasyonsuz Teleskobik Yükleyicisi JCB 540-200’ün 
Türkiye Lansmanı, SİF İş Makinaları’nın Genel Merkezinde 
Gerçekleşti.

Türkiye iş makinaları sektörünün öncü firması, STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, 26 Mart 
2015 tarihinde, İstanbul Orhanlı’da bulunan genel merkezinde düzenlenen bir etkinlikte yeni 540-200 model JCB teleskobik 
yükleyicisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Sektörde faaliyet gösteren 50’yi aşkın firma yetkilisinin katıldığı etkinlikte JCB 
teleskobik yükleyici ürün gamında bulunan diğer modellerin de yer aldığı bir demo gösterisi yapıldı.

2015 yılında 70. senesini kutlayan ve 40 yıldır telesko-
bik yükleyici üreten ve dünyada bu ürün gamında lider ko-
numda olan JCB, geçtiğimiz sene piyasaya çıkarmış olduğu, 
sektörün ilk ve tek 20 metre erişimli rotasyonsuz telesko-
bik yükleyicisi JCB 540-200 ile liderliğini güçlendirerek de-
vam ettirmeyi planlıyor. JCB’nin Global Teleskobik Yükle-
yici Faaliyetleri Müdürü Mark Telleck, Lansmanda yapmış 
olduğu konuşmada şunları söyledi: “JCB, teleskobik yükle-
yici ürününün dünyadaki öncü üreticisi olarak pazar lide-
ri konumunda. Bu başarının başlıca nedeni, makinalarımız-
da bulunan komponentlerin yüzde 90’ından fazlasının JCB 
tarafından geliştirilerek üretilmesinden kaynaklanıyor. Ge-
lişmiş ülkelerde kullanılan iş makinalarının çok büyük bir 
bölümünü oluşturan teleskobik yükleyici konseptinin geliş-
mekte olan ülkelerde de yaygınlaşması için JCB olarak sü-
rekli çalışıyoruz. Bunun en son örneği, yeni pazara sunulan 
ve bugüne kadarki en büyük teleskobik yükleyicimiz olan 
17 metreye 4 ton kaldırma kapasitesi olan JCB 540-170 idi. 
Bugün ise, sektörün ilk ve tek rotasyonsuz 20 metre erişim-
li, zincir tahrikli ve 5 kademeli özelliğe sahip JCB 540-200 
modelimizi Türkiye’deki müşterilerimize tanıtıyoruz.”

Teleskobik yükleyici ürün grubunun Türkiye’deki büyü-
me potansiyeline dikkat çeken SİF İş Makinaları Genel Mü-
dürü Cüneyt Divriş, 2012 yılında tarım sektöründe başlat-
tıkları atağın meyvelerini 2014 yılında almaya başladıklarını 
söyledi. Geçen sene pazarın 500 adedin üzerinde olduğu-
nu ifade eden Divriş, “Bu pazar seviyesiyle dünyadaki te-
leskobik yükleyici pazarında ilk 10’a girdik. Önümüzdeki 
pazarlar oldukça yüklü rakamlarla ifade ediliyor. Teleskobik 
yükleyici, bizim gibi gelişmekte olan pazarlarda yeni keşfe-
dilmeye başlanan bir ürün grubu. Eminim ki, önümüzdeki 
3-5 sene içinde 1.000’li rakamları göreceğiz ve teleskobik 
yükleyici, neredeyse kazıcı-yükleyici kadar hizmet verece-
ğimiz bir ürün olacak.” şeklinde konuştu.

Üst yapı firmaları, endüstriyel tesisler ve kiralama firma-
larının yeni gözdesi JCB 540-200 model teleskobik yükle-
yici, 20 metre yüksekliğe ulaşabiliyor ve bunu yaparken de 
göbek dönüşü yapmıyor. Bu özelliği ile 5-6 kat sınırındaki 
bina ve endüstriyel yapılarda kullanılmak için avantaj sağlı-
yor ve yüksek hareket kabiliyeti ile mobil vinçlere rakip ola-
rak gösteriliyor. Rotasyonsuz olma özelliği ise dar alanlarda 
kolay bir kullanım sağlıyor. 

JCB Teleskobik Yükleyici ailesinin en büyüğü olma özelli-
ğine sahip JCB 540-200’ün Türkiye’de özellikle üstyapı fir-
maları, endüstriyel tesisler ve kiralama firmalarından talep 
görmesi bekleniyor. Büyük inşaat projelerinde, özellikle in-
şaatı hızlandırmak açısından büyük avantajlar sağlayacak 
olan bu ürünün endüstriyel tesislerde ve kiralama firmaları 
tarafından da tercih edilmesi bekleniyor. Dünya genelinde 
hızla büyüyen kiralama filoları için müşterilerine isteğe bağlı 
olarak özel konfigürasyonlu makinalar da sunabilen JCB’nin 
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bu alandaki en büyük müşterisinin parkında 2.800 adet te-
leskobik yükleyici bulunuyor.

Yüksek ikinci el değeri

Yeni 540-200 serisi teleskobik yükleyicilerin en önemli 
özelliği, makinada kullanılan neredeyse bütün komponent-
lerin JCB tarafından üretilmiş olması. Bu durum iki avanta-
jı ortaya çıkartıyor. Birincisi; makinada sağlanan dizayn bü-
tünlüğü ile verimlilik artarken makinanın dayanım gücü de 
artmış oluyor. İkinci avantaj ise, makinenin ikinci el değe-
ri garanti altına alınmış oluyor. Lansmanda söz alan İş Maki-
naları Birim Direktörü Cihan Ünlü, ikinci el değerinin öne-
mine değinerek şunları söyledi: “540-200 model teleskobik 

yükleyicilerde kullanılan birçok parçanın kazıcı-yükleyici 
serilerindeki parçalarla aynı, bunun da ikinci el değerinin 
korunmasına büyük katkı sağluyor. SİF İş Makinaları olarak, 
sattığımız makinanın yaklaşık 5 yıl kullanıldıktan sonra ikin-
ci el değerinin ne olacağına odaklanan bir firmayız. Yeni te-
leskobik yükleyici modelimiz ikinci el değerini koruyacak 
özelliklere sahip. Özellikle kiralama firmaları için bu konu 
çok önemli. Çünkü ikinci el değeri, makinenin gerçek de-
ğerini ortaya koyuyor.”

Güvenlik ön planda

540-200’ün özellikleri hakkında açıklamalar yapan SİF İş 
Makinaları Endüstriyel Ürün Müdürü Mustafa Çağa, şöyle 
konuştu: “Makinamızda şasenin yan yatma (SWAY) özelliği 
mevcut,  malzemelerin emniyetli bir şekilde yüksek nokta-
lara yüklemelerinde operatörü aşırı yüklemelere karşı uya-
ran, kabin içinde sesli ve ışıklı göstergeler bulunuyor. Ön ta-
raftaki göstergeler sizi sürekli olarak yönlendiriyor. Stabilize 
ayakları istediğiniz noktada basabilmeniz ve SWAY özelliği 
sayesinde eğimli alanlarda daha güvenli çalışabiliyorsunuz. 
Bugünkü lansmanda makinamıza ayrıca bir kamera taktık. 
Kamera vasıtasıyla forklift çatalının en uç noktasını müşte-
rilerimizin görmesini sağladık. Çünkü 17 metreden sonra 
yükseklik arttıkça risk de artıyor. Makinamızı inceledikten 
sonra 20 metrenin sağladığı güvenliği konusunda müşterile-
rimizin endişeleri kalmadı. 
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RENK GRUP,  Türkiye Distribütörlüğünü aldığı TSM 
ITALY ve MINGNUO markalarıyla fuardaki yerini aldı. 
Altmışa yakın geniş ürün yelpazesi bulunan firma, otuz 
yedisini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu. 

Türkiye’den 1500’ün üzerinde Belediye Başkanı ve 
yardımcılarının katıldığı fuara yurt dışından belediyeler de 
katıldı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş 
şehirleri Yalta, Urumçi, Çeboksarı, Rostov, Kunming, 
Nürnberg’in belediye başkanları, belediye yetkilileri, inşaat 
firmalarının temsilcileri, Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
organizasyonuyla Tunus’tan 35’in üzerinde belediye 
başkanı ve yardımcısının da yüz yüze alım görüşmelerinin 
gerçekleştiği fuarda RENK GRUP’un gösterişli standına ve 
yüksek verimli ürünlerine ilgi büyüktü. 

RENK GRUP STANDINA ÖDÜL

RENK GRUP standı, ziyaretçilerin elektrikli ve benzinli 
seçenekleri bulunan yol süpürme makinaları ve iç mekan 
temizleme makinalarını deneyebiliyor olması ve ekrandan 
tanıtım videolarını izleyebilmeleri, kalabalık ve donanımlı 
ekibi ve sunumlarıyla fuarın gözde standlarındandı. 

Fuar öncesi İtalya’dan gelen mühendis ekip tarafından 
iç mekan süpürme alanında dünya devi olan TSM ITALY 

markasının ürünleri hakkında 450 metrekarelik teknik 
servis alanında detaylı bir eğitim alan Renk Grup çalışanları, 
fuarda tüm bilgi ve deneyimlerini kullanarak ziyaretçilere 
makinaları tanıttı. 

RENK GRUP çalışanları, ürünlerine olan ilgi ve kalitelerine 
aldıkları övgülerin yanısıra, son gün katılımcılar arasında 
yapılan oylamayla En İyi Özel Dekorlu Stand Ödülü ile de 
fuarın tüm yorgunluğunu attı. RENK GRUP A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Keskin İstanbul Tekstilkent’deki 
ofislerinden destek veren ve fuar sırasında yanında olan 
on kişilik ekibine teşekkür ederek, bu ödülü tüm çalışanları 
adına aldı.

Murat Keskin ‘‘Bizim için kalite, iş disiplini ve şirket 
itibarı her zaman ön plandadır. Bir şeyi yapacaksak en 
iyisini yapmalıyız” mantığı ile hareket ediyoruz. Biraz 
yoruluyoruz ama karşılığını alıyoruz. Yolumuz daha çok 
uzun, büyük hedeflerimiz var. Çalışmaktan ve kaliteden 
ödün vermediğimiz için sağlam adımlar atıyoruz. Büyük 
hedeflere böyle ulaşılır’’ dedi.

Renk Grup A.Ş Antalya Şehircilik  Ve Teknoloji 
Fuarında Fark Yarattı 
Çevreye duyarlı, ekonomik enerji tüketimli ve ergonomik iç ve dış mekan temizleme makinaları satışı yapan RENK GRUP A.Ş 
1-3 Nisan tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen 5. Uluslararası Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Anfaş City EXPO 2015 ’e katıldı
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İtfaiyecilerin Çözüm Ortağı Volkan İtfaiye

Volkan İtfaiye’nin dünden bugüne  gelişiminden 
bahseder misiniz ?

Volkan, dünden bugüne gerek finansal gerek üretim 
hacmi olarak her alanda sürekli olarak gelişim gösteriyor. 
Yeni üretim alanları ve hatlarına, insan kaynağına, 
teknolojiye, satış ve satış sonrası hizmetlere yatırım 
yapıyoruz. Sadece müşteri odaklı değil, odağımıza 
hedef kitlemizdeki tüm grupları alarak tasarlıyoruz, 
üretiyoruz. Sürdürebilir kalite ve kurumsal yapılandırma 
kapsamında ERP sistemimizi güçlendirdik. Pazar 
ağımızı genişletmek ve güçlendirmek adına sadece 
satış departmanı değil, Ar-Ge departmanımız da 
çalışmaya başladı. Ülkemizden farklı coğrafi ve iklim 
şartlarına sahip bölgeler için özel tasarım yapılıyor, en 
uygun malzeme ve üretim tekniği seçiliyor. Anlaşılacağı 
üzere Volkan, 1974 yılında 50 metrekare atölye ve 8 
kişilik ekip halinden çok uzakta.

Firma personelinin  kaçı mavi ve beyaz yakadan 
oluşmakta ?

Şu an 210 mavi, 85 beyaz yaka olmak üzere 295 
personel ile çalışıyoruz. Hepsi de kendi branşların 
da uzman kişiler. Mevcut bilgileri geliştirmek 
ve güncellemek adına da firmamız tarafından 
kendilerine düzenli eğitimlerde verilmekte.

Fabrika alanını büyüttüğünüzü biliyoruz. Ayrıca 
bir yatırım daha düşünüyor musunuz ?

2015 yılı içinde üretim alanımıza 6.000 
metrekarelik bir yatırımdan sonra şu an itibariyle 
toplam üretim alanımız 25.000 metrekareye ulaştı. 
Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe en 
büyük fabrikaya sahibiz. Sadece alanları büyütmek 
ile bitmiyor tabii. Kaizen felsefesinden ilham 
alarak üretim alanında yerleşim planları üzerinde 
düzenlemeler yaptık.  Daha verimli ve düzenli bir 
üretim alanı oluşturduk. Bir sonraki yatırım planımız 
ise daha modern çalışma ortamı sağlayacak bir idari 
bina. 

Ar-Ge ye verdiğiniz önemi biliyoruz. 
Departmanınız hakkında neler anlatırsınız. 
Örneğin kaç mühendisiniz mevcut ?

Volkan Ar-Ge Merkezi’nde farklı alanlarda uzman 
30 mühendis bir fiil araştırıyor ve geliştiriyor. 
Mühendislik yapmak ile Ar-Ge yapmak arasında 
ciddi bir fark var. Volkan Ar-Ge Merkezi 3 farklı 
konuda Tübitak projesi hazırladı ve onayını aldı. 
Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Volkan Ar-
Ge Merkezi mevcudu iyileştirme, potansiyel veya 
meydana gelen soruna etkili çözümler sunma ve 
yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor. Her bir çalışmayı 
simule etme imkanı tanıyan merkez mühendislere 
de en verimli ve rahat çalışma ortamı sunuyor. 

Volkan’ın kendi branşında Türkiye’ye ilk’leri kazandıran bir marka olmasının sebebi güçlü kurum kültürüdür. İtibarımızın sarsılmaması 
adına etik anlayışımızdan, değerlerimizden, kalitemizden, cesaretimizden ve insan hayatını kurtarmak adına yaptığımız işin bilincinden 
hiç bir zaman taviz vermedik diyen kurumsal iletişim müdürü Duygu Tecim ile Volkan İtfaiye’yi irdeledik.
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İtfaiye branşın da Türkiye’ye ilkler kazandırdığınız 
bir gerçek. Bulunduğunuz mevcut durumu korumak 
adına aldığınız önlemleriniz neler ?

Volkan’ın kendi branşında Türkiye’ye ilk’leri 
kazandıran bir marka olmasının sebebi güçlü kurum 
kültürüdür. İtibarımızın sarsılmaması adına etik 
anlayışımızdan, değerlerimizden, kalitemizden, 
cesaretimizden ve insan hayatını kurtarmak adına 
yaptığımız işin bilincinden hiç bir zaman taviz 
vermedik. Bunun yanı sıra yeniliğe ve gelişime açık 
yapımızla, yeni teknolojilere olan merakımızla, katma 
değer yaratma arzumuz ve ülkemiz ekonomisini 
güçlendirme çabamızla sürekli olarak daha iyisini 
yapmaya çalıştık. Bu unsurlar yan yana geldiğinde 
bizi “ilk’lerin” firması haline getirerek zirveye taşıdı. 
Mevcut durumu korumak adına aldığımız tek önlem 
kurum kültürümüzü Volkan ailesinin her bireyine 
doğru şekilde aktarmak. Volkan ailesi bu değerleri 
taşıdığı sürece sektördeki yeri ve durumu her zaman 
baki kalacaktır. 

İtfaiye sektörü haricinde yeni bir alan düşünceniz 
var mı ?

Başarı ancak hedefe odaklanma ile gelir. Biz itfaiye 
aracı konusunda odaklanmış bir firmayız. Başka 
alanlara yönelmek odaklanmayı zedeler. Volkan 
sadece itfaiye aracı üretiyor ve üretecek. Yeni bir 
ekip ile Volkan’ın tecrübesinden yararlanarak yeni 
bir oluşum sürecindeyiz. VUUSS markası ile uzay, 
uçak ve savunma sanayine hizmet edecek ürünler 
tasarlayıp üreteceğiz. Burada altını çizmek istediğimiz 

en önemli unsur ise “insan hayatını tehlikeye atmayan 
ve öldürmeyen araçlar üretmek” VUUSS’un ilk ürünü 
“Kara Zeybek” adı verilen insansız kara aracıdır. Kara 
Zeybek savunma veya söndürme gibi farklı amaçlara 
hizmet edebilecek uzaktan kontrol edilen bir platform. 
Şu an satışa sunulmamış olan Kara Zeybek üzerinde 
çalışmalar devam ediyor. 

8x8 LION’un özelliklerinden bahseder misiniz ?

8x8 LION ana uçak yangın söndürme aracı adından 
da anlaşılacağı üzere uçak yangınlarına müdahalede 
kullanılır. 1300 BG ne sahiptir ve ikiz motoru 
sayesinde güç kaybına uğramadan yangın söndürme 
müdahalesinde bulunur. Üstyapısı ve şoför kabini 
Volkan Ar-Ge Merkezi tarafından dizayn edilmiş 
ve Volkan üretim tesislerinde üretilmiştir. Tamamı 
kompozit malzemeden üretilmiştir. 16.000 lt su tankı 
ve 2000 lt köpük tankına sahiptir. VFPN 1200 yangın 
pompası ile 12.000 lt/dk su basabilmektedir.  Sade ve 
kullanışlı kontrol paneli ve panoramik görüş sağlayan 
camlar ile şoför mahallinde kullanım kolaylığı tanır. 
Geçtiğimiz yıl Devlet Hava Meydanlar İşletmesi’ne 20 
adet 8x8 LION  teslim etmiştir, araçlar ülkemizin farklı 
havaalanlarında görev yapmaktadır. 

Çözüm ortağı olduğunuz ülkeler hangileri ?

Volkan ürünleri 30’dan fazla ülkede hayat kurtaran 
itfaiyecilere çözüm ortağıdır. Bölgesel olarak dile 
getirirsek Rusya, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, Güney Afrika, Uzakdoğu Asya ve Güneydoğu 
Asya’da Volkan ürünleri kullanılmaktadır. 
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OKT Trailer, Büyük Enerji Buluşmasına Ortak Oldu…

Alanında dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen 
fuarı ’12. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, 
İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’ Petroleum 
İstanbul, 

02– 05 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Kongre 
ve Fuar Merkezi’ nde gerçekleşti.

Akaryakıt taşımacılığına yönelik tanker üretimleri ile 
çıktığı yola bugün petrol ve kimyasal türevleri, sıvı gıda 
ve gaz taşımacılığına hizmet eden basınçlı / basınçsız, 
izolasyonlu / izolasyonsuz tanker üretimleri ile devam 
eden OKT Trailer, sergilediği ADR sertifikalı tankerleri ile 
sektör oyuncularının ilgi odağı oldu.

Bugüne değin yaklaşık 1600 adet tanker teslimatı 
gerçekleştiren OKT Trailer, Petroleum Fuarı’nda farklı 
tasarımlarda beş tankerini sergilerken Preciturbo boşaltım 
sistemini de tanıttı. Preciturbo sistemi ile aynı tankta 
bulunan farklı malzemeler, peş peşe sayılarak boşaltılabilir. 
Bu sistem ile boşaltım sonrası herhangi bir ürün karışımı 
olmaz ve buna bağlı mal kaybı yaşanmaz. Kollektör ve 
sayaç sisteminin içi sürekli olarak boş ve kuru kalır.

Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin 
Avrupa Anlaşması düzenlemelerini ifade eden ADR 
mevzuatı konusunda tanker sektöründe üstlendiği 
öncülük rolü ile      OKT Trailer, Petroleum Fuarı’ ında 
yoğun ilgi gördü. ADR konusunu sadece araç üreticisi 
olarak ele almayan OKT Trailer bu düzenlemeyi aynı 
zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor. Bu 
yöndeki deneyimlerini paylaşarak müşterilerini ADR’ ye 
uygun ürünler hakkında bilgilendiriyor ve yönlendiriyor.

Ülkemizde de zorunlu hale geldiği günden bugüne 
ADR çalışmalarında hız kesmeyen     OKT Trailer’ın 
sahip olduğu 5 tasarım onayı kapsamında 78 adet OKT 
Trailer markalı tankeri sertifikalandırıldı. Aldığı tasarım 
onaylarını üretimde uygulamaya dökme hızı   OKT Trailer’ 
in bu konuda öne çıkan özelliği oldu. ADR konusunda 
yakaladığı başarı, Araç ve Üst Yapı Muayene Merkezi 
olarak Türkiye’ de ilk 5 firmadan birisi olmasını sağladı.

Sergilenen Araçlar; 

38.000 Lt., 5 Bölmeli, Alüminyum Konik Tanker 
Semi Treyler

Enlemesine eksiz, yekpare levhalı gövde yapısı, en az 
sayıda birleşim noktası ile yüksek mukavemetli ve uzun 

ömürlü kullanım sağlayan tanker semi treyler, benzersiz 
OKT özellikleri ile akaryakıt ve kimyasal lojistiğinin 
vazgeçilmezlerinden.

26.000 Lt., 5 Bölmeli, Kamyon Üstü Alüminyum 
Silindirik Tanker

Sektörde alışılageldik kamyon üstü tanker 
tasarımlarından, silindirik kesiti ile farklılık gösteren 
kamyon üstü tanker, akaryakıt istasyonları için ideal 
çözüm.

12.000 Lt., 3 Bölmeli, Kamyon Üstü Alüminyum 
Silindirik Tanker

Silindirik kamyon üstü tanker grubunda, küçük araç 
sınıflarına özel üretilen şehir ve tesis içi kullanımlara 
uygun, pratik çözüm.

26.000 Lt., 5 Bölmeli, Kamyon Üstü Alüminyum 
Eliptik Tanker

Alışkanlıklarından vazgeçemeyenler için, özel yardımcı 
şasi üzerine konumlandırılmış eliptik tanker yurtiçi ve 
yurtdışı pazarda alıcıları ile buluşuyor.

Ayrıca fuarda sergilenen araçları daha önce satınalan;

• Mercedes Benz Türk A.Ş.

• Kalamaki Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 

• İYL Enerji Limited Şirketi, araçlarını fuarda teslim aldı.

ADR, OKT Trailer için aynı zamanda bir Sosyal Sorumluluk Projesi… 
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Goodyear operatörlerin maliyetlerini azaltmasına 
yardımcı olan yeni iş makinası lastiklerini ve hizmetlerini 
INTERMAT 2015 fuarında tanıttı. Goodyear’ın başarılı 
arazi lastiği (OTR) serisi RT-5D’nin üç yeni ebadını 
20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 tanıtımıyla yüksek kaliteli 
OTR ürünleriyle portföyünü genişletti. Bu sayede her türlü 
lastik yükleyicinin gereksinimlerini karşılayan ebat serisini 
de tamamlamış oldu. RT-5D lastikleri, üst düzeyde çalışma 
süresi ve etkileyici taşıma kapasitesi sağlarken, çalışma 
maliyetini azaltıp verimliliği artırıyor. Zorlu endüstriyel 
uygulamalar ve geri dönüşümün yanı sıra açık ve kapalı 
madenler gibi ağır koşullarda 250 (L5) çekiş gücü ile yüksek 
performans sağlıyor.

Goodyear liman makinelerinde kullanılan 18.00R25 
ebadındaki yeni EV-4C ve EV-4R lastiklerini de fuarda 
sergiledi. Konteyner taşıma makineleri ve istif taşıyıcılar 
için tasarlanan lastikler, ıslak zeminde güçlü bir yol tutuşu 
sağlarken derin dişli tasarımı sayesinde kullanım ömrünü 
uzattığından maliyeti de azaltıyor. Lastik, sürüklenmeden 
kaynaklanan titreşimi azaltan yenilikçi CAD tasarımlı 
dişleriyle de kusursuz bir operatör konforu sunuyor.

Goodyear İş Makinası Lastikleri EMEA Müdürü Octavian 
Velcan; “Başarılı RT-5D lastik serimizin üç yeni ebadıyla 
artık her tür tekerlekli yükleyiciye uygun kapsamlı bir 
portföy sunuyoruz. Yüksek stabilite özelliğine sahip 
olmayan lastiklere kıyasla daha fazla yük kapasitesi ve 
üst düzey çalışma süresiyle RT-5D serisi, müşterilerimizin 
maliyetini azaltmasına yardımcı olacak” dedi. Limanlardaki 
konteyner taşıma ekipmanlarının çalışmalarında hassasiyet 
ve güvenilirliğinde son derece önemli olduğunu vurgulayan 
Velcan; “Bu segmentte hali hazırda güçlü bir portföye 
sahip olan Goodyear, 18.00R25 ebadındaki yeni EV-4C ve 
EV-4R ile mevcut liman serisini tamamladı. Diğer mevcut 
ebatlarıyla birlikte bu yeni lastikler, güvenilirlik, üst düzey 
denge ve verimlilik sağlıyor” dedi.

Goodyear’ın yenilikçi OTR hizmeti EM TRACK III

Goodyear İNTERMAT 2015 fuarında ziyaretçilere, 
yenilikçi EM Track III lastik yönetim programını tanıtırken, 
OTR lastik yatırımını optimum hale getirmesine yardımcı 
olmaya verdiği önemi vurguladı. Goodyear EM Track III, tüm 
Goodyear OTR personeli tarafından kullanılan ve lastiklerle 
ilgili tüm verileri kaydeden ve müşterilerinin kullanımına 
sunan Windows tabanlı yenilikçi bir hizmet aracı. Bunun 
yanı sıra bu program, müşterilerin, Goodyear uzmanlarıyla 
çalışarak lastik kullanımlarını maliyet açısından son derece 
verimli hale getirmelerine olanak tanıyor.

Goodyear EM Track III, lastiğin ömrünü ilk andan son 
kullanıma kadar takip edebiliyor. Sistem; filo bilgileri, 
lastik ve jant donanımları ve muayene, basınç gibi servis 
bilgilerini içeren verileri kaydediyor. Buna ek olarak sistem, 
lastik performansı hakkında geçmiş bilgiler ve geleceğe 
yönelik tahminler gibi özel raporları oluşturabiliyor. Sistem 
ayrıca bütçe hesaplarına ve lastik envanterinin optimum 
hale getirilmesine yardımcı oluyor. 

Goodyear, İş Makinası Lastiklerini ve 
Hizmetlerini INTERMAT Fuarı’nda Tanıttı.
Goodyear, Avrupa’nın en önemli yapı endüstri fuarı Intermat 2015’te iş makinası lastiklerini ve hizmetlerini sergiledi. Goodyear, 
OTR lastiği RT-5D serisinin üç yeni ebadını, liman makinelerinde kullanılan EV-4C ve EV-4R lastiklerini ve EM Track III 
lastik yönetim programını ziyaretçilere tanıttı.
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Çevre teknolojileri sektörünün önemli oyuncuları IFAT Eurasia’da yerlerini aldı. Devam eden talebi karşılamak için fuar 
alanına ilave bir dış alan da katılımcıların kullanımına açıldı. Dış alan devam eden taleplerin yanı sıra daha büyük ölçekli 
sergileme alanına ihtiyaç duyan katılımcıların ihtiyaçları için planlandı.

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

İfat Eurasia 
Ankara’da Dünyayı Buluşturdu
Messe München ve onun yan kuruluşu MMI Eurasia tarafından düzenlenen IFAT Eurasia, Avrasya pazarına yönelik yeni bir 
çevre teknolojisi fuarı.

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2015 31

Profimak önceki yıllarda piyasaya sunmuş olduğu PR-1, PR-2 ve 
PR-3 model elektrikli çöp araçlarına bir yenisini daha ekledi.

Profimak devam eden AR-GE çalışmaları sonucu, bu yıl da PR-4 
model Lityum İyon bataryalı çöp aracını piyasaya sundu. Şu anda 
dünyadaki son teknolojiye sahip olan araç, uzun ömürlü kendi 
kendini kontrol eden akıllı sisteme sahip bataryaları ve yurt dışı 
piyasasına oranla 1/3 oranındaki maliyetiyle iç piyasada yeni bir 
dönemi başlattı.

Özellikle gece şartlarında çöp toplarken, araç motorundan çıkan 
yüksek seviyedeki ses, bölge sakinlerini rahatsız ediyordu. Profimak 
yaptığı çalışmalar sonucunda bu yüksek seviyedeki ses ve gürültü 
kirliliğini ortadan kaldırdı. Bunun yanında Profimak’ın geliştirmiş 
olduğu sistem düşük emisyon salınımları ile tamamen çevre dostu 
bir teknolojiye sahip.

PR-4 Sistem kullanıcılarına hiçbir iş bırakmadan otomatik olarak 
kendi kendini kontrol ediyor.

Tam bakımsız Lİ-İon akülere sahip sistem, yüksek akım, aşırı 
deşarj, aşırı şarj, yüksek ısılar’ da otomatik olarak  sistemi devre dışı 
bırakıyor.

İstenildiği takdirde tank seviye modülü eklenerek aracın yakıtı 
kullanıcılar tarafından kontrol edilebiliyor. Yine GPRS modülü 
eklenerek gerekli sistem tanımlamaları yapıldıktan sonra araç 
kullanıcılara, durumu ile ilgili bilgi mesajları gönderebiliyor. Veya 
kullanıcılar önceden belirlenmiş olan kodları modüle göndererek 
araçtan istenilen bilgileri talep edebiliyor.

Şarj konusuna geldiğimizde Li-İon bataryalar 2000 döngü 
şarj işlemine kadar tam performansta çalışıyor. Bir döngü akünün 
tamamen boşalıp tekrar %100 şarj olmasını varsaydığımızda ve 

aracın her gün bir döngü ile şarj olduğunu düşündüğümüzde (bu 
mümkün olmayan bir durum en az iki günde bir döngü olabiliyor.)  
en az altı yıl li-ion bataryalar tam performans ile çalışıyor. Akıllı şarj 
cihazları şarj işlemini tamamen kendisi kontrol ederek akülerin daha 
performanslı çalışmasını sağlıyor.

Profimak’ın yapmış olduğu son teknolojiye sahip PR-4 sistemli 
araçlar tamamen otomatik olarak kendini kontrol eden  sistemiyle, 
çevre ve doğaya olan faydalarıyla ve yüksek performansı ile bütün 
temizlik firmalarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Profimak, sürekli yenilenmekte olan teknolojiyi, ürünlerine 
uygulayarak,  daima  kendini geliştirerek Türkiye’ye hizmet 
etmeye devam ediyor. Profimak’ın devam eden Ar-Ge çalışmaları 
önümüzdeki yıllarda da yeni model elektrikli araçların piyasa 
çıkacağının habercisi.

Profimak Tarafından Üretilen Türkiye’nin İlk Lityum İyon Bataryalı Çöp 
Aracı Yenilenen Teknolojisi ile Türkiye Pazarında ve İfat Fuarında Yerini Aldı.
16-18 Nisan tarihlerinde ülkemizde ilk defa yapılan İfat Ankara’da, baş köşe de yerini alan Profimak sektöre Türkiye’nin ilk 
lityum bataryalı çöp aracını sundu.
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Optima Mühendislik 2000 yılında, Tamer Ülgen tarafından 
kuruldu. 2008 yılında da şahsım ve yine Tamer bey tarafından 
yan kuruluşumuz olan Optima Elektro Hidrolik’i kurduk. 
Şirketimiz mühendislik projelerine yönelik elektro-hidrolik 
makinalar yapmaktadır. Genel pazarımız Ortadogudur ayrıca 
Arabistanda da fabrikamız mevcut. Firmamız üretmiş olduğu 
ürünlerinin % 95 ini ihraç etmektedir. 

Optima Elektro Hidrolik’in ürün gamından bahsedelim.

 Optima Elektro Hidrolik; atık ve geri dönüşüm esaslı 
parçalama sistemleri, tek şaft, 2 şaft ve dört şaft parçalama 
sistemleri üretir. Ek olarak ; Araç üstü parçalama sistemleri,  
Elektro hidrolik makinalar, atık balyalama presleri, hook-
lift denilen araç üstü konteyner kaldırma sistemleri, hidrolik 
polipler, hurda transferleri için ayrıca konveyor bantlar da 
ana başlıklarımızdandır. Ek olarak, araç üstü genişleyebilen 
konteynerler mobil hastanelerde de iddiamızı sürdürmekteyiz.

Proje bazlı ;müşteri talepleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Mavi yaka olmak üzere 110 kişiyiz. 17 kişilik mühendis 
ekibmizde ar-ge birimimizi oluşturmakta. Temel amacımız 
müşteri memnuniyeti olduğu için ; kendilerinin ne istediklerini 
tam olarak anlayıp o yönde ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz.  

Siparişler genellikle  Ortadoğu dan geliyor.

 36 ülkeye ihracatımız var bunların başlıcaları; Polonya, 
Singapur, Filipin, Norveç’ten oluşmakta. Yurt dışı pazarı, 
kaliteden anlıyor ve maddiyatı ikinci planda tutuyor. Buda 
bizi daha iyisini yapmak adına kamçılıyor. İç pazara bakınca, 
kaliteden önce bedelinin göz önünde   bulundurulması 

maalesef ki çok acı ve ciddi bir kayıp. Hal böyle olunca da 
iş ar-ge birimimize düşüyor. Sürekli olarak bazı kalemlerde 
kaliteyi düşürmeden maliyet çalışmaları yapıyorlar. Böylelikle 
herkesin talep ettiği ; Kaliteli ve Ekonomik ürünler üretiyoruz.

Fuara Mobil Shredders ile katıldık.

Araç üstü atık parçalama sistemi olan mobil shreedders.

Atık parçalama sistemlerimiz 2,2 kw dan 620 kw kadar 
değişmektedir . Biz geri dönüşümün başlangıç noktasını 
üretiyoruz. Ürünlerimiz kullanıcının isteğini tam anlamıyla 
karşılayacak şekilde tasarlanır ve sonrasında somut bir sisteme 
dönüşür. Şuan fuarda gördüğünüz gibi. Sistemin çalışma 
amacı hacim küçültmektir. Katı atık depolama alanına ürünler 
gelir mevcut yerde parçalanıp hacim küçültülür ordanda 
belirli bölümlere dağılır. Avantajları ise ciddi gider oluşturan 
yakıt konusunda ki tasarrufu minumuma düşürmektir. Ürün 
istenilen yere rahatlıkla götürülür ve üzerinde bulunan 
jeneraör ile performanslı bir şekilde parçalama gerçekleşir.

İfat Fuarlarına genelde katılırız.

İfat bizim için önemli. Çünkü hem kemik müşterilerimizle 
tekrar görüşme imkanı buluyoruz. Hem de yeni firmalarla 
tanışma şansını yakalayabiliyoruz. Sektör açısından oldukça 
faydalı bir ortam. İfat Münih’te de yeni bir ürünümüzü 
sergileyeceğiz. Bu aralar tamamen bunun heyecanı içindeyiz.

Optima Elektro Hidrolik İfat Fuarında Göz Doldurdu
Optima Mühendislik; bünyesinde ki mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen; dayanıklı, yüksek performanslı, düşük 
işletim maliyeti ve konforlu donanımıyla dikkat çeken ürünleriyle, 16 – 18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İfat Ankara 
Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Bizde; şirket ortaklarından olan Hasan Kayaaslan ile firma ve ürünleri hakkında konuştuk.
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Firmamız 2000 yılında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
yurtdışına hizmet vermek amacı ile kuruldu. Devamında 
yurtiçinden gelen talepleri de karşılayabilmek adına iç pazar 
için de üretime başlandı.Kısa bir zaman zarfında kalitemiz ve 
sektöre kazandırdığımız yenilikler hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında ilk akla gelen firmalardan biri haline gelmemizi 
sağladı.Mevcut üretimimizin büyük bir kısmı yurtdışına 
yönelik olmak ile birlikte yurtiçinde özel sektör ve kamuya 
hizmet veren birçok firma ile çalışmaktayız.

Fabrikamız İzmir Torbalı’da, İtalyada da satış ofisimiz 
bulunmaktadır.

Fabrikamızda 10 ‘u beyaz yaka olmak üzere 70 kişilik 
bir ekip mevcuttur.Uzman ve deneyimli kadromuz ile 
fabrikamızda yüksek kalitede üretimler gerçekleştirmekteyiz.
Endüstri ve makine mühendislerinden oluşan ar-ge birimimiz 
çalışmalarını sürekli olarak devam ettirmektedir.

Özellikle ihracata yönelik bir firmayız.

Avrupa da İtalya başta olmak üzere, Fransa, İspanya ve 
Portekiz ile çalışmaktayız.Ortadoğu ve Afrikada da bir çok 
ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Kaliteyi önde tutan firmalar 
tarafından rağbet görmekteyiz.

Çöp kamyonu başta olmak üzere, Kancalı 
yükleyiciler(Hooklift), Araç üstü ve mobil atık presleri, Atık 
konteynerleri ürün gamımızı oluşturmaktadır.

İfat Fuarına ; yeni tasarımını tamamlayıp piyasaya 
sunduğumuz satışına kısa bir süre önce başladığımız cam atık 
toplama aracıyla katıldık. Bu aracın en büyük özelliği klasik 
damperli kasa yerine kancalı yükleyici sistemiyle donatılmıştır.
Önündeki ithal cam kumbara vinci ile konteyner araç üstünde 
iken doldurulabildiği gibi,konteyner kancalı yükleyici ile dolu 
veya boş olarak yere bırakıp-alınabilir,konteyneri boşaltmak 
için damper hareketi yaptırılabilir. Ayrıca kancalı yükleyici  
üstündeki cam konteynerını bırakıp, kancalı yükleyici ile 
taşınmaya uygun diğer ürünlerimiz ile de kullanılabilmektedir. 
Böylece tek araç farklı ekipmanları taşıyarak çok amaçlı 
kullanılabilir. 

Diğer ekipmanımız ise; daha öncesinde araç üstüne 
monteli olarak ürettiğimiz minipak ambalaj atığı toplama 
aracımızın mobil hale getirilmiş versiyonu. Bunu da kancalı 
yükleyiciyle taşımaya uygun şekilde dizayn ettik. Gücünü 
araç üstüne monteli ekipmanımızdaki gibi pto-pompa yerine 
elektrik sisteminden almaktadır.Bu da kullanıcaya operasyonel 
giderler bakımından avantaj sağlamaktadır.Bırakıldığı 
yerde elektriğe bağlanması ile üstündeki 7,5 kw lık elektrik 
motoruyla sıkıştırma işlemini gerçekleştirmektedir. Dolum 
işlemi tamamlandığı zaman da yine kancalı yükleyiciyle 
araç üzerine alınarak, boşaltma alanına götürülerek işlem 
gerçekleştirilmektedir.

Fuardan çok memnun kaldık ve geri dönüşlerin olumlu 
olacağı kanaatindeyiz.

Fuarın ilk yılı olmasına rağmen iyi organize edilmişti,bizim 
için gayet güzel geçti. Yeni satışlarımız oldu ancak daha da 
önemlisi bir çok müşterimizle standımızda bir araya geldik ve 
yeni birçok firma ile de tanışma fırsatı bulduk.

Emi Çevre, Cam Atık Toplama Aracını  İfat 
Fuarında Görücüye Çıkardı
Cam atık toplama aracı ve Minipak ambalaj atığı toplama araçlarıyla Türkiye’de ilk defa yapılan İfat Fuarına katılan Emi 
Çevre kısa süre önce piyasaya çıkardıkları araçlarını müşteri beğenisine sundu. Yaptığımız görüşmede firma yetkilisi Mustafa 
CEYLAN ana başlıklar halinde ürünlerinden bahsetti. 
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Ankara’da IFAT Eurasia’dan Etkileyici Başlangıç
Avrasya Çevre Teknolojileri İçin Yeni Bir Buluşma Noktası 

IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı 16.-18. Nisan tarihleri 
arasında Ankara Congresium Kongre merkezinde gerçekleşen 
prömiyerinde 11.000 ziyaretçi ile olağanüstü bir kapanış yap-
tı. Avrasya pazarının yeni çevre teknolojileri fuarında 19 ülke-
den 243 katılımcı yer aldı. Sektörden gelen olumlu tepkiler ve 
tebrikler organizatörlerin beklentilerini doğrular nitelikte: IFAT 
Eurasia çevre teknolojilerinin bu büyüyen pazarının yeni ön-
der iş platformu. 

Messe München Genel Müdürü Stefan Rummel: “Geçti-
ğimiz üç gün içinde aldığımız bu son derece memnun edici 
sonuçlardan mutluluk duyuyoruz. IFAT Eurasia Messe Münc-
hen’in Türkiye’de organize ettiği ikinci etkinlik ve prömiyere 
olan ilgi bu pazara adım atmanın doğru bir karar olduğunu gös-
terdi. Çevre teknolojileri sektörü için yepyeni bir merkezin ku-
rulduğunu memnuniyetle söyleyebilirim .”

MMI Eurasia Genel Müdürü Osman Bayazit Genç: “Katılım-
cılarımız ve partnerlerimiz son derece mutlu: IFAT Eurasia şim-
diden uluslararası bir marka oldu. Özellikle Avrasya bölgesin-
den gelen çok sayıda ziyaretçi olmasından mutluluk duyduk.”

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH Uluslararası Bölge 
Satış Müdürü Michael Zabelt ve Pazarlama Sorumlusu Hei-
di Dorner de bunu doğruluyor: “IFAT Eurasia prömiyeri bizim 
için çok başarılı geçti. Başlangıçta Ankara’da olmasından dola-
yı şüphelerimiz vardı ama doğru yer olduğunu gördük. Şu ana 
kadar IFAT Eurasia şirketimiz için kesin bir başarı oldu. Türki-
ye’deki diğer etkinliklerle kıyaslandığında fuarın çok üst düzey 
olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 2017’de tekrar katılmak için 
sabırsızlanıyoruz.”

 Profesyonel ziyaretçiler

Türkiye’nin yönetim merkezi Ankara ile fuar alanı tercihinin 
ne kadar doğru olduğu da bu ilk fuarda belli oldu. Çeşitli milli 
ve uluslar arası delegasyonlar IFAT Eurasia’ya katılarak bu etkin-
liğin Türkiye ve Avrasya bölgesi için ne kadar önemli olduğunu 
kanıtladı. Yunanistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Litvan-
ya, Romanya, Rusya Federasyonu ve Tunus delegasyonları ka-
tılımcılar arasındaydı ve bazılarına doğrudan Bakanlar, Beledi-
ye Başkanları veya Büyükşehir Belediye Başkanları gibi önemli 
makamlardaki kişiler katılım gösterdi.

Bunlardan birisi bir heyete başkanlık eden Romanya Çev-
re, Su ve Orman Bakanı Gratiela Leocadia Gavrilesco oldu. O 
da fuardan çok memnun kalanlar arasındaydı: “IFAT Avrasya 

çevre teknolojileri konusunda Romanya ve Türkiye arasında ö-
nemli bir köprü vazifesi görüyor. Böyle bir etkinliğin eksikliği 
hissediliyordu.”

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu daha açılış konuşmasında fuara olan yüksek uluslararası il-
giyi işaret etti: “Ankara’daki IFAT Eurasia fuarı uluslararası ya-
tırımcıların Türkiye’ye gösterdiği büyük ilgiyi ortaya koyuyor. 
Türkiye’deki çevre sektörünün önemini etkileyici bir biçimde 
vurguluyor. IFAT Eurasia’nın Türkiye’de yapılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Birçok katılımcı ziyaretçilerin somut taleplerinin ve ulusla-
rarasılığının altını çizdi. IFAT Eurasia yeni iş sözleşmeleri, satış 
pazarlıkları ve satışlar için bir forum görevi gördü. Wilo (Tür-
kiye) Uluslararası Pazarlama Koordinatörü Melis Öner de bu-
nun altını çizdi: “IFAT Eurasia Avrasya pazarının buluşma nok-
tası oldu. Fuara sektörümüz ile ilgili profesyoneller katıldı. IFAT 
Eurasia’nın önümüzdeki yıllarda öneminin daha da artacağın-
dan şüphemiz yok ve 2017’de tekrar katılmak için sabırsızla-
nıyoruz.”

Sektörün Ankara’da uluslararası toplantısı

Katılımcılar açısından da sektör Ankara’da toplanmıştı. 19 
ülkeden toplam 243 katılımcı tarafından temsil edilen 400 fir-
ma, 12.000 metrekare kapalı 3.500 metre kare açık, toplam 
15.500 metrekarelik sergi alanında çevre teknolojilerindeki en 
son çözüm ve ürünleri tanıttı. Katılımcıların yüzde 62’si sırasıy-
la Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İsviçre, İtalya, 
Çin, Yunanistan, Hollanda ve İspanya başta olmak üzere Türki-
ye dışındaki ülkelerdendi.

Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya ve İsviç-
re’ye ait toplam altı milli pavyon bulunması da fuarın uluslara-
rası niteliğini öne çıkardı.

Katılımcıların araç ve makinelerini uygulama yöntemleri ile 
birlikte sergiledikleri açık alanda başarı ile görevini yerine getir-
di. EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş. Satış Müdürü Erkan Yeğencik de 
buna tanık olanlar arasında: “Teşekkürler IFAT Eurasia 2015. 
Pek çok yeni müşteriye ulaşarak hedefimize tamamen eriştik. 
IFAT Eurasia 2017’de tekrar buluşacağız.”

Bir sonraki IFAT Eurasia 2017 baharında gerçekleşecek. 
Daha fazla bilgiye www.ifat-eurasia.com adresinden ulaşabi-
lirsiniz. 

• 75 ülkeden yaklaşık 11.000 ziyaretçi
• Uluslararası ziyaretçilerin ve katılımcıların yoğun ilgisi Türkiye’nin bir köprü vazifesi gördüğünü doğruladı
• 19 ülkeden 400 şirketi temsil eden 243 katılımcı
• Etkinlik programlarına büyük talep
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Manisa Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hidromek’i Seçti

Allison Şanzıman, Basınç Pompaları İçin Daha Fazla Beygir 
Gücü Sunan Yeni 9832 Petrol Sahası Serisi’ni Tanıtıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi - Manisa Su ve Kanalizasyon İ-
daresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), Manisa merkezinde ve ilçe-
lerde su ve kanalizasyon işlerinde kullanılmak üzere DMO ara-
cılığıyla 13 adet HMK 102 B Alpha A5 kazıcı yükleyici ve 2 adet 
HMK 200 W lastikli ekskavatör alımı gerçekleştirdi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde gerçekleşen tesli-
mat törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Er-
gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürü 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel 
Müdürü Yakup Koç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut 
Bilgen, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nohutçu, MAS-
Kİ Destek Daire Başkanı Mustafa Parlak, Hidromek İzmir Böl-
ge Müdürü Göksel Pazarcı, Hidromek İzmir Bölge Satış Sonra-
sı Hizmetler Müdürü Soner Şahin ve diğer MASKİ ve Hidromek 
yetkilileri katıldı. 

 Törende kısa bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İçin çalıştıklarını artık belediye 
ve MASKİ’nin kiralama yolu ile makine alımı yapmadıklarını, öz 
kaynaklarını kullanarak alımlar gerçekleştirdiklerini ve makinele-

rin Manisa halkına hayırlı, uğurlu olmasını diledi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi son alımlarıyla beraber Eylül 
2014’ten bu yana 30 adet Hidromek kazıcı yükleyici, 6 adet 
HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici ve 2 adet HMK 200 W lastikli 
ekskavatör sahibi olarak makine parklarını genişletti.

İNDİANAPOLİS – Allison Transmission Holding A.Ş. (NYSE – 
New York Borsası: ALSN) zorlu çalışma koşullarında görev alan 
basınç pompaları için 3200 beygir gücündeki (2386 kilovat) yeni 
9832 Petrol Sahası Serisi  şanzıman modelinin lansmanını yaptı. Bu 
yeni ürün ilk olarak 15. Çin Uluslararası Petrol & Petrokimyasal Tek-
noloji ve Ekipmanlar Fuarı’nda (CIPPE) tanıtıldı. 

Allison Şanzıman Arazi Araçları Global Pazarlama, Satış ve Servis 
Müdürü Chris E. Vargo, yeni şanzıman modeli ile ilgili yaptığı açıkla-
mada; “9832 Petrol Sahası Serisi, özellikle en zorlu arazilere yöne-
lik basınç pompaları için kesintisiz tork ve maksimum beygir gücü 
sağlamak üzere geliştirildi. Ayrıca bu seri, ‘sınıfında en iyi’ güç/ağır-
lık oranını sağlamak üzere rakiplerinden %44 daha hafif olarak ta-
sarlandı,” diyor. 

Enerji sektöründe, son yıllarda petrol ve gaz yataklarının daha 
derin seviyelerde olduğu ve çıkarılması için çok daha fazla basınç 
uygulanmasının gerektiği Çin gibi bölgelerde daha yüksek beygir 
gücü ihtiyacına doğru bir geçiş görülüyor. Öte yandan bu bölgeler-
deki olumsuz yol koşulları ve dağlık araziler de genellikle çalışma ala-
nına taşınabilecek ekipmanların boyutunu ve miktarını kısıtlıyor. Allison 
9832 Petrol Sahası Serisi, tüm bu sorunları çözüme kavuşturuyor. 

Vargo açıklamasında; “9832 Petrol Sahası Serisi’nin mevcut 
ürün yelpazesine eklenmesi ile Allison artık tüm petrol yatağı uy-
gulamaları için eksiksiz, güvenilir ve tam otomatik şanzıman seri-
sini sunabilen tek şirket oluyor. Hem sondaj, hem basınçlı pom-
palama işlemleri, hem de kuyu hizmetlerinin en verimli şekilde 
yerine getirilebilmesi için yeterli güce sahip bir modeli kullanı-
ma sunuyoruz,” diyor.
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Maxion İnci’den 
50 milyonuncu çelik jant
İnci Holding-Maxion Wheels jant grubu ortaklığı, şirket tarihine geçecek bir başarıya daha imza attı. Maxion 
İnci-Çelik Jant Üretim tesislerinde, kuruluşunun 23’üncü yılında 50 milyonuncu çelik otomobil jantını üretti.

Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels 
Grubu ile İnci Holding ortaklığının Manisa’daki dört 
fabrikasından biri olan Maxion İnci Çelik Jant Üretim 
tesisleri, binek ve hafif ticari araçlar için 1992’den bu 
yana jant üretimi yapıyor. Maxion İnci Çelik jant üretim 
tesisi, toplam 37 bin metrekarelik fabrikasında yılda 4 
milyon 700 bin adet üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin 
en büyük otomobil çelik jant üreticisi konumunda. 
Her yıl giderek artan üretim kapasitesiyle Nisan ayın-
da 50 milyonuncu çelik binek otomobil jant üretimi-
ni gerçekleştirdikilerini belirten Maxion Jantaş ve Maxi-
on İnci Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim şunları 
söyledi:

“Gururluyuz. 50 milyonuncu jantımız. Küresel an-
lamda dünyanın en prestijli otomobil markalarına te-
darik ettiğimiz 50 milyon jant kusursuz bir şekilde, 
dünyanın dört bir tarafında başarı ve güven ile dönme-
ye devam ediyor. Ulaştığımız bu başarı, tüm çalışanları-
mızın eseri ve Türkiye’nin gururudur.

1992’den bu yana, Türkiye’deki otomotiv sanayimi-
zin istikrarlı, kaliteli, güvenilir ve tercih edilen jant te-
darikçisi olarak, lider  kalabilmenin haklı gururunu ya-
şıyoruz. Diğer yandan İngiltere, ABD, Almanya başta 
olmak üzere birçok ülkeye jant ihraç ediyoruz. Audi, 
Bentley, Jaguar, Volvo, Ford, Honda, Volkswagen, To-
yota, Mercedes, Hyundai, Renault gibi küresel müşte-
rilerimizin küresel tedarikçisiyiz. 23 yıldır olduğu gibi 
hem Türkiye hem dünya için üretmeye, müşterilerimi-
ze Maxion İnci’nin kürsel boyutta kanıtlanmış kalitesini 
ve güvenini sunmaya devam edeceğiz. 50 milyonun-
cu çelik otomobil jantımız hayırlı olsun. Tüm çalışanla-
rımızı kutluyorum.”

Maxion İnci Çelik jant üretim tesisine ek olarak, Ma-
nisa’da yer alan diğer tesislerimiz olan Maxion Jantaş 
ve Maxion İnci Alüminyum’da binek, hafif ticari, tica-
ri ve ağır vasıta araçlar için ürettiğimiz jantlarla birlikte, 
Türkiye jant operasyonları olarak, bu yıl toplamda 100 
milyon jant üretimine ulaşılacağını vurgulayan Mustafa 
Zaim, “Yeni müşteriler ve yeni pazarlarla yola devam e-
diyoruz” dedi. 
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Alman El Aleti Devleri Türkiye’de!

Toyota Avrupa’dan CMS’ye 2 ödül!

BS Tool Trade, mekanik ve elektrikli el aletlerinde HAZET, WERA, MOB Ped-
dinghaus, NWS ve NAREX gibi dünya markalarının Türkiye temsilciliğini aldı. Bu 
markaların Türkiye pazarında kullanıcılarla tanıştırılmasını sağlamak prensibi ile 
kurulan firma, el aletleri sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

BS Tool Trade, faaliyetlerinin temelini, temsilciliğini yaptığı Avrupa merkezli, 
özellikle de Alman kökenli markaların, bayiler üzerinden satışının gerçekleştiril-
mesi ve satış oranının artırılmasını sağlamak oluşturuyor. 

Uzun yıllar el aleti sektöründe büyük firmalarda yöneticilik yapan, BS Tool 
Trade’in kurucusu Bülent Savaş:  “Tüm dünyada kalite, hassas ölçüm değerleri 
ve uzun ömürlülük simgesi haline gelen Alman HAZET,  WERA, MOB Peddin-
ghaus, NWS ve NAREX firmalarının uluslararası standartlarda onaylı geniş ürün 
yelpazesini Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek, bu firma-
lara ait markaların, dünya pazarlarının aranılan ürünleri olduğuna dikkat çekiyor. 

Bülent Savaş, BS Tool Trade’in çalışma prensibini şöyle açıklıyor: “Öncelikli 
hedefimiz, bayiler ile yurt dışındaki üretici firmalar arasında koordinasyon görevi 
yaparak işlemlerin hızlı, düzenli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamaktır. Otuz beş 
yıllık sektörel deneyimimi, Alman üreticileri ve Türkiye pazarını iyi tanımamın 
avantajlarını hizmete çevirerek, sektöre farklı bir anlayış kazandıracağız” dedi.

BS Tool Trade, el aleti sektöründe temsilciliğini yaptığı seçkin Alman markala-
rını Türkiye’deki kullanıcılara ulaştırıyor.     

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da ilk üç alüminyum 
jant üreticisinden biri olan CMS, kalitedeki üstün başarıla-
rına bir yenisini daha ekledi. 

Toyota Motor Europe (TME) tarafından her yıl dünya ça-
pındaki binlerce tedarikçi firmadan başarılarıyla öne çıkan-
lara verilen Bölgesel Katkı Ödülleri’nden (Regional Cont-
ribution Awards) ikisi CMS’nin oldu. CMS, tedarik ve 
maliyet konu başlıklarında başarılı çalışmaları nedeniyle ö-
düllendirildi. 

CMS, geçen yıl da yine iki dalda ödül kazanmıştı.  

Toyota, 2014 yılında 10 Milyonun üzerinde otomobil 
satışı gerçekleştirerek dünyanın en büyük otomobil üreti-
cisi oldu.

CMS, geçen yıl 1 milyon adede yakın alüminyum jant 
tedarik ettiği Toyota tarafından, maliyet ve tedarik 
konularındaki başarılı çalışmaları nedeniyle ödüle layık 
görüldü. 

Almanya el aletleri sektörünün dev firmaları, BS Tool Trade ile 
Türkiye’ye geliyor…
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MAN Ve NEOPLAN Marka Tüm Araçlar, 
Sezona Özel Kampanya ile Hazırlanıyor 

MAN ve NEOPLAN marka araç sahiplerinin yüzlerini 
güldüren hizmet ve kampanyalar

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. teknoloji, konfor, 
dayanıklılık ve yakıt/işletme ekonomisi ile öne çıkan MAN ve 
NEOPLAN araçlarıyla olduğu kadar, Satış Sonrası Hizmetler’de 
sunduğu yüksek standartlardaki hizmet yaklaşımı ve düzenlediği 
çeşitli kampanyalarla da araç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye 
devam ediyor. 

MAN ve NEOPLAN‘lar, yaza avantajlarla hazırlanıyor

Bu kapsamda MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.‘nin 
gelenekselleşen ‘Bakım Kampanyası‘, bu yıl 01 Mart – 31 Mayıs 
2015 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Tüm Türkiye genelinde 
yaygın MAN Yetkili Servisleri’nde MAN kamyon ve otobüsleri 
ile NEOPLAN otobüsleri kapsayan kampanya, araç sahiplerine 
cazip avantajlar sunuyor. 

İşçilik ve yedek parçada cazip indirimler

Kampanya kapsamında; MAN yetkili servislerinde MAN ve 
NEOPLAN marka araçların tüm bakım ve işçilik ücretlerinde, 
cazip indirimler yer alıyor. Kampanya kapsamında yer alan 
hava filtreleri, yakıt filtreleri, motor yağ filtreleri, şanzıman ve 
hidrolik yağ filtreleri, AdBlue filtreleri ve güneşliklerde, %7 ile 
%20 arasında indirimler sağlanıyor.

Kampanya hediyesi; özel tasarım anorak yelek 

Ayrıca kampanya kapsamında bakım yaptıran MAN ve 
NEOPLAN müşterilerine, serin havalarda kendilerini koruyan 
ve rahat hareket imkanı sağlayan özel tasarlanmış anorak yelek 
de hediye ediliyor.

Bakım ve onarımlarda MAN Yetkili Servislerinin eşsiz 
avantajları

MAN ve NEOPLAN marka araçların bakım – onarımlarında, 
orijinal yedek parça kullanılması ve MAN Yetkili Servisleri’nde 
yapılması, araç sahiplerine vazgeçilmez avantajlar sunuyor. 
Orijinal yedek parçalar; garanti, güvenlik, sorunsuz montaj, 
yüksek kalite & teknoloji, düşük yakıt tüketimi, yüksek 
performans, araçların diğer ekipmanlarıyla uyum, sürüş rahatlığı 
ve toplam ürün maliyeti açısından büyük ve alternatifsiz 
avantajlar sağlıyor. 

Aracın 2. El değerinde de çok önemli kazanımlar ve 
güvence sağlanıyor

Ayrıca bakım ve onarımların MAN Yetkili Servislerinde 
yapılması da; hem profesyonel uzman personel tarafından 
doğru ve yüksek kaliteli hizmet ile fark yaratıyor, hem de sunulan 
garanti ile gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetlerinin 
güvence altında olmasını sağlıyor. Bakım ve onarımların orijinal 
parçalarla yetkili servislerde gerçekleştirilmesi ayrıca, aracın 
2. El değerinde de çok önemli değer kazanımları ve güvence 
sağlıyor. 

Yedek parça’da %38’e varan indirim ile MAN: “Yükünüzü 
daha da hafifletiyoruz” 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., Ar-Ge, üretim ve 
lojistik alanında yaptığı geliştirmelerle elde ettiği avantajları 
yedek parça fiyatlarına doğrudan yansıtarak, doğrudan MAN 
ve NEOPLAN marka araç sahiplerine sunmuşlardı. Piyasadaki 
tüm dengeleri değiştiren bu stratejik kararla birlikte yedek 
parçada %38’e varan fiyat avantajları kalıcı olarak sunulurken, 
düzenlenen çeşitli kampanyalarla da, bakım ve onarımların 
MAN Yetkili Servisleri’nde yapılmasını hem daha avantajlı, 
hem de daha ekonomik kılıyor. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.‘nin periyodik olarak her yıl düzenlediği ‘Bakım Kampanyası‘ ile; MAN ve NEOPLAN marka 
araçlar, sezona cazip fiyat avantajları ile hazırlanıyor.
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Yolculuğun Geleceğini Tasarlayan Brisa, 
2015’de 110 Milyon USD Yatırım Hedefliyor
Türkiye lastik pazarının lideri Brisa’nın 16 Nisan Perşembe günü Feriye Lokantası’nda düzenlediği “Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı”nda basın mensuplarına seslenen Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, lastik sektöründe değişen trendlerden 
sürdürülebilirlik faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede görüşlerini paylaştı. 

Şirketin 2014 finansal sonuçlarını da açıklayan Bayman, Brisa’nın bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşümünü başarıyla 
sürdürdüğünü dile getirdi. 

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’nın “Yıllık Değerlendir-
me Toplantısı”, 16 Nisan Perşembe günü, Brisa Genel Mü-
dürü Hakan Bayman’ın ev sahipliğinde Feriye Lokantası’n-
da düzenlendi. Hakan Bayman, toplantı kapsamında basın 
mensuplarına yaptığı sunumda; dünya lastik pazarı, Avrupa 
yenileme lastik pazarı, Türkiye lastik pazarı, Brisa’nın 2014 
finansal sonuçları, 2015 hedefleri, yatırımları ve hizmetleri, 
ulaşım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi konularla ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu.

Aksaray fabrikasıyla birlikte Brisa’nın üretim kapasite-
si %30 artacak

Brisa’nın ‘yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz’ vizyo-
nuyla bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşümü-
nü başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Bayman, bu doğrultu-
da kendilerini bir lastik üreticisinden çok, bir değer sağlayıcı 
olarak konumladıklarına dikkat çekti. Değer sağlayıcı olma-
nın, işe 360 derece bakış açısıyla yaklaşmayı gerektirdiğini 
belirten Bayman, Brisa çatısı altında sadece müşteriye özel 
çözümler sunmakla yetinmediklerini; aynı zamanda bu çö-
zümlerin kolay erişilebilir olmasına ve sürdürülebilirliğe katkı 
sağlamasına da özen gösterdiklerini dile getirdi.  Öte yandan 
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılında faaliye-
te girecek ikinci fabrikanın da kendilerini son derece heye-

canlandırdığını belirten Bayman, “300 milyon USD’lik bir 
başlangıç yatırımıyla hayata geçirilen Aksaray fabrikası pro-
jemiz, İzmit’teki kapasiteye ek olarak, binek ve hafif ticari 
segmentinde yıllık 4.2 milyon adet üretim kapasitesi sağla-
yacak. Toplam üretimim kapasitemiz ise %30 oranında art-
mış olacak” dedi.

Brisa karbon salımını son 10 yılda %26 azalttı

Basın toplantısında sürdürülebilirliğe geniş yer veren Ha-
kan Bayman, sürdürülebilirliği ekonomik, toplumsal ve çev-
resel boyutlarıyla ele aldıklarını ve kurumsal kimliklerinin 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, bu an-
layışla üretim süreçlerinde gözle görülür iyileşmeler sağladık-
larını ifade etti. Bayman, “Karbon salımını son 10 yılda %26 
azaltırken; enerji tasarrufumuzu ise 2008’e kıyasla 12 kat 
arttırdık. Yine 2008’e göre kuyu suyu tüketimini %53 azalt-
tık. 2010 yılına kıyasla, evsel atıklarımız %36 azaldı. Çevreci 
ürün ve hizmetlerimizle de sektöre öncülük etmeyi sürdürü-
yoruz. Binek lastiklerimizin %28’i Ecopia & Greenways mar-
kalı çevre dostu lastiklerden oluşuyor. Lastik kaplama marka-
mız Bandag ile de geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 130.000 
ticari lastik kaplayarak atıkların azaltmasını sağladık” dedi. 

Bayman: “Brisa olarak, Solar Impulse gibi tüm dünya-
da ses getiren böylesine büyük ve anlamlı bir sürdürüle-
bilirlik projesine Türkiye’den sponsor olan tek marka ol-
manın gururunu yaşıyoruz”

Brisa çatısı altında yürüttükleri sürdürülebilirlik faaliyetle-
rinin yanı sıra, bu alanda global arenada atılan adımları da 
yakından takip ettiklerini dile getiren Bayman, tek damla 
yakıt kullanmadan, sadece güneş enerjisi ile dünya turu at-
mak üzere yola çıkan Solar Impulse uçağına da bu vizyon-
la sponsor olduklarını belirtti. “Yolculuğun geleceğini tasar-
lama vizyonumuz ışığında, Solar Impulse gibi tüm dünyada 
ses getiren bir sürdürülebilirlik ve inovasyon projesine Tür-
kiye’den sponsor olan tek marka olmanın gururunu yaşı-
yoruz” diyen Bayman, Solar Impulse’ın, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ve temiz teknolojinin gücünü kitlelere göster-
mesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.
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Bosch Aktif Karbon Filtresiyle Aracınız da 
Ciğerleriniz de Temiz Hava Alsın

Sürücü ve yolcuları polen, toz ve diğer kirleticilerden korur
Kötü kokuları ve zararlı gazları emer
Araç içine temiz ve ferah hava sağlar
Tüm araç marka ve modellere uygundur
Bosch Aktif karbon kabin filtresi geliştirilen elektrostatik 

yüklü mikro elyaflardan oluşan orta elyaf katmanı teknolo-
jisiyle teneffüs edilen havadaki en küçük parçacıkları dahi 
filtreleyerek temiz bir hava sağlar. Bosch kabin filtresi mev-
simsel değişikliklerde artan kurum, polen, kir parçacıkları ve 
kirleticileri güvenli bir şekilde filtreler, özellikle alerjisi veya as-
tım rahatsızlığı olan kişiler için ciddi ölçüde koruma sağlar. 

Bosch Kabin Filtresi ile konfor ve sağlık birarada

Sık sık araç kullanan ve direksiyon başında uzun zaman 
geçiren sürücüler için  azami derecede konsantrasyon ge-
reklidir. Bu nedenle, araç içerisinde hava olabildiğince ferah 
ve polensiz olmalıdır. Seyir halindeyken  araç, elektrik süpür-
gesi gibi kirleri toplar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aracın 
içi hareket halindeyken, durduğu zamana göre altı kat daha 
kirli havaya maruz kalıyor.  Bosch kabin filtreleri elektrostatik 
sarj teknolojisiyle orta mikrofiber katmanında en küçük solu-
nabilir partikülleri dahi havadan ayırarak sürücü ve yolcuları 
polen, toz ve diğer kirleticilerden korur. Aktif karbon filtreler-
de yer alan aktif karbon tabaka kötü kokular ve zararlı gazla-

rı emer. Bu sayede sıkışık trafikte veya tünellerde dahi temiz 
ve ferah hava sağlar. 

Teknolojik tasarım, maksimum koruma

Bosch kalitesi ve teknolojisiyle üretilen aktif karbon ka-
bin filtresi, dışarıdan bakılınca anlaşılamayan Hindistan ce-
vizi kabuğundan yapılmış, tamamen doğal aktif karbon kat-
manıyla küçük bir teknoloji harikasıdır. Kabuklar hermetik 
olarak sızdırmazlığı sağlanmış bir ortamda karbonlaştırılıp, sı-
kıştırılmıştır. Bosch Kabin Filtreleri neredeyse tüm araç marka 
ve modellere uyumludur. Teknolojik tasarımıyla kurum, po-
len, kir parçacıkları ve kirleticileri güvenli bir şekilde filtrele-
yerek sürücü ve yolcu sağlığını korur. Zararlı egzoz gazları ve 
ozonun filtrelenmesini sağlarken fanda veya ön camda biri-
ken kalıntıların ciddi ölçüde azaltılmasını sağlar. Uzmanlara 
göre kabin filtreleri her 15.000 km’de veya en geç bir yılda 
bir kez mutlaka değiştirilmelidir.

İstatistiklerle Bosch Aktif Karbon Kabin Filtreleri.

1 gram aktif karbon yaklaşık 1000 m² iç yüzeye sahiptir.
1 çay kaşığı kadar aktif karbon, yaklaşık bir futbol alanının 
yüzeyine eşittir.
Tutulan en küçük parçacık insan saç telinin çapından yak-
laşık 500 kat daha küçüktür Bosch Aktif Karbon Kabin Filt-
releri  -40 ila +85°C arasında güvenli işlev görür Çapları 
0,0025 mm’den küçük olan solunabilir parçacıklar, elekt-
rostatik yük-leme gibi çeşitli filtre mekanizmaları ile filtre-
lenir.
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UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Slovenya, Slovakya ve Romanya İş Forumlarına Katıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,  30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Slovenya, 
Slovakya ve Romanya’ya yaptığı resmi ziyaretler kapsamında Türk iş dünyası ve örgütlerinden temsilcilerin 
katılımıyla İş Forumları düzenlendi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat eden heyette yer alan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Orta 
Avrupa ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önem arz eden İş Forumlarına  katılarak, 
Türk taşımacılığına yönelik kısıtlayıcı uygulamalar ve mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili konuları dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart-1 Nisan ta-
rihlerinde Slovenya, Slovakya ve Romanya’ya resmi ziyaretlerde 
bulundu. Ziyaret edilen ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri geliş-
tirmek amacıyla her üç ülkede de iş forumları düzenlendi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a refakat eden iş adamları ve iş dünyası örgüt-
lerinin temsilcileri de bu iş forumlarında yerel muhataplarıyla bir 
araya gelerek, karşılıklı yatırım ve ticaret projelerini değerlendirme, 
mevcut projeleri geliştirip, sorunları ortadan kaldırarak karşılıklı tica-
ri hacimlerini daha üst seviyelere taşıma imkanı buldu. 

Heyette yer alan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu da, Türkiye’nin, Orta Avrupa 
taşımacılığında karşılaştığı sorunları muhataplarına aktardı.  

Slovenya’daki Transit Kısıtlamalar Mağduriyet Yaratıyor

Çetin Nuhoğlu, Slovenya’da düzenlenen İş Forumu’nda, bu 
ülke tarafından Türk Taşımacılarına yönelik Kısıtlamalar ve Hukuka 
Aykırı ve Ayrımcı Uygulamalar, Yetersiz Geçiş Belgesi Kotası Nede-
niyle Uzayan Teslim Süreleri ve Ek Maliyetlerin Türkiye-AB ticareti-

ne olumsuz etkileri, Profesyonel Sürücü Vizeleri ve Kalış Süresi Kı-
sıtlamalarının Ticareti Engellediği gibi sorunları dile getirdi. 

Türkiye ve Slovakya Parlamentosu’ndan Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Geçmesini Bekliyoruz

Slovakya’daki toplantıda ise, iki ülke ticaretinin geleceğinin Tür-
kiye ve Slovakya meclislerinde beklediğine işaret eden Nuhoğlu, 
şu görüşleri ifade etti:

“Slovakya üzerinden yapılan transit taşımaların serbestleştirilme-
si, sektörümüze çok önemli bir alternatif güzergâh yaratmanın öte-
sinde, AB ülkelerinde muhatap olduğumuz ayrımcı kota kısıtlama-
larının hukuksuz ve karşılıklı ticareti zedeleyici nitelikte olduğunun 
İngiltere’nin ardından bir kez daha teyidini sağlayacak; diğer AB 
ülkelerinin de aynı “doğruyu” bulması için ciddi bir emsal oluştu-
racaktır. 2012 yılında imzalanan ‘Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması’nın Türkiye ve Slovakya Parlamentosundan bir an önce 
geçmesine yönelik her türlü girişim sektörümüz ve ülke ekonomi-
miz açısından büyük önem arz ediyor.” 

Romanya’nın Transit Geçişlerdeki Kısıtlayıcı Uygulamaları Türk 
taşımacılarına Zarar Veriyor

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Romanya’da 
düzenlenen İş Forumu’nda da, taşımacılık alanında bu ülkeyle ya-
şanan sorunları dile getirdi. Çetin Nuhoğlu, Türkiye ve Romanya 
arasındaki ticarette sorunsuz yürüyen taşımacılık ilişkilerinin, Türk 
araçlarının Romanya üzerinden gerçekleştirdiği transit taşımalara 
yansımadığını kaydetti. Romanya Hükümeti tarafından Türk ta-
şımacılara tahsis edilen transit geçiş belgesi sayısının yetersizliğine 
dikkat çeken Çetin Nuhoğlu, bu belgelerin bitmesi akabinde Türk 
araçlarına uygulanan 238 Euro tutarındaki transit geçiş ücretini e-
leştirerek, bu ücretin uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı ol-
duğunu bildirdi. 
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Rekor Sayıda Katılımcı 
KOMATEK 2015’te

6-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde yer alacak olan Komatek 2015 14. İş ve 
İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, 480’in ü-
zerinde katılımcıya ev sahipliği yaparken net 61.303 m2 
sergileme alanı ile, bir başka tasvirle, 12 futbol sahası bü-
yüklüğündedir. Bu daha önceki yine rekor seviyelere u-
laşan 2013 fuarına oranla yaklaşık %12’lik bir büyüme-
ye işaret ederken Komatek’in dünyanın en büyük ilk 5 
inşaat makinaları fuarı içerisindeki pozisyonunu pekiştir-
mektedir.

Katılımcılar arasında en yeni ve inovatif ürünlerini ser-
gileyecek olan Ammann, Atlas Copco, Bobcat, Bomag, 
Case, CAT, Caterpillar, Cifa, Doosan, Hitachi, HMK (Hid-
romek), Hyundai, JCB, Kato, Kawasaki, Komatsu, Kubo-
ta, Liebherr, Liugong, Manitou, Mitsubishi, MST (Mastaş), 
New Holland, Sandvik, Sumitomo, Takeuchi, Volvo, Wa-
cker Neuson, Wirtgen, XCMG ve Zoomlion gibi çok u-
luslu şirketlerin yanısıra ASC, Borusan, Çukurova, Enka, 
Gama, Hidromek, HMF, Pi Makina, Sanko, Simge E-Mak, 
SİF, Temsa ve Türk Traktör gibi ülkemizin önde gelen te-
darikçi firmaları yer almaktadır. Bu yılki Komatek, yine bir 
ilk olarak, Çin İnşaat Makinaları Derneği’nin aracılığı ile 

Çin Pavyonu’na da ev sahipliği yapacaktır. Bu denli geniş 
kapsamlı bir iş makinaları fuarının Türkiye’nin yanı sıra 
Avrasya, orta doğu ve kuzey Afrika’dan da binlerce pro-
fesyonel satın almacıyı çekeceği beklenmektedir. 

Bu yılki fuar üzerine Komatek fuarlarını düzenleyen 
SADA Uzmanlık Fuarları A. Ş.’nin Genel Müdürü Levent 
Baykal “Bu yıl Fuara olan ilgi, katılımcılarımızın hemen 
bütün makina hatlarını sergileme konusundaki niyetleri 
Türk pazarına ve KOMATEK2015’e olan güvenlerinin bir 
kanıtı olmuş, gelecekte Pazar ve Fuarın ulaşabileceği yer-
ler konusunda bizlere önemli ip uçları vermiştir. Ayrıca bu 
yılki Fuarımıza rekor sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi bek-
liyoruz” şeklinde konuştu.

Komatek 2015, Türkiye iş makinaları pazarındaki satış-
ların yaklaşık %96’sını temsil eden üyeleriyle, İş Makina-
ları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) tam 
desteğini almıştır. Bu konuda Levent Baykal “İMDER’in 
ve üyelerinin aktif desteği Komatek fuarının başarısına ö-
nemli katkıda bulunmaktadır. Kıymetli öngörüşleri ise bu 
fuarın Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda gerekliliğini 
pekiştirmektedir” dedi.

Türkiye’nin ekonomik önemini vurgular şekilde rekor sayıda yerli ve yabancı katılımcı ülkenin en büyük inşaat makina 
ve ekipmanları fuarı KOMATEK2015’te ürünlerini sergileyecektir.
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Truckstore” 3 Ayda Türkiye 
Genelinde 30 İli Ziyaret Edecek

Mercedes-Benz Türk bünyesinde faaliyet gösteren 
TruckStore, 6 Nisan - 12 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştireceği bilgilendirme turları ile Türkiye’nin büyük 
bir bölümünü ziyaret edecek ve açacağı standları ile 
müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyecek. 

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle bir araya 
gelen TruckStore, 2.El kamyon faaliyetleri kapsamındaki 
ürün ve hizmetlerini daha yakından tanıtabilmek için bu 
yıl Türkiye genelinde 30 ili ziyaret edecek. TruckStore satış 
noktalarının ve Mercedes-Benz Türk yetkili satıcılarının 
da desteklediği organizasyonda, TruckStore 2.El kamyon 
müşterilerini sunduğu imkânlar hakkında bilgilendirecek.  

TruckStore kamyon alım satım faaliyetlerinden oluşan iş 
hacmini her geçen gün arttırmayı sürdürüyor. Türkiye’deki 
hızlı gelişimi ile Daimler grubunun dünya çapındaki 
faaliyetleri içerisinde Almanya’dan sonra en büyük hacime 

sahip olan TruckStore, ülkemizdeki faaliyetlerini daha da 
arttırmak, ürün ve hizmetlerini kamyon müşterileri ile 
buluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak Türkiye’nin 
dört bir yanındaki 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 binek araç için 2. El markaları ile devam 
ediyor. Mercedes-Benz Türk tüm 2.El faaliyetlerinde 
potansiyel alıcı ve satıcılara ulaşmak 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 
imkânları ile sunuyor. TruckStore, Türkiye’deki kamyon 
müşterilerinin takas, finansman, kasko, garanti ve servis/
bakım paketli satış ile en kapsamlı hizmeti alabileceği 

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.
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tek merkez olarak öne çıkıyor. Mevcut kamyonların 
takasa verilerek yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip 
olunabileceği gibi, takaslı veya takas olmaksızın 2.El bir 
kamyona sahip olunabiliniyor, 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 müşterilerine ulaşan 
TruckStore, araçları alım aşamasında detaylı ekspertizden 
geçiriyor ve buna göre de kategorilendirip satışa sunuyor. Bu 
kategoriler sayesinde müşteriler kendilerine en uygun 2.El 
araca ve araçla ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyor, dolayısıyla 
hızlı ve güvenilir bir seçim yapılabiliyor. 

Güvenlik, konfor, tasarım, yakıt tasarrufu, geniş ve 
güvenilir servis ağı ile en çok tercih edilen Mercedes-Benz 
kamyon ve çekicileri, Mercedes-Benz Türk’ün müşteri odaklı 
stratejilerine paralel olarak 2.El pazarında da sektördeki lider 
konumunu koruyor. 

Mercedes-Benz Türk, 2015 yılı TruckStore bilgilendirme 
turları ile yine pazarın nabzını tutabilmeyi ve iş hacmini 
daha da artırmayı hedefliyor. 

TruckStore Turu - Nisan Programı

6 Nisan Tekirdağ 

7 Nisan İstanbul

8 Nisan Kocaeli

9 Nisan Sakarya

10 Nisan Bursa

13 Nisan Ankara

14 Nisan Eskişehir 

15 Nisan Konya

16 Nisan Aksaray

17 Nisan        Kayseri

TruckStore Turu - Mayıs Programı

4 Mayıs Balıkesir

5 Mayıs İzmir

6 Mayıs Aydın

7 Mayıs Denizli

8 Mayıs Uşak

11 Mayıs Mersin

12 Mayıs Adana

13 Mayıs Hatay

14 Mayıs Gaziantep

15 Mayıs        Diyarbakır

TruckStore Turu- Haziran Programı

1 Haziran Zonguldak

2 Haziran Çorum

3 Haziran Samsun

4 Haziran Trabzon

5 Haziran Artvin

8 Haziran Ağrı

9 Haziran Erzurum

10 Haziran Erzincan

11 Haziran Malatya

12 Haziran Elazığ
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

V

Ortadoğu 6.Belediye 
İhtiyaçları Fuarı    

İstanbul Autoshow 2015        
İstanbul 7. Otomobil Fuarı

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

Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / Diyarbakır

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / 
İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

7.05.2015 - 10.05.2015

22.05.2015 - 31.05.2015

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

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,

Atatürk Kültür Merkezi  / Ankara                 

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi / Bursa

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi 
/ Van

Sada Uzmanlık 
Fuarları  Tic. A.Ş.

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

Ajansasya Fuarcılık 
Org. Ltd. Şti.

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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“Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi” Bir Yılda 
300.000’den Fazla Kamyon Şoförünü Ağırladı

Türkiye kamyon pazarında 13 yıldır aralıksız pazar lideri 
olan Mercedes-Benz Türk, sektöre yaptığı yatırımlara bir 
yenisini daha ekleyerek hizmete açtığı dinlenme köşelerinde, 
kamyon şoförlerine konforlu bir mola imkanı sunmaya 
devam ediyor. Adapazarı-Bilecik yolu üzerindeki Özdemir 
Dinlenme Tesisleri’nde yer alan ve kamyon şoförlerine özel 
olarak hazırlanan “Mercedes-Benz Dinlenme Salonu”, 
Mayıs 2014’ten beri 300.000’den fazla şoföre hizmet verdi.     

Mercedes-Benz kamyon kullanıcısı olsun olmasın tüm 
şoförlere açık olan salon, dinlenmek isteyen misafirlerini 
rahat koltukları ve çay-kahve ikramlarıyla ağırlıyor, ücretsiz 
internet kafe, 7/24 dijitürk yayını ve şarj üniteleriyle de uzun 
yol şoförlerinin araç dışında yürütülmesi gereken işlerini 
halletmek için ihtiyaç duyulan her türlü donanımı sunuyor.  

Birinci yılı vesilesiyle Adapazarı Pamukova’daki 
“Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi”ni ziyaret eden 
Mercedes-Benz Türk yöneticileri, kamyon şoförleriyle bir 
araya gelerek birlikte yemek yediler ve keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdiler. 

Özbayır: “Sektöre yatırımlarımız devam ediyor”

Sohbet sırasında, kamyon şoförlerinin gerek araçlar ve 
finansmanı gerekse çalışma şartları konusunda ihtiyaçlarını 
anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için 
yanlarında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Mercedes-
Benz Türk A.Ş. Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır 
Özbayır, bu doğrultuda dinlenme tesislerinin sayısını 
artırmayı planladıklarını belirtti. Özbayır sözlerine şöyle 
devam etti: “Şirket olarak yıllardır yerli üretim kamyon ve 
çekicilerimiz ile pazarın 13 yıldır lideriyiz. Günümüzde 
araçlarda değişen teknolojiye ve sektörün Türkiye’deki 
gelişimine paralel olarak, kullanıcıların da değiştiğini 
söylemek mümkün. Kamyon şoförleri artık çok daha bilinçli 
ve teknolojiye daha hakim. Sektörü ve ürünleri yakından 
takip ediyor, beklentisini ifade ediyor ve bilinçli araç 
kullanımı sayesinde sektöre önemli katkılarda bulunuyorlar. 
Bunun beraberinde tabii ki beklentilerinin de değiştiğini 
görüyoruz. Kullanıcılarımız artık, araç tekniği ile yakından 
ilgileniyor, haberleri internetten takip ediyor, sosyal medya 
kullanıyor. Mercedes-Benz Türk olarak biz, bu meslek 
grubunda çalışan arkadaşlarımızı anlıyor, onların yanında 
olmaya çalışıyoruz. 

“Mercedes-Benz Dinlenme Salonları”nın sayısı artacak

Bu sebeple önemli bir adım atarak, Özdemir Dinlenme 
Tesisleri’nde onlara özel bir alan oluşturduklarını ifade eden 
Özbayır: “Her türlü dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak 
konforu ve teknoloji desteği sağlayan donanımları ücretsiz 
olarak sunuyoruz. Bu kurgudaki tesis sayısını Türkiye 
genelinde artırmak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. 

Adapazarı Pamukova’daki Özdemir Dinlenme Tesisleri’nde yer alan “Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi” kamyon 
şoförlerinin keyifli bir mola için ihtiyaç duydukları her türlü konforu ve teknoloji desteği sağlayan donanımları ücretsiz 
olarak sunuyor. 

13 yıldır pazarın aralıksız lideri olan ve Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici ve kamyonlarını hizmete sunan Mercedes-
Benz Türk “Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi”nin yanı sıra roadshowlar, kuru-pilav ve bayramlaşma etkinlikleri gibi 
birçok uygulaması ile kamyon şoförlerinin yanında olmaya devam ediyor. 
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İlk olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın açıkladığı Ulusal Geri Dönüşüm 
Strateji ve Eylem Planı, ardından bu sene yürürlüğe 
giren yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve 
2 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanan Atık 
Yönetimi Yönetmeliği ile birlikte, Türkiye’de çevre 
teknolojileri sektörü çok daha canlı ve hareketli bir 
pazar halini alıyor. Avrasya’nın tam kalbinde bu 
yıl 11.’si düzenlenecek olan REW İstanbul 2015, 
çevre yatırımları konusunda yasal yükümlülük 
sahibi tüm muhatapları, ihtiyaç duydukları bilgiye 
ve yeni teknolojilere ulaştıracak. 

Sanayicisinden yerel yönetimine kadar her 
kesimi, doğrudan ilgilendiren en önemli fuar!

11-12-13 Haziran 2015 tarihlerinde TÜYAP 
Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek olan REW İstanbul; üretimlerinden 

ötürü çevre yatırımı yapmakla yükümlü KOBİ’ler, 
ağır sanayi kuruluşları, atıkların yönetimi konusunda 
sorumluluğu bulunan belediyeler, Organize Sanayi 
Bölgesi yönetimleri, çevre teknolojileri konusunda 
makine ve ekipman ürüten firmalar ile bu alanda iş 
kurmayı planlayan yatırımcılar için yılın en önemli 
fuarı olarak kabul ediliyor.  

 “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
alanlarında 2015’in en yeni ürün, teknoloji ve 
uygulamalarına ev sahipliği yapacak REW İstanbul’a, 
27 ülkeden 350 firmanın katılımı beklenirken, bu 
sene yurt içi ve yurt dışından 12 bin profesyonelin 
fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor. Geçen yıl 3 
kıtadan 304 firmanın katıldığı REW İstanbul’u, 56 
farklı ülkeden 10 bini aşkın profesyonel gezmişti. 

Sürdürülebilir çevrenin geleceğini şekillendiren teknolojiler, 11. kez REW 
İstanbul 2015’te sergileniyor…

İFO Fuarcılık tarafından ilki 2005 yılında gerçekleştirilen Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul, Haziran ayında 11. kez kapılarını açıyor. Sektör tarafından, 
Avrasya bölgesinin bu alandaki en önemli ticari organizasyonu olarak kabul edilen fuar; bulunduğu 
coğrafyanın üretim üssü ve merkez pazarı haline gelen İstanbul’da gerçekleştirilmesinden ötürü de 
avantajlı lokasyonu ile öne çıkıyor. Fuar sadece ticari bir etkinlik olmanın ötesinde, 11 yıldır süregelen eş 
zamanlı konferans programlarıyla da yine Avrasya’nın en önemli çevre buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı 
Rew İstanbul 11-13 Haziran’da Düzenleniyor
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Arüsder Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
Dmo Genel Müdürü’nü Ziyareti

ARÜSDER yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaretin odak 
noktası, DMO Genel Müdürü Sayın Büyükuzun’a nezaket 
ziyareti olmakla birlikte, sektörün önemli sorunlarından 
olan,   Arüsder Derneği  üyesi olsun olmasın DMO ile iş 
yapan üstyapım firmalarının, yapılan satışlardan para 
kazanamama şikayetleri ve DMO’nun 2015 yılında satın 
alabileceği üstyapım baz fiyatlarında iyileştirmenin yapılıp 
yapılamayacağı hususu da toplantıda ele alınmıştır. 

Sayın Büyükuzun, DMO ile DMO’ya ürün satan 
kurumlar arası iletişimin kopmaması gerektiği, tüm ticari 
ilişkilerin temelinde düzenli ve gerekli düzeyde yapılan 
iletişimin yattığını belirtmiş, kendilerinin tüm çalışanları 
ile birlikte buna ayrı bir önem verdiklerinin altını çizmiştir. 
DMO kapılarının her kesime daima açık olduğunu,  bu 
açık kapıdan tüm iş ortaklarının kolayca girebilmelerini 
amaçladıklarını, iyi niyetin kaliteli ve sorunsuz iş üretebilmek 
için esas olduğunu da dile getirmiştir.  

Sayın Büyükuzun, geçen sene gerçekleştirdikleri rekor 
seviyedeki, yaklaşık  2.2 milyar liralık satışın getirdiği moral 
ile, bu sene de önlerinde yoğun bir tedarik sürecinin 
olduğunu, bu durumun personel üzerin de yoğun çalışma 
temposu yarattığını, DMO personelinin bu özverili çalışma 
temposuna uyum gösterdiğini, aynı şekilde tedarikçi 
firmaların da ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarından 
emin olduklarını belirtmiştir.  Bu yoğun iş temposu içinde de, 
karşılıklı bir takım hataların olabileceğini, bunun da anlayış 
ve hataları düzeltmeye yönelik yaklaşımlarla çözüldüğünü, 
çözülmeye de devam edeceğini belirtmiştir. 

Bir önceki Arüsder Yöneticileri ile yapılan toplantıda 
alınan, fiyat iyileştirme taleplerinin, kurumlarına ulaştığını 
belirten Sayın Büyükuzun, konuyla Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Ekrem Candan’ın ilgilendiğini belirtmiştir.  Arüsder 
Yönetim Kurulu Üyelerinin de DMO’da ki ikinci ziyaret 
noktaları Sn. Candan olmuştur. 

DMO Genel Müdür Yardımcısı Sn. Candan ile toplantının 
ikinci kısmında, Arüsder Yönetim Kurulu üyelerinin özellikle 
üzerinde durdukları husus, DMO nezdinde tedarikçi 
konumundaki üstyapım firmalarının, karlılıklarının artırılması 
olmuştur. Artan karlılık ile,  üyelerinin ARGE çalışmalarına 
ayırabilecekleri kaynaklar artacak, daha fazla personel 
istihdamı sağlanacak,  kaliteli istihdam ile daha kaliteli 
ürünler özellikle yerli olarak üretilebilecektir. 

100 adede yakın yerli markanın Arüsder üyesi firmalar 
tarafından yaratıldığını, bu markalar ile yurtiçi ve yurtdışı 
piyasalarda kendilerine yer bulduklarını belirten ARÜSDER 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Candan’dan fiyatlarda 
iyileştirme yapılabileceği ancak bunun bir orta noktasının 
bulunması gerektiği hususunda olumlu görüş almışlar ve 
üretici firmalar ile DMO Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
yetkililerinin karşılıklı sıkı bir şekilde çalışmaları hususunda 
fikir birliğine varılmıştır. Üretici firmalardan gelen fiyatlarla 
ilgili talep yazılarının en kısa sürede değerlendirilerek 2015 
alımlarında uzlaşımın sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. 

Araç ve Araç üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) yönetimine yeni seçilen, 
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan FIRAT, Başkan Yardımcısı Musa ERTUNÇ, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar 
KILIÇ ve Murat BAŞARIR ile Dernek Genel Sekreteri Gürbüz GÜRER ilk ziyaretlerini Devlet Malzeme 
Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Tufan Büyükuzun’u makamında ziyaret ederek 
gerçekleştirmişlerdir. 
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Yeni Yönetimin  İlk Haftasında ki 
İkinci Ziyareti TSE Oldu

Arüsder Derneğini ve üyelerini sektörün önemli yapı 
taşlarından birisi olmaları nedeniyle önemsediklerini belirten 
Sayın Demir, Derneğimizin üyelerinin hepsinin katılabileceği 
bir toplantıyı TSE’nin Ankara tesislerinde yapılabileceğini, 
toplantıda sektörün tüm sıkıntılarının dinlenip, çözüm yollarının 
araştırılabileceğini belirtmiştir. 

Arüsder Başkanı Sayın Fırat’ın bölgelerde araç kontrollerini 
yeterince yapacak personelin olmadığı, dolayısıyla üye olsun 
olmasın üstyapım firmalarının kendilerine bu konuda talepte 
bulunduğunu belirtmesi üzerine, Sayın Demir   üstyapım 
firmalarının her gün için ortalama 3 muayene talebinde 
bulunabilecekleri bölgelerde,  TSE olarak  yeni bir teknik  
elemanın istihdamı yönünde karar alabileceklerini,   dolayısıyla   
üretici firmaların kontroller için ödedikleri bedele ek olarak 

ekstra bedellerden kurtulabileceklerini, ayrıca ek iş gücü de 
yaratılabileceğini kaydetmiştir. 

Arüsder Başkanı Sayın Fırat sektörde 2nci el ekipmanlarla 
ilgili bazı sorunların yaşandığını,  bu durumun sektörde haksız 
rekabeti doğurduğu durumların söz konusu olduğunu, ayrıca 
farklı amaçlara yönelik  tedarik edilen bazı şasi araçların 
ruhsatlarında tek bir üstyapım adının kayıtlı olmasından dolayı,   
aracın yaz veya kış aylarında farklı üstyapım uygulamaları ile 
kullanılmasının sorunlara neden olduğunu dile getirmiştir. 

Bahsi geçen tüm konuların TSE tarafından ele alınabileceğini 
belirten Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Demir, ARÜSDER’in 
hazırlayacağı sektörün talepleri ile ilgili raporu en kısa sürede 
üzerinde çalışmak üzere beklediklerini belirtmiştir. 

TSE Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Vedat DEMİR, ARÜSDER Başkanı Burhan FIRAT ve Genel Sekreter 
Gürbüz GÜRER tarafından makamında ziyaret edilmiştir. 
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ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ KUPALAR SAHİPLERİNİ 
BULDU

Volkicar’ın yarattığı kahraman sporculardan Can Tolon, 
2014 sezonunu ilk sırada tamamlayarak altın kupayı alma 
hakkı kazandı. Tarih Yazıcı sponsorluğunda yarışan İzmirli 
pilot Tolon, şampiyonayı iki kez üst üste kazanmış oldu. 
Bronz kupanın sahibi ISS sponsorluğunda yarışan Burak 
Çukurova olurken MANN-FILTER pilotu Koray Muratoğlu 
bronz kupanın sahibi oldu. Pilotlar kupalarını gecede Volkan 
Işık’ın elinden aldı. 

CAN TOLON TOPLAMDA 95 BİN TL KAZANDI

Volkicar’ın en başarılı pilotlarından Can Tolon 4 sene 
önce yarış hayatına Lassa V1 Challenge ile başlamıştı. Yıldızı 
Volkicar ile parlayan Tolon, kabiliyeti ile bugüne kadar 95 
bin TL kazandı. 2015 sezonunda para ödüllerinin arttığı 
şampiyona yine pilotlar için çok cazip fırsatlar sunacak. 

VOLKICAR OYUNU MOBİL UYGULAMALARDA! 

Gecede İOS tabanlı yazılımlar için hazırlanan ve kısa 
süre sonra tüm yazılımlarla uyumlu olacak olan VOLKICAR 
uygulamasının da tanıtımı yapıldı. 31 Mart itibari ile Apple 
Store’dan indirilebilen oyun, Lassa V1 Challenge’ın gerçek 
pistlerinde oynanabiliyor. Oyunda şampiyonanın yapıldığı 
Aydın şehir içi pisti ile, Körfez ve İzmir yarış pistlerinin 

VOLKICAR versiyonları birebir olarak yer alıyor. VOLKICAR 
oyundaki pilotlar ise şampiyonada yarışan Türk sporcularımız. 
Oyun ile ilgili oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Volkan 
Işık; “ üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Mobil 
uygulamalar hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de VOLKICAR 
uygulaması ile telefonunda,tabletinde yarış oynamayı 
sevenlerin ceplerine girmeyi amaçladık. Volkicar rekabeti 
mobil olarak da devam edecek ve düzenleyeceğimiz sürpriz 
yarışlarda kazananları ödüller bekliyor olacak.” dedi. 

ÜMİT ERDİM’İN SUNDUĞU GECEDE KAHKAHA 
EKSİK OLMADI

İlk kez 2014 sezonunda Lassa V1 Challenge’da yarışmaya 
başlayan oyuncu Ümit Erdim sezona renk katmıştı. Ödül 
töreninin de sunuculuğunu üstlenen Erdim, gece boyu 
sahne alan başarılı pilotlar ve şampiyonanın sponsorları ile 
atışmaları ile geceye kahkaha damgası vurdu. 

Lassa V1 Challenge 2015 sezonu 10 Mayıs’ta Körfez 
Pisti’nde yapılacak yarış ile başlayacak.

Lassa V1 Challenge 2014 sezonu ödül gecesi 31 Mart akşamı Power Media Center’da yapıldı. Sezonda birinci, ikinci ve üçüncülüğün 
sahibi olan sporcular seçkin davetlilerin önünde kupalarını aldılar. Gecenin sürprizleri yerli yarış otomobili VOLKICAR’ın mobil 
uygulamalar için yapılan yarış oyunu ve davetlileri kahkahaya boğan Ümit Erdim’in sunumu oldu. 

LASSA V1 CHALLENGE ÖDÜL GECESİ 
SÜRPRİZLERLE DOLU GEÇTİ
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Oyder Başkanı Gülan: “Yeni Yatırımların 
Gelmesi İçin Kuvvetli İç Pazar Şart”

OYDER Otomotiv Kongresi’nde; perakendeciliğin geleceği masaya yatırıldı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) her 
yıl gerçekleştirdiği Otomotiv Kongresi’nin 5’incisi bu yıl 7 
Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. “Otomotiv 
Perakendeciliğinin Geleceği” konusunun masaya yatırıldığı 
kongreye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Davut Kavranoğlu ile birlikte ABD’den Group 1 Auto 
CEO’su Earl Hesterberg, Ca’Foscari Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Leonardo Buzzavo ve ICDP Genel Müdürü Steve Young 
konuşmacı olarak katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut 
Kavranoğlu, kongrede yaptığı konuşmada geliştirilecek yeni 
teknolojilerin katma değer sağlayacak yeni ekonomik alanlar 
açacağını kaydederek “2023 yılında yani cumhuriyetimizin 

100’üncü yılında Türkiye’nin, dünyanın 10 büyük 
ekonomisinden biri olmasını hedefliyoruz. Bunun için ARGE 
kaynağını 8 milyar dolar seviyesine yükselttik” diye konuştu. 

Kavranoğlu yerli otomobil üretme konusunda menzili 
artırılmış elektrikli otomobil için çalışmaların da sürdüğünü 
belirterek “Bunun da içten yanmalı, konvansiyonel araçlarla 
olamayacağını görüyoruz. Çünkü orada oturmuş, çok büyük 
oyuncuların olduğu bir pazar var. Onun için biz Türkiye olarak 
bunun menzili artırılmış elektrikli otomobil (range-extended) 
modelinde olmasını öngörüyoruz. Sayın Bakanımızın da, 
hükumetimizin de yaklaşımı bu yönde ve yakın zamanda 
açıklayacağımız gelişmeler de bu yönde olacak. Burada yerli 
araçtan kastettiğimiz, sahibinin Türk olduğu değil. Türkiye’de 
tasarlanmış, lisansı Türkiye’de bir şirkete ait olan, Türkiye’de 
geliştirilmiş ve üretilen bir otomobil” dedi. 

Başkan Gülan “Sektörümüzün Geleceğini Belirleyeceğiz”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Z. 
Alp Gülan, kongrede yaptığı konuşmada otomotiv yetkili 
satıcılarının geleceğini masaya yatırarak hem sektörle hem 
de paydaşlar ile bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydederek 
şunları söyledi;

“Otomotiv sektörü, gerek üretim ve ihracat gerekse de iç 
pazar olarak çeşitli dalgalanmalara maruz kalsa da büyümeye 
devam ediyor. İç pazar satışlarında da 2014 yılında yaşanan 
düşüşe rağmen 2015’in ilk çeyreğinde yakalanan sonuçlar, 
yüz güldürmüştür. Kuvvetli bir iç pazar yeni yatırımların 
ülkemize gelmesi için ortam yaratacaktır. Avrupa’da en büyük 
üretim kapasitesine sahip olduğumuz hafif ticari araçlar ne 
yazık ki son senelerde biraz ihmal edilmiş görünüyor. K1, K2, 
SRC1 belge uygulamaları, öz mal kavramı ile operasyonel 
kiralama yapılamaması gibi etkenler nedeniyle hafif ticari 
araç satışlarında yaşanan dramatik düşüşler, K2 belgesindeki 
fiyat indirimi sayesinde toparlanmış ve yukarı doğru bir 
hareket başlamış gibi görünmektedir. Son dönemde bayiler 
için en önemli kâr merkezi haline gelen kullanılmış araç 
ticaretinin tescil işlemlerinde, Asbis’in içindeki noter satış 
uygulaması ile 2010 yılında yıllık 1,4 milyon araç tescilinden 
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bugün 5,7 milyon kayıtlı tescil işlemine ulaşmış olmayı hayal 
bile edemezdik. Bu projenin hayata geçmesinde OYDER 
çok önemli rol oynamış ve tüm kullanılmış araç satışlarının 
kayıt içine alınmasında pay sahibi olmuştur.” 

16 yaşındaki bir aracın çevreye verdiği zararın temizleme 
maliyetinin araç başına 8 bin 464 Euro olarak hesaplandığını 
da kaydeden Gülan şöyle konuştu;

“16 yaş üstü araçların karbondioksit salınımları 220 gr /km 
seviyesindeyken bugün satılan araçlarda bu rakam 130 gr/
km’nin de altına inmiştir. Aradaki 90 gr/km farkı, araç parkında 
bulunan 16 yaş üstü 3,6 milyon araçla çarptığımızda 550 
milyon ağacın temizleyebileceği kadar hava kirliliği yarattığı 
ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği hesaplarına göre de 16 
yaş üstündeki bir aracın çevreye verdiği zararın temizlenme 
maliyeti araç başına 8.464 Euro olmaktadır. Sadece çevre 
ile ilgili konular değil aynı zamanda güvenlik ile ilgili 
konularda da yeni araçların büyük faydası bulunmaktadır. 
Çevremizdeki ülkelere Avrupa Birliği ülkelerinden tırlarla 
kullanılmış araç gönderilmektedir. Biz de kullanılmış araç 
ihracatı üzerine çalışmalar yapmak durumundayız. Ancak 
bu şekilde ekonomik ömrünü tamamlamış araçların verdiği 
zarardan kurtulabiliriz.”

Hesterberg “Teknolojiye Yatırım Yapın”

Otomotiv Kongresi’nde Türkiye’deki yetkili satıcılara 
seslenen Group 1 Auto CEO’su Earl Hesterberg, ABD’deki 
otomobil satışlarının yüzde 90’ının internet üzerinden 
gerçekleştiğini söyleyerek “Bilişim teknolojilerine yönelik 
altyapınızı geliştirin. Bu otomobil satışının yanında servis 
hizmetlerinde de karlılığınızı artıracaktır. ABD’de arama 
motorlarında restoranlardan sonra en çok aranan konu araba 
yedek parçasıdır” dedi. ABD’deki satışların yüzde 62’sinin 
takas ile gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Hesterberg 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

ABD’de parça satışı en büyük kar kaynağı. Yeni araç 
satışlarında kar marjları çok daraldı. Brüt karın yüzde 72.4’ü 

masraflara harcanıyor. İnternetten satış, kar marjlarını 
düşürüyor görünse bile satış hacmini ve servis hizmetlerini 
artırıyor. 

Kongrenin ana teması olan “Otomotiv Perakendeciliğinde 
Gelecek Nasıl Şekillenecek?” sorusuna ise, Okar Otomotiv 
ve ikincielotomobilim.com Yönetim Kurulu Başkanı Sami 
Nacaroğlu’nun moderatörlüğünde; Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Y.Doç.Dr. Tamer Atabarut, Doç. Dr. Leonardo 
Buzzavo, Steve Young ve Earl Hesterberg’in katılacağı 
panelde yanıt arandı. 

Panelde aile şirketlerinin geleceği ve 2. el otomobil satışları 
ele alındı. Sıfır kilometre otomobil satışlarına göre çok 
daha karlı olduğu ortaya konan panelde panelistler kendi 
ülkelerindeki perakende sistemi hakkında örnekler verdiler. 

Aynı zamanda Avrupa ve Dünyadan “En İyi Uygulamalar”ın 
kongreye katılanlar ile paylaşıldığı ve Kurthan Tarakçıoğlu’nun 
yönettiği panelde, Doç. Dr. Leonardo Buzzavo ve ICDP 
Genel Müdürü Steve Young ile beraber Tofaş CEO’su Cengiz 
Eroldu konuşmacı olarak yer aldı. 

Kongrede Türkiye Otomotiv Yazarları Derneği Başkanı 
Ufuk Sandık moderatörlüğünde, Renault Mais Genel Müdürü 
İbrahim Aybar, Otokoç A.Ş. Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Çetaş Otomotiv Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Taşar 
ve Altur Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim 
Albayrak’ın katılacağı “Otomotiv Perakendeciliğinde Yeni 
İş Fırsatları” konusu da düzenlenecek özel bir panelde tüm 
yönleriyle ele alındı.
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İpragaz, Otomotiv Yakıtlarındaki Tüm
Markaları İle Petroleum İstanbul 2015’te

Türkiye enerji sektörünün köklü ve öncü kuruluşu 
İpragaz, bugün kapılarını açan 12. Uluslararası Petrol ve LPG, 
Ekipmanları, İstasyon Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 
– Petroleum İstanbul 2015’te tüm otomotiv yakıt markaları 
ile yer aldı. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’nın 
akaryakıt, LPG ve madeni yağ alanındaki en büyük ve en 
fazla ziyaret edilen ticaret fuarı; Petroleum İstanbul 2015’te 
otomotiv yakıtlarındaki öncü markaları İpragaz Otogaz, GO, 
Bizimgaz Otogaz, Exengaz ile yer alan İpragaz, ilk günden 
fuarın ilgi odağı oldu. 

Bakan Yıldız İpragaz ve GO standını ziyaret etti

 Açılışını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
yaptığı Petroleum İstanbul 2015’te, İpragaz çatısı altındaki 
her biri alanlarının öncü markaları, İpragaz LNG, İpragaz 
Elektrik, Prins, Landi ve EVAS da özgün standları ile öne çıktı. 
Açılış töreninin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki 
heyet, İpragaz ve GO standını ziyaret etti. Bakan Yıldız 
GO standında İpragaz A.Ş Genel Müdürü Selim Şiper’den, 
İpragaz ve GO hakkında bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye otomotiv yakıtlarında otogaz, benzinin önünde 
ikinci sırada 

Türkiye’de otomotiv yakıtlarındaki uzun süredir var olan 
otogaz gerçeğine vurgu yaparak, akaryakıt tanımlamasının 
güncellenmesi gerekliliğinin altını çizen İpragaz A.Ş Genel 
Müdürü Selim Şiper, “Türkiye, en büyük, en gelişmiş otogaz 
pazarlarından birine sahip; gerek istasyon, gerek LPG’li araç 
ve gerekse kullanım miktarı açısından dünyada ilk sıralarda 
yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon aracın LPG ile çalıştığı Türkiye’de 
geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon 800 bin tonluk bir otogaz 
satışı gerçekleşti. Artık otogaz, otomotiv yakıtlarında benzini 
geçerek ikinci sırada yer almaktadır” dedi.

19 yılda 5 milyar litrelik otogaz satışı, 300 milyon araca 
yakıt ikmali

İpragaz’ın, 1961 yılında kurduğu ilk dolum tesisi ile o güne 
kadar Türkiye’de rafineri bacasında yakılarak salınan bir atık 
olan LPG’nin bugünkü dev bir sektöre dönüşümündeki 
öncülüğüne de değinen İpragaz A.Ş Dökme Gaz, Otogaz ve 
Akaryakıt Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Aratay, “İpragaz, her alanda, her pazarda üstlendiği öncülük 
ve sektörü geliştirme misyonunu, otomotiv yakıtlarına da 
yansıttı. 1996 yılında Bursa’da Türkiye’nin ilk resmi belgeli 
otogaz istasyonunu açan İpragaz, o günden bu güne çatısı 
altındaki markalarla birlikte yaklaşık 5 milyar litrelik otogaz 
satışı gerçekleştirmiştir. Diğer bir deyişle; yaklaşık 1.200 
istasyon ile Türkiye’nin en önemli otogaz ağlarından birini 
oluşturan İpragaz bünyesindeki bu önemli markalarla, 
bugüne kadar 300 milyona yakın araca yakıt ikmali yapmışız” 
diyerek, İpragaz’ın otomotiv yakıtlarındaki önemli markaları; 
İpragaz Otogaz, GO, Bizimgaz Otogaz, Exengaz ile bu 
uluslararası platformda yerini aldığını belirtti. GO, pazarın en 
çok yeni istasyon yapan markası konumunda

12. Uluslararası Petrol ve LPG, Ekipmanları, İstasyon Market Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı:

Enerjinin Mavi Dev’i İpragaz, bünyesindeki otomotiv yakıtlarındaki markaları; İpragaz Otogaz, GO, Bizimgaz Otogaz, Exengaz ile 
12. Uluslararası Petrol ve LPG, Ekipmanları, İstasyon Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda yerini aldı. İpragaz çatısı altındaki 
diğer önemli markalar; İpragaz LNG, İpragaz Elektrik, Prins, Landi ve EVAS da, Petroleum İstanbul 2015’te özgün standlarıyla ilgi 
çektiler. 
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Akaryakıt sektörünün yeni nesil yakıt markası GO’nun 
genç ve dinamik yapısı ile kısa sürede önemli başarılara 
imza attığını da belirten Eyüp Aratay, “Özgün özellikleriyle 
akaryakıt sektöründe fark yaratan ve yeni bir dönem başlatan 
GO, kısa sürede yolların aranan markası oldu. Renklerini 
yollardan alan, felsefesini; ‘insana’, ‘geleceğe’, ‘yasalara’ ve 
‘araca’ saygı üzerine oluşturan GO, hem marka olarak hem 
de her istasyonunda tek tek; yüksek müşteri memnuniyeti, 
satış potansiyeli gibi temel birçok kriterde önemli başarılar 
yakaladı. Bayilere yönetimsel süreçlerde söz hakkı ve adil 
kar paylaşımı tanıyan özgün Bayi Dostu – BADO felsefesi 
ile sadece akaryakıt sektöründe değil tüm Türkiye’de bir 
ilke imza atan GO, müşterilerin olduğu kadar bayilerin de 
yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye akaryakıt sektörünün henüz 
genç markası olmasına karşın GO, pazarda en çok yeni 
istasyon yapan marka konumunda” diyerek, GO’nun güçlü 
büyümesini aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. 

Prins standında LPG’li Range Rover Evoque, büyük ilgi 
çekti 

İpragaz’ın otomotiv yakıtlarındaki markaları İpragaz 
Otogaz, GO, Bizimgaz Otogaz, Exengaz’ın yanı sıra çatısı 
altındaki diğer önemli markaları; İpragaz LNG, İpragaz 
Elektrik, Prins, Landi ve EVAS da Petroleum İstanbul 2015’te 
yer aldılar. Fuarın en çok ilgi çeken noktalarından biri de hiç 
şüphesiz, LPG’li Range Rover Evoque’un sergilendiği Prins 
standı oldu. Dünya otogaz dönüşüm sektörünün teknoloji 
lideri Prins’in Direct Liquimax sistemi ile otogaz dönüşümü 
gerçekleştirilen Range Rover Evoque modeli stand’da yerini 
aldı ve Petroleum İstanbul 2015’te ziyaretçilerin en çok 

fotoğraf çektirdiği stand oldu. Alanında dünyanın teknoloji 
lideri olan Prins’in direkt enjeksiyonlu araçlar için özel olarak 
ürettiği ve dünyada bir ilk olan otogaz dönüşüm sistemi 
Direct Liquimax; sunduğu yüksek performans ve tasarruf 
oranları ile öne çıkıyor. 

İpragaz Elektrik’ten Petroleum İstanbul 2015’e özel 
kampanya

İpragaz’ın Petroleum İstanbul 2015’te sergilediği önemli 
markalarından İpragaz Elektrik de, fuara özel düzenlediği 
kampanya ile yoğun ilgi gördü. 2–5 Nisan tarihleri arasında 
Petroleum İstanbul 2015’teki İpragaz Elektrik standına 
gelen ziyaretçilere önemli avantajlar sunuluyor. Kampanya 
kapsamında fuardaki İpragaz Elektrik standına yapılacak 
başvurularda, iki yıllık sözleşme süresince TEDAŞ tarifesi Aktif 
Enerji Tüketim Bedeli birim fiyatı üzerinden %13 indirim 
sunuluyor. İpragaz Elektrik’in fuar avantajları bununla da 
sınırlı kalmıyor, kampanya kapsamındaki aboneler, ilk bir yıl 
boyunca indirimli Aktif Enerji Tüketim Bedeli zamlarından 
da etkilenmeyecek.

Otomotiv yakıtlarının uluslararası buluşma platformu: 
Petroleum İstanbul 2015 

12. Uluslararası Petrol ve LPG, Ekipmanları, İstasyon 
Market Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – Petroleum İstanbul 
2015; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’nın akaryakıt, 
LPG ve madeni yağ alanındaki en büyük ve en fazla ziyaret 
edilen ticaret fuarı konumunda. Beylikdüzü’ndeki TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12 ve 14 numaralı salonlarda 
kapılarını 2 Nisan’da açan Petroleum İstanbul 2015, 5 
Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. İki yılda bir düzenlenen 
fuarı, 13 bine yakını yabancı olmak üzere 50 binin üzerinde 
ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
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Teslim töreninde konuşma yapan Istanbul Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı, MyLojistik firmasına 
yaptıkları teslimatdan büyük memnuniyet duyduklarını 
ve müşterilerini satış sonrası hizmetlerde de mahcup 
etmeyeceklerini ifade etti ve Türkiye pazarında IVECO 
‘nun her geçen gün pazar payının yükseldiğini, geniş 
ürün yelpazesi ve kalitesiyle hak ettiği yere geleceğine 
inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

My Lojistik Genel Müdürü Sayın Abbas Akbal tören 
sırasında yaptığı konuşmada 1993 yılında kurulan 
firmalarının 1999 yılından beri taşımacılık hizmeti 
verdiğini ve filolarında hafif, orta ve ağır olmak üzere 
her segmentden kamyon olduğunu 2014 yılında 
müşterilerine depolama hizmeti vermeye başladıklarını 
ve bir önceki seneye oranla %21’lik cirosal büyüme 
kaydettiklerini ifade etti. Abbas Akbal  Mylogistics 
olarak, müşterilerimiz için en uygun çözümleri bularak 

300’den fazla personelimiz, 250’den fazla özmal-
350’den fazla sözleşmeli aracımız ile yolumuza devam 
ediyoruz dedi. Abbas Akbal  filolarındaki araçlarının % 
90 ‘ ının Iveco olduğunu, hem Iveco araçlardan hem 
de Istanbul Fiat’ın satış sonrası hizmetlerinden memnun 
olduklarını, geniş ürün çeşitliliği, yüksek ürün kalitesi ve 
teknolojik olarak Iveco’nun EGR kullanmadan euro6 
emisyon seviyesini yakalıyor olmasının kendileri için 
en önemli kriter olan yakıt tüketiminde büyük avantaj 
sağladığından dolayı tercihlerini Stralis euro6 yönünde 
kullandıklarını ifade etti. Abbas Akkal Iveco araçların 
genel olarak düşük yakıtım tüketiminden de çok 
memnun olduklarının altını çizdi

Tören sonrasında İstanbul Otomotiv yönetim kurulu 
başkanı Cem Arı İstanbuldaki ilk Euro 6 motorlu HI 
WAY teslimatının anısına Abbas Akbal’a bir plaket 
takdim etti.

Iveco’nun İstanbul yetkili satıcısı Istanbul Otomotiv 61 adet satış gerçekleştirdiği MyLogistics firmasına 
törenle araçları teslim etti.  Satışı gerçekleştirilen araçlar sırası ile Stralis Hı-Way Euro VI çekici, 10 adet, 
27 adet Daily 3,5 Ton, 17 adet Daily 7 Ton ve 7 adet Eurocargo kamyon.

Iveco’dan Mylogistics’e 61 Adetlik Satış
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Yingli Solar Panelleri Petroleum İstanbul 2015 Fuarı’nda Büyük İlgi Gördü

Volvo Trucks, Bilek Uluslararası Nakliyat’ın İlk İş Ortağı Oldu

Yingli Solar Türkiye Petroleum İstanbul – Gas & Power Network 2015’e katıldı

Petrol şirketlerinden güneşe yatırım 
Yingli Solar Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç, Petroleum İstanbul 

2015 Fuarı’na katılan tek güneş paneli üreticisi olduklarını belirterek, 
“Büyük petrol ve akaryakıt şirketleri de güneş enerjisi gibi yenilenebi-
lir enerji kaynaklarına yönelerek portföylerini çeşitlendirmek ve temiz 
enerjiden faydalanmak istiyorlar.” dedi. 

Fuarda özellikle petrol istasyonları sahiplerinin yoğun ilgisiyle kar-
şılaştıklarını aktaran Uğur Kılıç şöyle devam etti: ”Standımızı ziyaret 
edip, bilgi alan benzin istasyonu sahipleri, istasyonlarının 24 saat bo-
yunca enerji ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamada güneş enerji-
sinden faydalanmak arzusunda olduklarını aktardılar. Benzin istasyon-
larına yönelik güneş enerjisi projelerinin yakın zamanda artacağına 
inanıyorum.”

Petroleum İstanbul 2015 Fuarı’na 400’ü aşkın yerli ve yabancı mar-
ka katılırken, 4 gün boyunca 13 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 46 
bin kişinin ziyaret etti. 

Bilek Uluslararası Nakliyat’ın satın alarak nakliye hizmeti için ilk a-
dımı attığı yeni FH serisi, 13 ve 16 literlik motorlarıyla 420 beygirden 
750 beygire kadar uzanan farklı güç seçeneklerine sahip. 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 tasarrufu sağlıyor. Yeni neslin bu önemli özellikleri-
nin yanı sıra Volvo Trucks, alım sonrası hızlı, kaliteli ve ekonomik ser-
vis hizmeti özellikleriyle de öne çıkıyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen teslimat töreninde Bilek Uluslararası 
Nakliyat adına firmanın Genel Müdürü Davut Bilek, Gökhan Bilek ve 
Kasım Bilek ile Volvo Trucks adına Tolga Cem Aykaç hazır bulundu. 
Müşterilerine alım süreci ve sonrasında en uygun çözümleri üreten 
Volvo Trucks’ın kabin içi konforunun da kendileri için oldukça önem-
li olduğunu belirten Davut Bilek, “Düşük yakıt tüketimi, servis maliye-
tinde kârlılık ve Türkiye’nin her yerinden servis noktalarına erişim ko-
laylığı Volvo Trucks’ı tercih sebebimiz oldu” dedi.

Volvo Trucks Satış Temsilcisi Tolga Cem Aykaç ise, “Bilek Uluslara-
rası Nakliyat, filosunun temellerini Volvo Trucks ile atarak, Volvo mar-
kamıza karşı duyduğu güveni gösterdi’’dedi.

Dünyanın lider güneş paneli üreticisi Yingli Solar Türkiye, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde İstanbul Energy Week kapsamında düzenlenen 
“12. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı” Petroleum İstanbul – Gas & Power Network 
2015’e katıldı.
Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan Yingli Solar’ın katılımcı olduğu, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
Petroleum İstanbul 2015 Fuarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı. Açılış sonrasında Yingli Solar Türkiye 
standını ziyaret eden Bakan Taner Yıldız ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Yingli Solar Türkiye Ülke Müdürü Uğur Kılıç ile bir araya geldi.

İstanbul merkezli çalışan Bilek Uluslararası Nakliyat, filosunun temellerini Volvo Trucks ile atıyor. Firma, geride bıraktığımız 
günlerde alımını gerçekleştirdiği 4 adet FH 460 ile Türkiye’yi Avrupa’ya taşıyor.
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Akran Nakliyat’a 50 Araçlık Siparişin 10’u Teslim Edildi

Fuso Canter Artık Klimalı

Bursa’da gerçekleştirilen teslimat töreninde Akran Nakli-
yat adına Ayhan Korkmaz yer alırken, Renault Trucks adına 
Bölge Satış Müdürü Çoşkun Saraç, Koçaslanlar Otomotiv adı-
na ise Koçaslanlar Holding YKB Mahmut Koçaslan ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Lokman Koçaslan ile Koçaslanlar Otomo-
tiv Şube Müdürü Mehmet Demir hazır bulundular. Korkmaz, 
“Renault Trucks ile iş birliğimiz uzun bir süredir devam edi-
yor. Filomuzun önemli bir kısmını oluşturan Renault Trucks a-
raçlardan 2015 yılı içerisinde toplam 50 adet daha filomuza 
katacağız. Bugün bu büyük anlaşmanın teslimatının ilk kısmı-
nı gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı Renault Trucks ile sürdüre-
ceğiz” sözleriyle markanın yakıt maliyeti ve servis hizmetle-
rindeki kârlılığının ve katmadeğerinin altını çizdi.

Renault Trucks adına konuşan Bölge Satış Sorumlusu Çoş-
kun Saraç ise, “Akran Nakliyat’a 2015 yılı yatırımı için Rena-
ult Trucks’ı seçmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Müşterile-
rimize yakıt maliyetinde ve servis hizmetinde kârlılık ile satış 
ve satış sonrası süreçlerde sağladığımız hızlı ve güvenilir hiz-

meti arttırarak devam ettireceğiz. Akran Nakliyat’la da bun-
dan sonra birlikte çalışacağımıza yönelik inancımız tamdır” 
dedi.

Sınıfında ismini yakıt ekonomisiyle özdeşleştiren Fuso 
Canter, yaz aylarında kullanıcılarını serinletecek. Fuso 
Canter yaklaşan yaz aylarında kullanıcılarına klima imkanı 
sunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, Webasto markalı klimaları 
yetkili servisleri aracılığıyla kullanıcılarla buluşturuyor. 

Mevcut Canter aracına klima montajı yaptırmak 
isteyenler, Webasto tarafından eğitim verilerek 
sertifikalandırılan Temsa Motorlu Araçlar yetkili servislerine 
davet ediliyor. Üstelik yeni araçlara takılan klimalar, 
araç garantisi kapsamında olup daha sonradan takılan 
klimalar ise; yedek parça garantisi altına alınıyor. Canter 
araçlara takılacak klimaların, Temsa Motorlu Araçlar yetkili 
servislerinde montaj dahil tavsiye edilen teslim fiyatı KDV 
dahil 4 bin TL olarak açıklandı.

Yurtiçinde nakliye hizmeti veren Akran Nakliyat, araç parkına 10 adet Renault Trucks T serisi dahil etti. Bu alımlarla birlikte 
araç sayısını 90’a çıkaran Akran Nakliyat’a, 2015 yılında teslim edilmek üzere gerçekleştirdiği 50 araçlık Renault Trucks T Serisi 
siparişinin  ilk teslimatı Bursa Koçaslanlar Otomotiv tarafından yapıldı.

Fuso Canter, sınıfında fark yaratacak bir yenilik ile yaz aylarında kullanıcılarını serinletecek.
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ARAÇ MARKASI:  BEKO LODER

ARAÇ MODELİ:  2009

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  BEKO LODER

EKİPMAN MODELİ:  2009

EKİPMAN KAPASİTESİ:  1.1 M3

ARAÇ MARKASI:  BOMAG BW213D-3

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TOPRAK SİLİNDİRİ

EKİPMAN MODELİ:  2004

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  HYUNDAİ

ARAÇ MODELİ:  HD 75

ARACIN KM’Sİ:  48.000

EKİPMAN MARKASI:  JHONSON

EKİPMAN MODELİ:  2010

EKİPMAN KAPASİTESİ:  4 Metre Küp

FİYATI:  75.000 TL

ARAÇ MARKASI:  TATA TX

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TİSAN

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  3 Metre Küp

FİYATI:  36.000 TL

ARAÇ MARKASI:  CHAMPION 720A VHD

ARAÇ MODELİ:  1997

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Greyder

EKİPMAN MODELİ:  1997

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  FORD

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  EFE

EKİPMAN MODELİ:  2004

EKİPMAN KAPASİTESİ:  13+1

ARAÇ MARKASI:  Sennebogen

ARAÇ MODELİ:  825 (1305030)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Eleçleme Makinası

EKİPMAN MODELİ:  2008

EKİPMAN KAPASİTESİ:  27.9 to

DİĞER ÖZELLİKLER:  sanayi kol 6.80m; sanayi 
sap 5.50m; hidrolik kabin; Radio; 4 destekli; A/C; döner 
kıskaç yapıtı; Merkezi yağlama sistemi; sert kauçuk 8 kat 
10.00-20;

ARAÇ MARKASI:  CAT TH580B

ARAÇ MODELİ:  2007

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  2007

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Hafif Onarım Gerekli;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  IVECO

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  32.000

EKİPMAN MARKASI:  ERDEMLİ

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  7 M3

ARAÇ MARKASI:  JCB 3CX SİTEMASTER

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Backhoe - Loder

EKİPMAN MODELİ:  2004

EKİPMAN KAPASİTESİ:  0

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç



ARAÇ MARKASI:  JCB 4CX

ARAÇ MODELİ:  1995

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  BACKHOE - LODER

EKİPMAN MODELİ:  1995

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Bakımlı ve  
  Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  CAT TH580B

ARAÇ MODELİ:  2007

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  2007

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - Hafif 
Onarım Gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  KAWASAKI 85ZV - 2/422

ARAÇ MODELİ:  2008

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  LOADER

EKİPMAN MODELİ:  2008

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  MERCEDES 

ARAÇ MODELİ:  2004

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  ÇEKİCİ TIR

EKİPMAN MODELİ:  2004

DİĞER ÖZELLİKLER:  Birinci El - İyi 
Durumda; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  TATA XENON

ARAÇ MODELİ:  2012

ARACIN KM’Sİ:  94.000

EKİPMAN MARKASI:  TATA XENON 4X2

EKİPMAN MODELİ:  2012

EKİPMAN KAPASİTESİ:  1500 KG

FİYATI :  31.000 TL

ARAÇ MARKASI:  PROTEC

ARAÇ MODELİ:  Boxer 114 (1305033)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Silindir

EKİPMAN MODELİ:  1993

EKİPMAN KAPASİTESİ:  14 to

ARAÇ MARKASI:  TIBBİ ATIK 
ARAÇ MODELİ:  2011

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MODELİ:  2011

ARAÇ MARKASI:  JCB 537 - 135

ARAÇ MODELİ:  1999

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  1999

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - Kısmi onarım   
  gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  JCB 530 - 120/569900

ARAÇ MODELİ:  1995 kayıtlı 1982 etiketli

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  TELEHANDLER

EKİPMAN MODELİ:  1995 kayıtlı 1982 etiketli

DİĞER ÖZELLİKLER:  İkinci El - Kısmi Onarım  
Gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

ARAÇ MARKASI:  Sennebogen

ARAÇ MODELİ:  825 (1305030)

ARACIN KM’Sİ:  0

EKİPMAN MARKASI:  Eleçleme Makinasi

EKİPMAN MODELİ:  2008

EKİPMAN KAPASİTESİ:  27,9 to

DİĞER ÖZELLİKLER:  sanayi kol 6.80m; sanayi 
sap 5.50m; hidrolik kabin; Radio; 4 destekli; A/C; döner 
kıskaç yapıtı; Merkezi yağlama sistemi; sert kauçuk 8 kat 
10.00-20;
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                                                            MUSAKKA

Öncelikle patlıcanı domatesi ve kabuklu patatesi 2 
cm kalınlığında yuvarlak bir şekilde kesin. Patlıcan 
ve patatesi kızgın yağda kızartın. Domatesi ise üze-
rine galeta unu serperek teflon tavada iki tarafını da 

pişirin. Pişen bütün sebzelerin üzerine tuz serpin. 
Soğanı az miktarda zeytinyağı ile pembeleştirin. Kıy-
mayı domates salçasını ve yarım bardak suyu ilave 
edin. Sık sık karıştırarak orta ateşte 15 dakika pişi-
rin. Unu şarapla iyice karıştırın kıymanın üzerine 
dökün ve iyice karışmaları için birkaç dakika daha 
pişirin. Tuzunu ve biberini ayarlayıp ateşten alın.

Tereyağı, un ve sütle oldukça yoğun kıvamla bir be-
şamel sosu hazırlayın. Parmesan, tuz ve biber ilave 

edin soğumaya bırakın.

Çember şeklinde bir pişirme ekipmanından faydala-
narak musakkayı görseldeki gibi düzenleyin. Patates 
dilimini, patlıcan dilimini, bir kat kıymayı, domates 
dilimini sırayla yerleştirin. Ve beşamel sos ile üzeri-
ni kapatın. Üzerine parmesan rendesi serpin ve 15. 

20 dakika fırında pişirin. 

Taze otlarla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

         

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         

•	 1 Adet bostan patlıcanı

•	 1 Adet orta boy domates

•	 1 Adet orta boy patates

•	 50 gr dana kıyma

•	 50 gr kıyılmış kuru soğan

•	 10 gr domates salçası

•	 Yarım çay bardağı beyaz şarap

•	 10 gr tereyağı

•	 15 gr un

•	 10 ml süt

•	 1 çay kaşığı parmesan peyniri

•	 Yeterince galeta unu

•	 Yeterince zeytinyağı

•	 Ayçiçek yağı (kızartmak için)

•	 Yeterince tuz ve karabiber

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü

BEŞAMEL SOS İÇİN








