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Çevre için en temiz çözüm.
Şehirlerin kahramanı Mercedes-Benz çöp kamyonları üç farklı tonaj ve aks mesafesi seçeneği ile 
dar sokaklardan geniş caddelere her koşulda hizmet verir. Yüksek taşıma kapasitesi ve düşük işletme 
giderleriyle daima kazandırır.

• Atego 1018/4x2/3320 • Axor 1829 K/4x2/3600 

• Atego 1518/4x2/3600
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Uyum ve düzenin olması için her şeyin tek bir 
kaynaktan, tutarlı bir şekilde tanzim edilmesi ve dü-
zene konulması gerekir. Sıradan basit bir bina ya-
parken bile elimizde tek bir planın, tek bir projenin 
olması gerekir ki yapılan bina çökmesin.

Tekrar başkanlığına geldiğim derneğimizde, yıl-
larımı sektörümüze adamış olmamla edindiğim 
tecrübelerimin  ışığında, yeni kadromuzla, yeni 
projelerimizle üstyapı camiasına katma değer sağla-
yacağımıza olan inancım had safhada. Ortak ideal-
lere ulaşmak bireysel başarıların ötesinde takım ça-
lışmalarıyla, birlik beraberlikle mümkündür.

Dayanışma ruhu ile hareket ederek, birlik ve be-
raberliğini sağlayan guruplar, giriştikleri her müca-
delede aklımıza gelen her alanda başarıya ulaşmış 

ve hatta girdikleri savaşları kazanmışlardır. Kendi ta-
rihimizde de bunun örnekleri fazlasıyla mevcuttur. 

 Birlik ve beraberlik oluşturulmadan  atılan adım-
lar en başta, güzel görünse de, yahut başarılıymış 
gibi algılansa da o çemberin içerisinde olması ge-
rekenlerden bir kişi bile dışarda kalmışsa birlik sağ-
lanamamış demektir. Birlik olmadan da dayanışma 
sadece sanal bir yanılgıdır.

Aslında durum hep verilen saat örneğinde oldu-
ğu gibidir. Saatin dişlisinde bir diş kırılmış olsa bile 
saat çalışmaz. İleriyi göremeyen kişiler bir dişli ta-
mirindense saati atmayı uygun bulurlar . Oysa ki bu 
asla çözüm değildir. Çare yapıcı olup saatine sahip 
çıkmaktır.

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

Geçmiş Deneyimler Önderliğinde
Yeni Projeler
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Türkiye’nin En Büyük Ar-Ge Merkezi
Ford Otosan’ın 68 Milyon TL yatırım ile hayata geçirdiği Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin resmi açılış töreni, 29 Nisan 2015 günü 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve Ford Avrupa Operasyonlar Başkanı Barb Samardzich’in 
katılımı ile düzenlendi. 

Ford Avrupa Operasyonlar Başkanı Barb Samardzich 
ise “Bu merkez, ‘One Ford’ stratejisi doğrultusunda 
şirketimizin global ürün geliştirme yaklaşımı için büyük 
önem taşıyor. Ford Otosan, üstün kaliteli ürünleri 
zamanında ve öngörülen maliyetlerle geliştirip üretebiliyor. 
Bu muhteşem Ar-Ge Merkezi’nde çalışan ve gelecekte 
çalışacak olan mühendisler dünyanın en iyi eğitimli ve 
yetkin mühendisleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge alanındaki en köklü 
ve geniş kapsamlı faaliyetlerini gerçekleştiren Ford Otosan’ın 
68 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Sancaktepe Ar-
Ge Merkezi’nde 1.200’ü aşkın çalışan, Ford Otosan’a 
ve Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam edecek. 
Temeli Temmuz 2013’te atılan ve 38 bin metrekarelik 
bir alan üzerine inşa edilerek 2014’ün sonunda faaliyete 
geçirilen merkez; Türkiye’de bir ilk olan Sanal Gerçeklik 
Laboratuvarı’nın (CAVE) yanısıra motor yazılımı yapılan 
HIL Laboratuvarı ve Tasarım Stüdyosu ile tüm dünyaya 
Türkiye’den araç ve motor geliştirmeye devam edecek. 

Ali Y. Koç: Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırım daha 
rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün demek

Törende bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Y. Koç, “Teknolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip 
değiştiği, rekabetin giderek yükseldiği günümüzde, hem 
ülkemizin hem de şirketlerin başarılı olabilmesinin en 
önemli araçlarından birinin inovasyon olduğunu yaşayarak 
görüyoruz.” dedi. Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımın 
daha rekabetçi ve daha katma değeri yüksek ürün demek 
olduğunu vurgulayan Ali Y. Koç, “Bu da ürettiğimiz ve 
ihraç ettiğimiz her bir birimin daha büyük bir yüzdesinin 
ülkemize değer olarak kalması demek. Bu değer de çarpan 
etkisiyle, daha büyük nitelikli istihdam, daha az genç 
işsizliği ve daha hızlı büyümeye olanak veriyor. Geleceğin 
teknolojisini tasarlarken geleceğin insan kaynağını da 
tasarlamamız gerekiyor. Giderek artmasını hedeflediğimiz 
Ar-Ge ve inovasyona yönelik sahalarda çalışacak nitelikli 
insan gücünün stratejisinin de bugünden çok doğru şekilde 
belirlenmesi ve bu strateji ile yol haritasının oluşturulması 
sürecine özel sektörü de dahil etmek son derece isabetli 
olacaktır.” diye konuştu. 

Yaklaşık yüzde 10’luk bir payla, ülkemizin özel sektörde 
en çok Ar-Ge harcaması yapan grubuyuz

Ar-Ge kavramı henüz Türkiye’de yokken, Koç 
Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un, ülkeleri 
ve şirketleri geleceğe taşıyacak yolun araştırma ve 
geliştirmeden geçtiğini kavrayarak, yatırım planlarına Ar-
Ge çalışmalarını da dâhil etmeye başladığını vurgulayan 
Ali Y. Koç şöyle devam etti: “Bugün de Topluluğumuz, 
faaliyet gösterdiği her sektörde uzun vadeli bir bakış açısı 
ile, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak, ülkemiz 
için yarattığı katma değeri sürekli artırmayı ve rekabet 
gücümüzü geliştirmeyi hedeflemektedir. Yaklaşık yüzde 
10’luk bir payla, ülkemizin özel sektörde en çok Ar-Ge 
harcaması yapan grubuyuz. 2007-2014 yılları arasında 
Topluluğumuz, Ar-Ge’ye yaklaşık 4,5 milyar TL yatırım 
yapmıştır. Bünyemizde bulunan 14 Ar-Ge merkezimizde 
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3.000’i aşkın mühendisimiz görev yapmaktadır. Bu rakam, 
ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinde çalışan, tescil edilmiş 
mühendis ve doktoralı mühendisin yüzde 20’sini teşkil 
etmektedir. Tüm bu yatırımlarımızın sonucu olarak, geçen 
yıl 563 yeni patent başvurusu yaptık. Koç Topluluğu olarak 
bugüne kadar yaptığımız gibi gelecekte de ülkemize olan 
sonsuz inancımızla, kendi yeteneklerimize de güvenerek, 
yatırım yapmaya kararlıkla devam edeceğiz.“

Barb Samardzich: Ford Otosan’da, dünyanın en yetkin 
mühendisleri Global Ford için çalışıyor

Törene katılan Ford Avrupa Operasyonlar Başkanı 
Barb Samardzich da konuklara hitap etti. Sancaktepe Ar-
Ge Merkezi’nin temel atma töreninde de bulunduğunu 
belirten Samardzich, “Sancaktepe Ar-Ge Merkezi, ‘One 
Ford’ stratejisi doğrultusunda şirketimizin global ürün 
geliştirme yaklaşımı için büyük önem taşıyor.” dedi. 
Hafif ticari araç modellerinin tamamının son 2 yıl içinde 
yenilendiğini, ürün gamına yeni modellerin eklendiğini 
ve bunda en büyük payın Ford Otosan’ın olduğunu da 
hatırlatan Samardzich, şöyle devam etti: “Ford Otosan, 
Ford’un global ürün geliştirme ekibinin ayrılmaz bir parçası 
olarak hafif ve ağır ticari araçlarımız ile motor sistemlerinin 
geliştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmiş 
durumdadır. Ford Otosan, üstün kaliteli araçları zamanında 
ve öngörülen maliyetlerle geliştirip üretebilmektedir. Bunu 
da mühendisliği Türkiye’de yapılan ve Yeniköy fabrikasında 
üretilen Transit Courier ve Tourneo Courier projesinde bir 
kez daha göstermiştir. Bu muhteşem Ar-Ge Merkezi’nde 
çalışan ve gelecekte çalışacak olan mühendisler dünyanın 
en iyi eğitimli ve yetkin mühendisleri arasında yer alıyor. Bu 
mühendisler, araç ve motor sistemlerini tasarlayıp, geliştirip 
test edebilecek yetkinliğe ve deneyime sahip bu takımın 
bir parçası olarak, yeni Ar-Ge merkezinde daha da iyisini 

başaracak. Ford 3 yıl önce Avrupa’nın 7’nci en büyük 
ticari araç markası iken 2015’te birinciliğe yükseldi. Yeni 
modellerimizin katkısıyla Avrupa’nın ikinci en çok satan 
otomobil markası konumumuzu da pekiştirdik. Bu büyük 
başarıda Ford Otosan ve çalışanlarının önemli katkıları 
bulunduğunu belirtmek isterim.”

Haydar Yenigün: Türkiye’nin en büyük Ar-Ge üssünü 
inşa ettik

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise 
konuşmasına, “Türkiye’de en fazla mühendisi tek çatı 
altında toplayan, bugüne kadar inşa edilmiş en büyük Ar-
Ge üssünü, Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin 
açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diyerek 
başladı. Yenigün: “Ford Otosan’ın bugün bir sanayi 
şirketi olmasının yanı sıra bir mühendislik şirketi olarak 
anılmasını, 1961 yılında otomotiv sektöründeki ilk Ar-Ge 
çalışmalarını başlatmasına borçluyuz. Bugün Ford Otosan, 
Ford Motor Company’nin Avrupa’daki en büyük ticari araç 
üretim merkezidir. Yılda 415.000 araç üretim kapasitesi ile 
Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketidir” dedi. 

Türkiye’nin en büyük 2. sanayi kuruluşu ve sektörümüzün 
ihracat şampiyonuyuz

Konuşmasında 2014 yılı sonuçlarına da değinen 
Yenigün, şu bilgileri verdi: “Ford Otosan, 2011-2014 yılları 
arasında yaptığı 1,6 milyar doların üzerinde yatırım ile aynı 
zamanda sektörünün en büyük yatırımcısı olma gururunu 
taşımaktadır. Bu sayede 2014 yılı itibariyle şirketimizin 
piyasa değeri 4,9 milyar dolara ulaşmıştır. Teknoloji ve 
inovasyona öncülük ederek rekabet gücümüzü artıracağız

Ford Otosan olarak, köklü Ar-Ge geçmişleriyle, 
Türkiye’de hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptıklarına da 
vurgu yapan Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıfırdan 
motor tasarlayıp, test edip, üretiyoruz. Tasarımcılarımız, 
konsept çizimden kil modele kadar tüm tasarım süreçlerini 
gerçekleştirebiliyor. 2013 yılında devreye aldığımız 
Gölcük Motor Test Merkezimiz; yenilikçi yaklaşımı, 
üstün teknolojisi ve verimliliği ile büyük takdir topluyor. 
Daha ilk yılımızda aldığımız “Yılın Motor Test Merkezi” 
ödülü ile Ford dünyasında bu özel ödülü kazanan ilk 
merkez olduk. Bu başarı ile birlikte, Eskişehir ve Gölcük 
fabrikalarına kurduğumuz motor, araç ve egzoz sistemleri 
test merkezleri benzeri başarılarla çalışmaya devam 
etmektedir. Önümüzdeki dönemde de, teknoloji ve 
inovasyona öncülük ederek hem Türkiye’de hem de 
uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracağız.”
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Gürbüz Gürer
info@radusdergisi.com

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin  Avrupa Anlaşması 
(ADR)  paralelinde hazırlanan “Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Taşıması 
Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 
tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 01/01/2014 tarihinde 
yürürlüğe girmişti. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar 
tüm Türkiye genelinde yürütülmekte 
olup, zaman zaman sektör temsilcileri 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
desteklediği ortamlarda buluşmalar 
gerçekleştirilmektedir. 

Bende Arusder genel sekreteri olarak 21 
Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan 
ve bakanlık yetkilileri,  sektör temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşlarının hazır 
bulunduğu toplantıya katıldım.

Kısaca ADR olarak tanımlanan Tehlikeli 
Malların Karayolu ile Taşınması hakkındaki 
yönetmeliğin getirdiği uygulamalar, 
hali hazırda tehlikeli madde üreten, 
bulunduran, kendi üretiminde kullanan, 
nakleden ve depolayan sektördeki 
tüm firmaları ve bireyleri ilgilendiren 
bir uygulama olması açısından önemli 
bir uygulamadır. Petrol sektöründeki 
firmalar uygulamaları daha dikkatle  
izlemekte, ADR yönetmeliklerine uygun 
hale getirilmesi gereken araç sayılarının 
fazlalığı ve bu durumun sektörü yüklü 
bir masrafa sokacağı düşüncesi ile kaygılı 
görünmektedirler. 

Yönetmelik gereği iki önemli  tarih  söz 
konusudur; Bunlardan birincisi, Tehlikeli 
Madde Faaliyet Belgesi ‘ni  yönetmelik 

gereği 31/12/2014 tarihine kadar alan tüm 
firmaların 30/06/2015 tarihinden itibaren 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
istihdam etmeleri veya dışardan Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanından hizmet 
alma zorunlulukları da başlayacaktır. 
İkincisi ise, Tehlikeli madde taşımacılığında 
kullanılan ancak ADR anlaşması 
çerçevesinde sertifikalandırılmamış 
mevcut ambalajların kullanım sürelerinin  
31/12/2015 tarihinde bitecek olmasıdır. 

01 Temmuz 2015 itibariyle şirket 
denetlemelerinde Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı istihdam ettirme 
veya hizmet alma hususu, 01/01/2016 
tarihi itibariyle yol kontrollerinde de ADR 
anlaşması çerçevesinde sertifikalandırılmış 
ambalaj olup olmadığı hususu kontrol 
edilecek ve olmadığı durumlarda cezai 
yaptırım uygulanacaktır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı yetkilileri ile birlikte, sektörün 
bilgilendirilmesi ve eksik bilgilerin 
tamamlanabilmesi için zaman zaman 
eğitim programları düzenlemişler, son 
bilgilendirme eğitimini de, 15-19 Haziran 
tarihlerinde Ankara ‘da yaklaşık 100 kişinin 
katılımı ile gerçekleştireceklerdir. 

ADR yönetmeliğinin Arüsder üyelerini de 
ilgilendiren koşutları bulunduğu aşikardır. 
Tehlikeli mal taşıyan her üst yapılı aracın 
üreticiler tarafından ADR hükümlerine 
uygun olarak üretilmesi söz konusudur. Bu 
konu dernek yetkilileri tarafından da takip 
edilmekte ve gereğinde ilgili birimlerle 
istişare edilmektedir.

ADR ‘ de Gündem
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Allison Şanzıman, Buenos Aires’te 
Çevresel Gelişime Katkıda Bulunuyor 
Buenos Aires, Allison 3000 SerisiTM tam otomatik şanzıman donanımlı 217 adet yandan yüklemeli yeni atık kamyonu alımıyla atık 
kaynağı ayrıştırma programlarına 4.7 Milyar Amerikan Doları yatırım yaptı.  

Genellikle Güney Amerika’nın Paris’i olarak adlandırılan 
Buenos Aires’te, günde yaklaşık 6,000 ton, yılda ise 
neredeyse 2.2 milyon ton atık oluşuyor. Şehir yönetimi, çöp 
sahalarının sayısını azaltmak ve karbon emisyonlarını en aza 
indirgemek üzere 217 adet Allison donanımlı ve yandan 
yüklemeli yeni çöp kamyonları ile geri dönüştürülebilir 
malzemelerin etkili bir biçimde toplanması için atık 
ayrıştırma alanında yatırım yapıyor.  

Belediyenin yeni atık toplama sözleşmesi, ölçülebilir 
sonuçlar ön gören çevresel iyileştirmeleri hedefliyor. Bu 
çalışmalar doğrultusunda Atık Yönetimi Planı ile Buenos 
Aires, 2014 yılında City Climate Leadership Award (Kentsel 
İklim Liderliği Ödülü) ödülünün de sahibi olmuştu. Tüm 
bu çalışmalar kapsamında belediye atık hizmetleri için 
eski, manüel ve arkadan yüklemeli kamyonların yerine 
her biri Allison 3000 SerisiTM tam otomatik şanzıman ile 
donatılan 217 adet otomatik yandan yüklemeli kamyonlar 
kullanılmaya başlanıyor. 

Buenos Aires Çevre ve Kamusal Alan Bakanı Edgardo 
Cenzón’dan alınan bilgilere göre altı özel atık toplama 
şirketi ve devlet tarafından işletilen bir şirket ile 10 yıllık 
bir sözleşme imzalanacak. Cenzón, yeni girişimler tam 

anlamıyla devreye girdiğinde eski arkadan yüklemeli 
kamyonların da yeni atık konteynırları için özel olarak 
tasarlanan Allison donanımlı araçlarla birlikte kullanılmaya 
devam edeceğini belirtiyor.  

Allison tarafından geliştirilen Kesintisiz Güç 
TeknolojisiTM, vites değiştirme noktalarını kontrol eden 
gelişmiş elektronik aksamlar ile operatörler için üstün 
verimlilik sağlıyor. Prognostik özelliği ile 5. Nesil elektronik 
kontroller, şanzımanın iç bileşenlerinin gerçek zamanlı 
olarak değerlendirilmesine, gereksiz araç duruşlarının 
azaltılmasına ve daha ideal bir bakım planlaması 
sağlanmasına imkan tanıyor. 

Allison şanzımanlar, aynı zamanda kamyonun 
motorundan güç alarak operatörlerin donanım ve 
aksesuarları etkili bir biçimde çalıştırmalarına olanak 
tanıyan Allison’ın opsiyonel Güç Çıkış Ünitesi (PTO) 
avantajına sahip bulunuyor. 

Allison Şanzıman’ın Güney Cone Üst Düzey Yöneticisi 
Adrián Di Nunzio konuyla ilgili açıklamasında: “Allison, 
2009 yılından bu yana işletim maliyetlerinin ve kirliliğin 
azaltılması için hem operatörlere hem de şehre sunulan 
avantajları en üst düzeye taşıyan otomatik şanzıman 
ile donatılmış bir kamyon geliştirmek adına Buenos 
Aires’teki çevre odaklı şirketlerin yanında yer alıyor. 
Allison şanzımanların Buenos Aires’in yeni, yandan 
yüklemeli kamyon filolarının tamamında bulunması, 
kalite, dayanıklılık ve verimlilik bakımından sunduğumuz 
avantajları gözler önüne seriyor,” dedi. 

Tüm bunların yanı sıra yeni atık toplama girişimi, şehrin 
yıllık bütçesinin yaklaşık %6’sını kapsayan toplam 4.7 
Milyar Amerikan Doları tutarındaki resmi rakamlar ile 
Buenos Aires için büyük bir yatırım niteliği taşıyor.  
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Yeni ARÜSDER Yönetimi Üyelerle Birlikte

Arüsder Yönetimi, Üyeleri İle Buluşmaya Devam Ediyor

Dernek Başkanlığına seçildikten hemen sonra Kamu Kurumlarıyla görüşmelerine hız veren Burhan Fırat,  Dernek yönetimimde özel 
önem verdikleri ve Türkiye’nin dört büyük şehirinde yapacakları üyelerle toplantılardan ilkini İstanbul’da gerçekleştirdiler. 

Derneğimizin Marmara Bölgesi üyelerinin bir araya geldiği yemekli toplantı keyifli ve iş konuşulan bir ortamda gerçekleşti. 

İstanbul Florya’da gerçekleşen yemekli toplantı oldukça 
samimi  ve üyelerin birbirlerini tanımaya daha fazla vakit 
ayırdıkları bir ortamda gerçekleşti. Toplantı boyunca, üyeler 
kendi işleri ile ilgili yaşadıkları sorunları anlatırken, aynı 
sorunla karşılaşmış ve zaman içinde çözmüş üyelerimiz 
ise çözüm yollarını birbirleri ile paylaştılar. Dernek olarak 
üyelerle daha fazla birlikte olunmasının, toplantıya katılan 
üyeler tarafından özellikle talep edilmiş olması, Derneğin 
yönetiminin de doğru adımlar attığını göstermektedir.   
Toplantıya; 

Emek Group adına aynı zamanda Dernek Yönetim 
Kurulu üyesi Osman USLU, Mapar A.Ş. adına Yalçın 
ŞAHİN, Eksan Kardeşler adına İsmail BERBER, Kuleli 
Hortum firması adına Nihat DİNÇ, Alazled Aydınlatma 
firması adına Mehmet ERKAN, Kadesan firması adına 
Murat GENÇOĞLU, Hidromak firması adına Ahmet 
BAZMANOĞLU, BTG Makine adına  Öner ÖZCAN, 
Timsan firması adına Ayhan SÖZBİR ve Mesut YILDIZ 
beyler katıldılar. 

Arüsder olarak 2016 yılında düzenleyecek olduğumuz 
ARÜSDER 2016 FUARI görüşmelerinin ilkine katılan CNR 
Firmasından da İlhan TURAN ile Sercan ÇELİK Beyler ve 
Dernek üyemiz  olmak isteyen Şan Lastik firmasından 
Hüseyin BERBEROĞLU da yemeğimize katıldılar. 

Derneğimiz temsilen Başkanımız Burhan FIRAT ve Genel 
Sekreterimiz Gürbüz GÜRER’in hazır bulunduğu toplantının 
ikincisi Kocaeli ve Bursa illerini kapsayacak, üçüncüsü 
Ankara, dördüncüsü ise İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Dernek adına yapılması gereken toplantılardan 
ikincisinin gerçekleştiği İzmit’teki toplantımızda, özellikle 
üyelerimiz güncel yaşadıkları sorunlardan bahsettiler. 

Derneğimizin kabuk değiştirmekte olduğunu,  sosyal 
medyanın  yardımıyla dernek faaliyetlerini daha kolay 
takip ettiklerini, bu işi de yeni yönetimin iyi yaptığını dile 
getiren üyelerimiz, dernekten beklentilerinin fazlalaştığını 
da eklediler. 

Derneğimiz Başkanı Sayın Burhan Fırat, hem 
derneğimize hem de üyelerimize yurtiçi ve yurtdışında 
danışmanlık yapabilecek bir firma ile anlaşma imzalama 
aşamasında olduklarını, Derneğimiz adına ANKARA 
KALKINMA AJANSI 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı bünyesinde ilk çalışmaların yürütüleceğini, 
akabinde Derneğimiz adına daha büyük Sosyal Sorumluluk 
Projelerine başlanacağının altını çizdiler. 

Yapılan yemekli toplantının daha sık ve daha fazla 
katılımcı ile tekrarlanması talebinde bulunan üyelerimiz, 
kendi üstlerine düşecek her tür görevde yer almak 
istediklerini, Derneğimizin daha sağlam adımlarla 
ilerlemesi için maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesi 
gerektiğini dile getirdiler.   
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Arüsder,  
Üyeleri İle 3’ncü Toplantısını Gerçekleştirdi.

Arüsder Derneği mayıs içinde gerçekleştirmeyi karar verdiği bölgesel üye toplantılarından üçüncüsünü  Ankara’da gerçekleştirdi. 

Dernek üyelerinin yaptıkları işleri anlattıkları kısa 
konuşmaları sonrası, piyasalardan, özellikle yurtdışı 
potansiyel pazarlardan bahsedildi. Bazı üyelerin 
Togo, Fildişi Sahilleri ve Tanzanya gibi ülkelere yapmış 
oldukları ihracat adetleri,  toplantıya katılan tüm 
üyelerin ilgisini çekti. 

Üyelerin çoğunluğu Dernek’ten yeni bir fuar 
duyurusunu beklediklerini, dernek adı ile yapılacak 
bir fuarın kendilerini motive ettiğini, başarılı bir 
organizasyonu her zaman destekleyeceklerini dile 
getirmişlerdir. 

Toplantıda ayrıca Arüsder’in üyelere yönelik 
kalifiye eleman temininde, eğitiminde ve bir 
takım kullanıcı ehliyetlerinin alınmasında aracı 
olması gerektiği, hatta bazı eğitimleri dernek 
bünyesinde gerçekleştirilmesinde üyelerin tesislerinin 
kullanılabileceği, kendi bünyelerindeki uzman 
kadronun Dernek faaliyetlerinde değerlendirilmesi 
gerektiği durumlarda her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarının altını çizmişlerdir. 

Dernek şemsiyesi altında kamu kurumlarına 
yapılacak başvuruların daha etkili olduğu, zaten 
Kurumların da karşılarında bir Sivil Toplum Kuruluşu 
görmeyi tercih ettikleri dile getirilmiş, derneğin 
son zamanlarda DMO ve TSE bünyesinde katıldığı 
damper imalatçıları ile ilgili toplantılar da  da bu 
gerçeğin bir kez daha gözler önüne serildiği düşüncesi 
ağır basmıştır. 

Sonuçta Arüsder’in, üyelerin temsil gücünü artıran 
bir mekanizma olarak tekrar öne çıkmaya yönelik 
çalışmaları,  toplantıya katılan üye firma temsilcileri  
tarafından takdirle karşılanmış ve tutulan yolun doğru 
bir yol olduğu, bu konuda da tam desteklerinin 
olduğunu dile getirmişlerdir. 

Yoğun bir katılımın olduğu ve üyelerin aslında uzun 
zamandır bekledikleri bu buluşma,  keyifli bir ortam 
yaratmakla kalmayıp tekrarının da yakın bir zamanda 
yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 
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Nord Engineering Türkiye, 
Daha Da Türk’leşiyor
Nord Engineering yeniden odaklanıp hedefine ulaşmayı başardı. Türkiye şubesi, kurulduğu 2010 yılından bu yana, Nord Engineering 
Easy sistemi ile belediyelerin ve özel kuruluşların karşılaştığı, şehrin günlük atık toplama problemlerinin giderilmesinde, en iyi çözüm 
ortaklarından biri olmuştur.

Güçlü pazar taleplerini karşılayabilmek için Nord 
Engineering sürekli olarak maliyeti azaltıp, en iyi teknolojiyi 
entegre ederek üretkenliği arttıracak stratejiler geliştirmekte, 
durmaksızın modern ve yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.

Yıllar içinde elde edilen başarılar Türkiye’de yeni üretim 
tesisleri kurulmasına imkan vermiştir ve günümüzde 
yerüstü ve yeraltı konteynerlerin çoğunluğu Türkiye’de 
üretilmektedir.

Nord Engineering dünya çapında 20’den fazla ülkede 
600’ün üzerinde aktif kamyon ve yüz binlerce çöp 
konteyneri ile Easy sistemini kullanmakta, hayat kalitesini 
ve atık toplama hizmetini geliştirmektedir.

Ankara’da gerçekleşen IFAT fuarında, Nord Engineering 
Türkiye, %100 kendi üretimi olan 3 ve 4 m3 lük “New 
Cube” konteynerleri sergilemiş ve müşterilerinden çok 
olumlu geri dönüşler ve siparişler almıştır. Pazarın, makul 
fiyatlı iyi ürün arayışını karşılamak için geliştirilen yeni 
modeller; yüksek kalitede, sade ve şık tasarımlı, sağlam ve 
geniş haznelidir.

Belediyeler veya atık yönetimi yapan firmalarının 
başlıca odaklandıkları konu, vatandaştan gelecek olumlu 

geri dönüştür. Nord Engineering’in Easy sistemi ile modern 
sistemin diğer bölgelere de yayılması sonucunda bu hedefe 
her zaman ulaşılır.

Nord Engineering sadece ürün sağlayıcı olarak değil, 
müşteriyle omuz omuza, proje geliştiren ve sistemi 
mümkün olan en iyi şekilde çalıştırıp, operasyonel giderleri 
azaltıp, atık yönetim işlevselliğini arttıracak çözümler 
sunandır.

Yerli üretimin de eklenmesiyle, Nord Engineering daha 
da Türk’leşmiş ve yenilikçi anlayışını devam ettirirken 
aynı zamanda şeffaflık, güvenirlilik ve kalite konularında 
geleneklerinden ödün vermemiştir. 
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Mercedes-Benz Türk,
İlk Çeyrekte Yine Zirvede 
2015 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye’de ürettiği ticari araçlarıyla sektör ortalamasının üzerinde satış gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, kamyon 
ve otobüs pazarlarının lideri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kamyon satışlarını ilk 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 oranında arttırarak hem kamyon sektörünün rekorunu, hem de kendi 
rekorunu kıran Mercedes-Benz Türk, aynı dönemde otobüs satışlarını da  %10 oranında arttırarak 2015’in ilk çeyreğini zirvede kapattı. 

Mercedes-Benz Türk 2015 yılının ilk çeyreğinde de 
Türkiye’de ürettiği otobüs ve kamyonlarda yüksek satış 
rakamlarına ulaşarak pazar liderliğini korudu. İlk üç aylık 
kamyon satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %66 
oranında arttırarak toplam 5.440 adet kamyon ve çekici 
satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, hem sektörün 
rekorunu, hem de kendi rekorunu yenilemeyi başardı.  48 
yıldır şehirlerarası ve turizm otobüs pazarının da lideri olan 
Mercedes-Benz Türk, ilk çeyrekte otobüs ürün grubunda 
satışlarını  %10 oranında artırarak toplam 205 adet otobüs 
satışı gerçekleştirdi ve pazardaki liderliğini korudu. 

Türkiye otomotiv sektörünü ve Mercedes-Benz Türk’ün 
ticari araç satışlarını değerlendiren Mercedes-Benz Türk 
A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün; 2015’in ilk 
çeyreğinde de liderliklerini devam ettirdiklerini açıkladı. 
Sülün; “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’de üretimini 
gerçekleştirdiğimiz kamyon ve otobüs satışlarımızda 

müşteri odaklı yaklaşımımız ile ilklere imza atmaya ve trend 
yaratmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize tek elden 
verdiğimiz birinci el satış, finansman, sigorta; TruckStore ve 
BusStore markaları altında ikinci el, takas, servis anlaşmaları 
ve satış sonrası hizmetlerimiz ile müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyor ve başarı çıtamızı her geçen gün daha da 
yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz kamyon grubu, efsane Actros, Axor ve 
Atego satışlarıyla rekor kırmaya devam ediyor 

İlk üç ayda 6 ton ve üzeri kamyon pazarının geçen 
yıla oranla % 76 büyüme göstererek 10.650 adede 
yükseldiğini söyleyen Süer Sülün, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu olumlu tabloya pazarın %70’ini oluşturan çekici 
ve inşaat kamyonu segmentlerinin sırasıyla % 88 ve % 80 
oranlarında büyümesinin etkisi büyük oldu.  Mercedes-
Benz Türk olarak bu büyümeyi değerlendirerek, ilk 
çeyrekte satışlarımızı geçtiğimiz yıla kıyasla %66 oranında 
arttırdık, toplamda 5.440 adet kamyon ve çekici satışı 
gerçekleştirdik. Türkiye çapında kamyon satışı faaliyetlerini 
sürdüren 33 Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii ile işbirliği 
içerisinde olan şirketimiz, Mart sonuna kadar elde edilen 
3.429 adet çekici, 1.140 adet inşaat kamyonu ve 871 adet 
de nakliye kamyonu satışı ile hem sektörün rekorunu, hem 
de kendi rekorunu yenilemeyi başardı.”

Türk iş dünyasının en büyük destekçisiyiz

“Mercedes-Benz Türk olarak Actros, Axor ve Atego 
model kamyonları ile inşaat, madencilik, belediye 
hizmetleri, gıda, lojistik, akaryakıt gibi pek çok sektörde 
Türk iş dünyasının en büyük destekçisi konumundayız. 
1986 yılından bu yana Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
ürettiğimiz geniş kamyon ve çekici ürün gamımız sayesinde 
müşterilerimizin her ihtiyacını karşılayabiliyoruz. 

Mercedes-Benz kamyonları ilk alımda ve kullanım 
süresi boyunca kazandırırken, satarken de en karlı 
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ürün olma özelliğine sahip ticari araçlar kategorilerinde 
zirvedeki konumunu yıllardır koruyor. Mercedes-Benz 
Türk olarak her zaman müşterimiz ile direkt temas ve 
işbirliği içerisindeyiz. Sektörün nabzını yakından takip 
ediyor; büyük müşteri özel aktiviteleri, şoför dinlenme 
köşeleri, kuru-pilav gibi saha aktiviteleriyle sektörün tüm 
temsilcilerini desteklemeye devam ediyoruz. “  

Mercedes-Benz otobüsler 48 yıldır pazar lideri 

Şehirlerarası ve turizm otobüs pazarının 2015 yılı ilk 
çeyreği itibariyle,  geçmiş beş yıllık pazar ortalamasının 
aynı dönemine kıyasla daha yüksek adetlerle kapandığının 
altını çizen Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pazarlama ve 
Satış Direktörü Süer Sülün,  toplam otobüs pazarının ise 
2014 yılının aynı dönemine oranla %74 seviyesinde artış 
göstererek 394 adet ile kapandığını belirtti. 

Sülün; 48 yıldır pazar lideri olan Mercedes-Benz Türk 
otobüs ürün grubunun, 2015 yılının ilk çeyreğinde de 
başarısını sürdürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: 
“Mercedes-Benz Türk A.Ş. olarak 2015 yılının ilk çeyreğinde 
62 adet Travego, 118 adet Tourismo ve 25 adet Setra olmak 
üzere toplamda 205 adet otobüs satışı gerçekleştirdik. Bu 
rakam ile 2014 yılının aynı dönemine göre satışlarımızı 

%10 oranında arttırmayı başardık ve büyüyerek genişleyen 
pazar içinde yine liderliğimizi koruduk. 

Türkiye şehiriçi otobüs pazarı ise, 2015 yılının ilk 
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla % 33’lük 
bir daralma ile toplamda 272 adet olarak gerçekleşti. 
Mercedes-Benz Türk olarak biz ise şehiriçi otobüs 
pazarında 93 adet Conecto otobüs satışı gerçekleştirdik.”

Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası hizmetlerimizle 
pazarda öne çıkıyoruz

“Mercedes-Benz Türk olarak geniş otobüs ürün 
yelpazemiz ile şehiriçi kullanımına uygun Conecto Solo, 
Conecto Körüklü, şehirlerarası kullanımına uygun Setra, 
Travego S ve Tourismo modelleri ile pazarın çok önemli bir 
oyuncusu olmaya devam ediyoruz. 

Satış sonrasında da ürünlerimiz ile birlikte sunduğumuz 
hızlı ve avantajlı hizmetlerimiz; uzatılmış garanti, bakım ve 
kaza paketleri, orijinal yedek parça indirimleri ile otobüs 
piyasasına yıllardır çözüm üreterek müşterilerimize büyük 
faydalar sağlıyor ve güvenilir iş ortağı olarak yanlarında yer 
alıyoruz. “
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Talson Hollandalı Verhoek Transport’a 
10 Adet Halı Taşıyıcı Teslim Etti
14 Mayıs 2015, Istanbul - 2003 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer alan Talson, Hollanda’nın önde gelen lojistik hizmetleri sağlayıcısı Verhoek 
Int. Transport B.V. şirketine 10 adet hali taşıyıcı semi-treyler, TCM TAL teslim etti

Hollanda merkezli olarak faaliyet gösteren Talson, 
Avrupa’nın önde gelen kutu tipi treyler üreticilerinden 
biridir. Intermodal taşımacılık çözümleri konusunda 
uzmanlaşan Talson, tekstil taşıyıcı, dağıtım ve hava kargo 
semi-treylerlerini içeren geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Talson TCM TAL halı taşımacılığı için özel olarak 
tasarlanmıştır. Yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolay 
ve verimli olarak gerçekleştirilebilmesi için semi-treylerin 
içinde hareket eden bir transfer arabası ve ön kapı ile 
donatılmıştır. TCM TAL, nihai varış noktasına ulaşıldığında 
boşaltma işlemlerinin kesintisiz olarak yapılabilmesi için 
forkliftin semi-treylerin arkasında taşınmasını sağlayan 
forklift taşıma yuvasına sahiptir. TCM TAL, 385/55R/22,5 
standart büyük ebatlı lastiklerle 2.900 mm iç net yüksekliğini 
aynı anda sunan nadir halı taşıyıcı semi-treylerdendir.

Talson tarafından Verhoek’e teslimatı gerçekleştirilen 
TCM TAL semi-treylerlerin yüksek mukavemetli çelikten 
şasisi, paslanmaya karşı galvaniz kaplamayla korunmaktadır. 
TCM TAL üst yapısı ise çerçevesiz hafif alüminyum 
yapıdadır. Talson’un dış yan panelleri, karşılıklı olarak eşit 
mesafelerde yer alan alüminyum profillere perçinlenmiş 
boyalı alüminyum levhalarla inşa edilmiştir. Alüminyum 
yan panellerin yapısının perçinli oluşu servis süresini aşağı 
çekmektedir.

Verhoek Int. Transport B.V, başta Benelüks ülkeleri, 
Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Danimarka 
olmak üzere Avrupa’nın neredeyse tamamına yönelik 
olarak dağıtım hizmetleri sunmaktadır. Verhoek, halı ruloları 
gibi hassas yüklerin taşınması alanında uzmanlaşmıştır.
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10 Metrelik Otokar Doruk LE
İlk Kez Gazianteplilerin Hizmetinde
Türkiye’nin en çok satılan otobüs markası Otokar’ın 14 adet 10 metrelik Doruk LE otobüslerinin ilk filo teslimatı Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’in katılımı ile 24 Nisan Cuma günü gerçekleşti.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi filosuna 14 adet yeni 10 metrelik 
Doruk LE otobüs teslim etti. Gaziantep’in toplu taşımacılıkta 
kullanacağı otobüsler, daha önce hizmet vermeye başlayan 
9 metrelik 36 adet Doruk LE’ye eşlik edecek. Türkiye’nin 
en çok satılan otobüs markası olma özelliğini elinde 
bulunduran Otokar, ilk kez 10 metrelik Doruk LE ile 
belediye filosunda hizmet verecek. Gaziantepli yolculara 
çağdaş ulaşım imkânı sunacak Doruk LE, engelli yolcu 
taşımacılığına da kullanışlı tasarımıyla katkı sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı H.Basri Akgül, Otokar 
Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker ve Otokar Bölge 
Satış Yöneticisi Yekta Doğan’ın katıldığı teslim törenine 
ilişkin H.Basri Akgül müşteri memnuniyetinde Ar-Ge’nin 
önemine değinerek “Türkiye’nin en geniş ürün gamına 
sahibiz.  Yeni 10 metrelik otobüsümüz Doruk LE’nin 
tasarımında da bizleri yönlendiren tavsiyelere kulak verdik. 
Bu bakımdan her ihtiyaca uygun otobüs üreterek tasarım, 
geliştirme ve üretim kabiliyetlerinin hepsini bünyemizde 
barındırıyor, ihtiyaca uygun değişiklikler yapabiliyoruz. 
Ar-Ge Merkezimiz Türkiye’nin en modern, dünyanın ise 
sayılı test merkezleri arasında yer alıyor. 2014 yılında bir 
yandan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 

Belgesi’ni almaya hak kazanırken diğer taraftan da Ar-Ge 
Merkezimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
otomotivde ‘En Başarılı Ar-Ge Merkezi Ödülü’ne layık 
bulundu. Bu yıl, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) belirlediği 
Türkiye Patent Ligi’nde ilk 5’te yerimizi aldık. Yerli tasarım 
araçlarımızın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi filosunda 
Gazianteplilere hizmet verecek olmasından mutluluk 
duyuyoruz. Ayrıca 9 metrelik modelimizin ardından 
artırılmış yolcu kapasitesine sahip 10 metrelik yeni 
otobüsümüzü de ilk kez bir belediye filosuna sunmaktan 
gurur duyuyoruz. Yüksek manevra kabiliyeti, düşük işletme 
giderleri ve alçak taban girişiyle dikkat çeken Doruk LE 
aracımız, büyüyen Gaziantep’in toplu taşıma ihtiyaçlarına 
daha iyi çözüm sunmayı hedefliyor” dedi.

10 metrelik DORUK LE 

Otokar’ın mevcut 9 metrelik orta boy otobüsünün 
tamamlayıcısı olarak geliştirilen 10 metrelik Doruk LE, 21 
oturan ve 62 ayakta olmak üzere toplam 83 kişi taşıma 
kapasitesine sahip. Güçlü motoru, yüksek manevra 
kabiliyeti, düşük işletme giderleri ve alçak taban girişiyle 
dikkat çeken Doruk LE, engelli yolcu taşımacılığına da 
uygun. 
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Renk Grup 
Ecoray İle Bir İlke Daha İmza Etti
Türkiye distribütörü olduğu TSM ITALY marka makinelerinin kalite ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken RENK GRUP, Ecoray olarak 
adlandırılan makineyle de bir ilke daha imza attı

Büyük ilgi gören bu makinanın sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada emsali yok. Bu makinanin farkı 
antibakteriyel oluşu. Su ile temizlik yapıp, ultraviyole 
ışınlar sayesinde bakterileri %89 oranında yok eden 
bu tescilli temizlik makinesi oldukça iddialı. Çünkü 
bugüne kadar hiç bir antibakteriyel makine, gözle 
görülmeyen bakterileri yok etmekte bu kadar etkili 
olamadı. 

İtalyan TSM’nin bu Patentli Cihazı, laboratuvar 
testleriyle de başarısını kanıtlamış, 2014 yılı Sağlık 
Sektörü En İyi Antibakteriyel Makine Ödülü’ne de 
layık görülmüştür.

Bataryalı ve elektriklisi mevcut olan ECORAY 
GRANDE BRİO 35 B& E ‘yi cazip kılan bir çok etken 
var. Kimyasal kullanılmaması sayesinde düşük kullanım 
maliyeti sağlıyor.  Tek sefer silmede etkili olması 
zamandan kazandırıyor. Katlanıp araba bagajında 
dahi taşınabilir ergonomiklikte olması yerden tasarruf 
sağladığı gibi, gerektiğinde başka bölüm ve şubelere 
hiçbir nakliye aracına gerek duymadan transferi 
mümkün kılıyor.

Antibakteriyel oluşu sebebiyle hastane, laboratuvar, 
okullar, çocuk yuvaları, kreşler, rehabilitasyon 
merkezleri, eczaneler, yemekhaneler, oteller gibi 
hijyenin önemli olduğu yerler için kaçınılmaz bir 
temizleme makinesi ve oldukça da iddialı. 

Firma sahibi Murat Keskin, Ecoray’a olan 
talepten, kullanıcı memnuniyetlerinden, olumlu geri 
dönüşlerden ve attıkları adımlardan duyduğu onuru 
dile getirdi. “Kaliteyle yapılan ve hakkıyla çalışılan 
her işte başarı kaçınılmazdır. Ürünlerimizin ve 
hizmetimizin her zaman arkasındayız” dedi.
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Komatek 2015’in Gözdesi
Borusan Oldu!
6 – 10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Komatek 2015 Fuarı iş ve inşaat makineleri sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. 
Etkinliğe “CAT® ile her litrede daha çok kazan” sloganıyla katılan Borusan Makina ve Güç Sistemleri (BMGS) fuardaki en gözde standın sahibi 
oldu. CAT ve Mecalac iş makineleriyle yapılan gösteriler büyük ilgi çekti.

20 Mayıs 2015, Ankara. Her yıl iş ve inşaat 
makinaları, ekipmanları sektörünün temsilcilerini 
buluşturan 14. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, 
Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı Komatek 2015 6 
– 10 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. 
Şirketlerin en yeni ürün ve hizmetlerini sergileme 
olanağı buldukları etkinlik, sektör temsilcileri arasında 
bilgi alışverişine ve iş bağlantıları kurulmasına fırsat 
sağladı. Fuardaki standında CAT iş makinalarını 
sergileyen Borusan, bu makinaların yakıt verimliliğine 
vurgu yaparak, “CAT ile her litrede daha çok kazan” 
sloganını kullandı.

BMGS fuarda, yeni XE teknolojisiyle ortalama 
yüzde yirmi beş daha fazla yakıt verimliliği sağlayan 
966MX E yükleyiciyi, Caterpillar hybrid teknolojisiyle 
yüksek üretim performansına sahip 37 tonluk 336E 
Hybrid ekskavatörü, Cat komponentlerinin dayanıklı 
performansıyla 950 GC yükleyiciyi ve operatör 
konforu, eşsiz performansı ile sektörde rakipsiz yeni 
F2 Serisi iş makinalarını tanıttı. Ayrıca, Türkiye’de 
bir ilk olan Cat Sertifikalı Revizyon Programı ile 
yenileştirilen 1996 model 980F lastikli yükleyici de 
fuar ziyaretçilerine sergilendi. Makinalar ziyaretçilerin 
ilgisini çekerken, BMGS’nin “kaya kamyonu” şekli 
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verilmiş standı da fuarın en gözde ve en çok ziyaret 
edilen noktalarından biri oldu. Fuara Borusan Makina 
ve Güç Sistemleri İcra Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Ercüment İnanç ve Borusan Makina ve Güç 
Sistemleri İcra Kurulu Üyesi, İş Makinaları Direktörü 
Murat Erkmen de katıldılar. 

Ziyaretçiler Borusan Makina ve Güç Sistemleri’nin 
hizmetleri, uygulamaları ve kampanyaları hakkında 
bilgi aldılar. En çok merak edilen Borusan Makina ve 
Güç Sistemleri hizmetleri arasında Ekipman Yönetimi, 
Visionlik, SOS, Cat Sertifikalı Revizyon Programı, 
Partstore, İkinci El, Madencilik, Cat Rental Store 
konseptiyle kiralama  hizmeti ve SITECH yer aldı. 

Jenga gösterileri ilgi çekti!

Daha önce dev Cat iş makinalarıyla oynanan ve 
internette izlenme rekorları kıran jenga oyununu fuarda  
Cat 246 D, Cat 305 E ve Mecalac 8 MCR makinaları 
ile yapıldı. Makinaları kullanan usta operatörlerin, 
iş makinalarının becerilerini sergiledikleri gösteriler 
izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve ilgi çekti.   

3. Açık artırmada bütün makinalar satıldı!

BMGS’nin ikinci el makina açık artırma 
organizasyonun üçüncüsü de fuarın 4’üncü gününde 
İvedik’deki BMGS İkinci El ve Kiralama Merkezinde 
yapıldı. 500’e yakın kişinin katıldığı açık arttırmaya 
konulan tüm iş makinaları satıldı. Katılımcılar açık 
artırmadan çok etkilendiklerini belirterek, bir an önce 
4’üncüsünün düzenlenmesi dileklerini ifade ettiler. 

KOMATEK

2015





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201534
ÖZÇELİKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Şti . 1. Organize  Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi
No: 18 06935 Sincan / Ankara - TÜRKİYE  Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15    

www.ozceliklerhydraulic.com - info@ozceliklerhydraulic.com                      

hydraulic cylinder

hidrolik silindir

teleskopik silindir

hydraulic cylinder

hidrolik silindir

teleskopik silindirÖZÇELİKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Şti . 1. Organize  Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi
No: 18 06935 Sincan / Ankara - TÜRKİYE  Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15    

www.ozceliklerhydraulic.com - info@ozceliklerhydraulic.com                      

hydraulic cylinder

hidrolik silindir

teleskopik silindir

hydraulic cylinder

hidrolik silindir

teleskopik silindir

Sanko Makina’dan Mini Ekskavatör. Sanko İş Makinaları 
Grup Başkanı Sami Konukoğlu: “Türkiye’nin İlk Ve Tek Mini 
Ekskavatörünü Ürettik, Makina Sektöründe Yerli Üretimin 
Sembolü Olacağız”
SANKO Holding İş Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, Türkiye’nin ilk ve tek mini ekskavatörünü 
üretmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sanko Makina tarafından üretilen mini ekskavatör, 
iş makinaları sektörünün buluşma noktası olan 
Ankara Komatek Fuarı’nda hedef kitlesinin beğenisine 
sunuldu.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcıları 
Ekrem Candan ve Şeref Çolak, 1 Nolu Satın Alma 
Daire Başkanı Fikret Karaca, Katalog Daire Başkanı 
Hayati Kayabaş, İş Leasing Genel Müdürü Hasan Bolat, 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Öztoygar 
ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle, Sanko 
Makina tarafından imal edilen Türkiye’nin ilk ve tek 
mini ekskavatörünün üzerindeki örtü kaldırılarak, 
hedef kitleye ve basına tanıtıldı.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Sanko İş 
ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, 
Sanko Makina olarak 2008 yılından bu yana 
sektörde ikinci kez ilk ve tek üretici olma başarısını 
gösterdiklerini bildirdi.

Gaziantep’teki modern üretim tesislerinde 
Türkiye’nin ilk ve tek telehandler (teleskopik forklift) 
üretimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Konukoğlu, 
“Şimdi de Türkiye’nin ilk ve tek mini ekskavatörünü 
ürettik, gururluyuz, mutluyuz” dedi.

Türkiye’de yılda 800 dolayında mini ekskavatör 
satıldığını, kendilerinin 3 yıl içerisinde pazardan 
yüzde pay almayı ve sonraki yıllarda pazar paylarını 
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yüzde 20’nin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını 
kaydeden Konukoğlu, “1,6 tondan 6 tona kadar 
kapasitesi olan 6 model mini ekskavatör üretiyoruz. 
Mini ekskavatörlerimiz, uygun ataşmanları ile adeta 
birer karınca gibi hizmet sunuyorlar” diye konuştu.

Mini ekskavatörlerin kentsel dönüşüm, peyzaj, 
park-bahçe, dar alanlar, seralar, orman yolu açılması 
çalışmalarında çok önemli avantajlara sahip olduğunu 
vurgulayan Konukoğlu, “Ataşman değiştirerek çok 
amaçlı kullanılan mini ekskavatörlerin en önemli 
özelliklerinden birisi de, çalışma alanında zemine 
zarar vermemesidir” ifadelerini kullandı. 

Konukoğlu, makine sektöründe yerli üretimin 
önemli bir markası ve sembolü olmayı hedeflediklerini 
de sözlerine ekledi.  

Konuşmaların ardından konuklar ve basın 
mensuplarına, sergi alanında bulunan Sanko 
Makina’nın imalatçısı ve distribütörü olduğu MST 
marka mini ekskavatör, kazıcı yükleyici ve teleskopik 
forklift ile Doosan marka ağır iş makinalarına ilişkin 
bilgi verildi.  
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Liebherr Komatek 2015 Fuarında 
En Yeni İnşaat Makinelerini Türkiye’ye Tanıttı
Bu yılki Komatek fuarında Liebherr hafriyat ve özel derin temel makinelerini sergilemiştir. 
Fuarda sergilenen Liebherr R 944 C, 40 ton ağırlık kategorisinde yer alan fevkalade çok yönlü bir paletli ekskavatördür. Çok 
yönlü uzman yapıya sahip olan Liebherr’in bu sınıftaki makineleri kendilerini yalnızca hafriyat uygulamalarında değil, 
aynı zamanda malzeme taşıma, yıkım, tünel açma ve diğer pek çok uygulama da kendilerini kanıtlamıştır. Hidrostatik fan 
tahrik sistemi, ayrı dönme devresi ve aynı zamanda etkin klima sistemi ve sensör kontrollü otomatik rölanti standart makine 
konfigürasyonuna katkıda bulunmaktadır.      

R 944 C paletli ekskavatör olağanüstü kazma 
özelliğine ve büyük kol ve bom silindiri kombinasyonuna 
ve optimum ataşman geometrisine bağlı mükemmel 
koparma kuvvetine sahiptir. C-serisi için geliştiren 
motor nesli, efektif güç ve yüksek derecede randıman 
sağlamaktadır, kullanım ömrü uzundur ve Faz IIIA / 
(Tier 3) emisyon standardıyla uyumludur. R 944 C 
paletli ekskavatörün kova kapasitesi 1.75 m³ ile 2.5 
m³ arasında değişmektedir.         

L 514 tekerlekli yükleyici, 8.736 kg çalışma 
ağırlığında 5,193 kg belden kırmalı/mafsallı devrilme 
yükü sağlamaktadır. Kova kapasitesi 1.5 m³’dür. 
Stereoloader yükleyici 77 kW / 105 HP güç çıkışı 
olan dizel motorla donatılmıştır ve Faz IIIB / (Tier 4) 
emisyon yönetmeliğine uyumludur. Paralel kinematik 
özelliği ile güç ekipmana kaldırma koluna paralel 
olarak aktarılmaktadır. Böylelikle, üst kaldırma 
düzeneği pozisyonlarında yüksek tork sağlanmaktadır. 
Bir başka avantajı da, sürücünün kontrol ayarlarını 
değiştirmeden yükü kaldırma alanının tamamının 

üzerinde hareket ettirebilmesidir. Bu özellikle palet 
çatal gibi aletlerle çalışırken yararlıdır.      

L 514 tekerlekli yükleyici Liebherr stereoloader 
yükleyici ailesinin bir üyesidir. Stereoloader yükleyici 
tasarımının belirleyici özelliği mafsallı direksiyon ve 
dar dönme yarıçapı ve optimum denge sağlayan 
arka direksiyon aksı kombinasyonudur. Bu makineler 
özellikle yüksek manevra yeteneğine sahiptir ve 
kompakt ve modern tasarımları ve aynı zamanda 
olağanüstü kolay kullanımları ile rakiplerinden 
ayrılmaktadır.     

Geniş tekerlekli yükleyici ürün grubunu temsilen 
L 566’i sergilenmiştir. Bu yükleyicinin devrilme yükü 
yaklaşık 23 ton çalışma ağırlığında 15 ton civarındadır. 
L 566, 190 kW / 259 HP çıkış gücüne sahip olan dizel 
bir motorla çalıştırılır. L 566 tekerlekli yükleyicinin kova 
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kapasitesi 3.5 m³ ile 12 m³ arasında değişmektedir. 
Bu ürün ailesinin karakteristik özelliği optimum hale 
getirilmiş Liebherr aktarma organlarıdır. Bu konsept, 
farklı büyüklükte ve her birisinin ayrı debriyajı bulunan 
doğrudan bağlı iki hidrolik motora dayanmaktadır.

Yükleyici yükselirken veya alçalırken iki motordan 
en az birisi aktif olduğu için, yükleyici gerekli hızdan 
bağımsız olarak ve operatörün vites değiştirmesine 
ihtiyaç olmaksızın her çalışma koşuluna intibak 
edebilmektedir.           

Liebherr Komatek fuarında, fore kazık makinesi 
ailesinin bir üyesi olan LB 36-410’u sergilemiştir. 
Liebherr Werk-Nenzing’de tasarlanan ve imal edilen 
bu makine, güçlü ve dayanıklı bom yapısı, sağlam 
kinematik ve geniş bir spektrumda uygulama alanları 
gibi benzersiz özelliklere sahiptir. LB serisi bütün fore 
kazık makineleri gibi, LB 36-410 da kelly, çift kafa, cfa 
ile delgi ve aynı zamanda soil mixing uygulamaları için 
tasarlanmıştır.

Yaklaşık 115t ağırlığında olan LB 36-410, 3 metreye 
kadar olan delgi çapları ve maksimum 88 metre 
derinlikte delgi için tasarlanmıştır. Otomatik rotarisi 
410kNm tork üretir. Otomatik rotari zemine optimum 
uyumu sayesinde daha az aşınma ve yakıt tasarrufu 
sağlar. Operatöre en zorlu zeminlerde ve ekstrem 
çalışma koşullarında dahi, maksimum performans ve 
güvenilir çalışma olanağı sağlanmaktadır.     

Liebherr LB 36-410’nun öne çıkan özellikleri 
bomun sağlam tasarımı ve geniş kesiti ile olağanüstü 
dayanıklı kinematik yapısıdır. Makine bu özellikleriyle 
dikkat çekici derecede yüksek stabiliteye sahiptir. Ana 
makine ve bom tek parça olarak nakledilebilir.  Bu 
sayede makineler hızlı ve kolay bir şekilde taşınır. 
LB 36-410’nun hızlı montaj ve demontaj sistemi 
sayesinde yardımcı bir vince gerek kalmadan kendi 
kendine kurabilir bu sayede zamandan ve maliyetten 
önemli tasarruf sağlanmış olur. Şantiyeden şantiyeye 
hızlı, güvenilir ve minimum maliyet ile nakledilebilir. 

KOMATEK
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Her türlü inşaat şantiyeleri, oto yol şantiyeleri, kiralama 
sektörü maden ocakları, taş ocakları, su sondajları, zemin 
etütleri ve diğer birçok sanayi uygulamalar için yüksek 
performans, dayanıklılık ve verimliliğini artırma esaslarına 
göre tasarlanmış modeller;  Her kıtada bulunan değişik 
ülkelerde, en zor şartlarda üstün performans vermek için 
test edilmektedir.

DOOSAN PORTABLE POWER

Hamamcıoğlu, 1 Şubat 2014 tarihinde 
distribütörlüğünü yaptığı dünya markalarının yanına 
bir yenisini Doosan Portable Power (Seyyar kompresör, 
aydınlatma ve jeneratör ) ürün grubunu eklemiştir. 

Dünya devi Ingersoll-Rand ile 1967 yılından 
itibaren kompresör sektörüne hizmet vermekte olan 
Hamamcıoğlu, seyyar kompresör pazarına Doosan 
Portable Power ürünlerini sunmaya hazırlanmaktadır. 
Ürün gamında 2–45 m3/dakika debi ve 7–35 bar basınç 
kapasiteleri aralığında farklı modelleri mevcut olup ayrıca 
aydınlatma kuleleri ve jeneratörler gibi farklı ihtiyaçlara 
da cevap vermektedir.

 Hamamcıoğlu Müesseseleri Ticaret Türk A.Ş, 1880 
yılında İstanbul’da kurulmuş olup 1940 yılında Bakanlar 
Kurulu kararı ile unvanına Türk ismini ilave edilme şerefi 

ile onurlandırılmış sayılı, köklü ve Türk asıllı şirketlerden 
biridir. 1947 yılından bugüne teknik ürünler kapsamında 
basınçlı hava ekipmanları, inşaat ve maden makinalarının 
satışı ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 

 Hamamcıoğlu güvencesi ve yaygın servis ağı sayesinde 
yurt içi ve yurtdışında çalışan inşaat ve endüstri firmalarına 
7/24 satış sonrası hizmeti verilmektedir. İstanbul Orhanlı 
Tuzla Merkezimizin dışında Ankara, İzmir, Adana, 

Antalya, Diyarbakır, Trabzon satış şubelerimiz ve Türkiye 
genelinde konumlanmış 26 adet servis teşkilatımız 
bulunmaktadır.

Hamamcıoğlu, Doosan Seyyar Kompresörleri 

İle Komatek Fuarında Fark Yarattı
Hamamcıoğlu, 06 – 10 Mayısta Ankara’da yapılan Komatek fuarında güç işlerin üstesinden kolayca gelebilen 
dayanıklı ürünleriyle baş köşe de yerini aldı.

KOMATEK
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İşimiz Gücümüz Çalışmak
6-10 Mayıs tarihleri arasında 14.sü düzenlenen Avrupa’nın 4. büyük fuarı olan KOMATEK2015 Uluslararası 
İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, sektörün profesyonellerini Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde buluşturdu

20 yılı aşkın süredir Hyundai İş Makinalarının satışını 
başarıyla sürdüren HMF Makina, A2 Açık Alanda 
yer alan standında sergilediği ve birçok teknolojik 
özelliği ile operatör ve makine sahiplerinden tam 
not almış, tasarrufu ile yüksek performans sunan 9 
serisi Hyundai iş makinalarını sergiledi. Hyundai iş 
makinalarının yanı sıra Hyundai Forkliftleri, D&A 
kırıcıları, Mantovanibenne yıkım ataşmanları, Wanco 
ışık kuleleri, Atlet marka depo içi ekipmanları ve 
endüstriyel ürünlerin en yeni markası Airo personel 
yükseltici platformları ziyaretçilerin beğenisine sunan 
sektörün öncülerinden HMF Makina geniş ürün 
gamı ile KOMATEK fuarındaydı. HMF; iş makinaları 
sektörünün değişen ihtiyaçlarını analiz ederek, 
yenilikçi ve kaliteli çözümleri en kısa sürede ve 
kesintisiz olarak sunarak, sektörün zirvesinde kalmayı 
sürdürecektir. Fuar süresince 1800m²’lik alanda 
en fazla ürün HMF Makina standında sergilendi. 
Ayrıca standımızda gerçekleştirilen photo booth 
aktivitesi ile müşterilerimiz, makinalarımızla çekilen 
eğlenceli fotoğraf kareleri yakalama fırsatı buldu. 
KOMATEK2015’te ’’İşimiz gücümüz çalışmak’’ 
sloganıyla yer alan HMF Makina, geçtiğimiz yıllara 
oranla ziyaretçi akımına uğradı.

Hyundai -9 Serisi Kullanıcılardan Tam Not Alıyor

Hyundai iş makinaları fuarda, ekskavatör, 
yükleyici, mini ekskavatör ve silindir modelleri 
ile boy gösterdi. Hyundai -9 serisi iş makinaları 
birçok teknolojik özelliği ile operatör ve makine 
sahiplerinden tam not almış ayrıca yakıt tasarrufu 
ile de yüksek performans sunuyor. HMF Makina 
standında -9 serisi iş makinaları ile sunmuş 
olduğumuz Hi-Mate uydu takip sistemi sayesinde 
makinaların çalışma saatlerinden, lokasyonuna kadar 
birçok bilgiye hızlı ve kolayca erişilebilmektedir. 
Web ara yüzü sayesinde lokasyondan bağımsız 
olarak makinanın kontrolünü gerçekleştirebilen, 
arıza teşhis sistemi sayesinde anlık ve geçmişe 
dönük arıza kodlarını, bakım zamanlarını ve yakıt 
miktarını sistem üzerinden kontrol edebilen ve 
makine performansına dönük olarak birçok veriyi 
sistem üzerinden kolayca okuyabilen -9 serisi ile 
fuarda yoğun talep ile karşılandı.

KOMATEK
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Yeni Daily 4x4:
Off-Road İçin Biçilmiş Kaftan
Yeni Daily 4x4, Verona, İtalya’da gerçekleşen 2015 Transpotec Logitec’te tanıtıldı.

Yeni Daily’nin “2015 Uluslararası Yılın Vanı” ünvanını 
alarak gösterdiği başarının ardından Iveco, Yeni Daily 
4x4’ü, ulaşım ve lojistik sektörüne adanmış Transpotec 
Logitec ticaret fuarında tanıttı.

Araç, Yeni Daily’nin ana değerlerini kuvvetli bir şekilde 
yansıtıyor ; güç, esneklik ve sınıfında tek olan özellikler. 
Yeni Daily 4x4 iki versiyonla sunuluyor; tek kabin ve iki 
dingil mesafesi seçeneği ( 3,050 mm’lik kısa ve 3,400 
mm’lik) ile şoför hariç yedi kişi taşıyabilen çift kabin 3,400 
mm’lik dingil mesafesi.

Ürün yelpazesini tamamlamak adına araç iki azami 
yüklü ağırlık seçeneğine sahip; 3.5 ton ve 5.5 ton. Ek 
olarak kampçılar, minibüsler ve diğer özel tasarımlar için 
şasi kabin versiyonu mevcut.

Merkezî transfer kutusuyla dört düşük sürat aralığına 
sahip altı ileri vites kutusu 24 farklı ileri vites oranı 
sağlamaktadır. Üç diferansiyel kilidi sayesinde Yeni Daily 
4x4 her türlü eğim ve en kötü arazilerde sürüş konforundan 
taviz vermeden başa çıkıyor. Off-road koşullarının zor 
yollarla baş etmek olduğunu düşünürsek bu, aracın önemli 
bir yönü. İçeride ise bir on-road araç kadar konforlu: 

Yeni koltuk ergonomisi; geniş ön cam, başarılı biçimde 
yerleştirilmiş kontroller ve erişmesi kolay araç gereçler 
ile hem otomatik hem de manuel versiyonlarda sunulan 
verimli klima sistemi sayesinde sürücünün yolculuktan 
keyif alması sağlanıyor.

Yeni Daily 4x4, özel off-road şasisi sayesinde sahiplerine 
sınıfında rakipsiz bir sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Hatta 
Daily’nin tipik bir özelliği olan, kişiselleştirme ve sağlamlık 
sunan C kesit çerçeve şasinin aracın kilit özelliklerinden 
biri olduğunu söyleyebiliriz.Araç, çelikten yapılmış, üç 
parçadan oluşan şık bir ön tampona sahip.

Arkada yer alan alt koruma demiri ise aracı ve yolcuları 
şiddetli çarpışmalardan korumak için tasarlanmış. Off-road 
performansını etkilememesi için alt koruma çubuğunun 
yüksekliği ayarlanabiliyor.

Araç 3 litrelik F1C, Euro VI Heavy Duty motora sahip. 
Motor, yüksek basınçlı Common Rail enjeksiyonu, 4 
silindir ve değişken geometrili turboşarj barındırıyor. 
Motor, 400 Nm tork ile 170 beygir (125 kw) güce kadar 
çıkabiliyor. Motorun efsanevi sağlamlığı Yeni Daily’nin 
en zorlu koşullarda mükemmel performans sunmasını 
sağlıyor. Egzos gazı resirkülasyonu (EGR) ve seçici katalitik 
redüksiyon (SCR) sistemi salınımların azaltılması ve yakıt 
tüketiminin optimizasyonunda mümkün olan en iyi 
performansı vadediyor.

Fren sistemi 3.5 ve 5.5 tonluk çeşitlerde aynı; ön aksta 
disk, arka aksta ise kampanalı fren var. Ek olarak Eylül 
ayından başlayarak ESP (Elektronik Stabilite Programı) 
aracın kararlılığının kontrolü için mevcut olacak.

Araç, çeşitli çekiş seçeneklerine sahip vites kutusu 
ve merkezî transfer kutusu, on-road, off-road lastiklere 
uygunluk, öne monte edilebilecek vinç, kar küreyicisi vb. 
modifikasyon olanaklarıyla her türlü göreve uygun. Yeni 
Daily 4x4 tüm yollarda, her koşulda; şantiyelerde, özellikle 
yüksek râkımda çalışan inşaat ve bakım onarım şirketleri ve 
itfaiyeler için biçilmiş kaftan.
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GO Açılışları Hız Kesmiyor…
Akaryakıt sektöründe fark yaratan yeni nesil GO yakıt istasyonları, Türkiye’nin dört bir yanında birbiri 
ardına açılmaya devam ediyor. GO, iki gün arayla Hatay ve Şanlıurfa’da açılışlar gerçekleştirdi. 

Türkiye enerji sektörünün köklü kuruluşu İpragaz’ın 
akaryakıt sektöründeki genç ve dinamik markası GO, özgün 
özellikleri, kaliteli ve adil hizmet yaklaşımının yanı sıra üstün 
nitelikli yakıt çeşitleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. 
Özgün özellikleriyle kısa sürede yolların aranan markalarından 
olan GO, birbiri ardına açtığı yeni nesil yakıt istasyonları ile 
de bu benzersiz ayrıcalıklarını Türkiye’nin dört bir yanına 
taşımaya devam ediyor. Akaryakıt sektöründe yeni bir dönem 
başlatan GO’nun kalite ve ayrıcalıklarını yaygınlaştıran son iki 
istasyonu, Hatay ve Şanlıurfa’da düzenlenen törenlerle açıldı. 

Dörtyol’daki açılış, Hataylıları GO kalitesi ile buluşturdu 
Açılışların ilki, Hatay Dörtyol’da 5 Mayıs’ta gerçekleşti. 

Sanayi Mahallesi Fethibey Caddesi üzerindeki GO yakıt 
istasyonu açılışı, Filitoğlu Petrol adına Ekrem Filitoğlu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hatay’daki 
ilk yeni nesil GO yakıt istasyonu açılış törenine İpragaz CEO’su 
Selim Şiper, İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay’ın 
yanı sıra İpragaz ve GO yöneticilerinin de katıldılar. Açılışa, 
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş 
ile Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yerel yetkililer, iş 
dünyası ve sektör temsilcileri ile vatandaşlar da yoğun ilgi 
gösterdiler. 

Şanlıurfa’daki 6’ıncı GO istasyonu açılışı da renkli geçti

GO’nun ikinci açılışı ise 7 Mayıs’ta Şanlıurfa’da gerçekleşti. 
Akçakale Yolu üzerinde Ziraat Fakültesi karşısındaki yeni nesil 

GO yakıt istasyonu açılışına Delen Petrol Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Delen ev sahipliği yaptı. İpragaz Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay’ın yanı sıra İpragaz ve GO 
yöneticilerinin katıldığı açılışa; Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, 
Emniyet Müdürü, Şanlıurfa milletvekilleri ve milletvekili 
adayları da katıldılar. GO renklerine bezenen Şanlıurfa’da 
bulunan diğer bayiler; Delen Petrol’ün ikinci GO istasyonu, 
Geray Petrol ve Ruha Petrol’ün de coşkularıyla eşlik ettiği 
açılışa, yerel yöneticiler, iş dünyası ve sektör temsilcileri ile 
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdiler. 

 “GO, İpragaz’dan aldığı güç ile sektörde fark yaratıyor”

GO’nun, gelenekselin ve alışılagelmişin dışında birçok 
özgün özelliğiyle yeni bir dönem başlattığını belirten İpragaz 
CEO’su Selim Şiper, “50 yılı aşkın köklü geçmişi ile İpragaz, 
sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerle milyonlarca müşterinin 
takdirini ve güvenini kazanmış, sadece enerji sektörünün değil, 
tüm Türkiye’nin öncü markalarından biri konumundadır. 
İpragaz Ailesi’nin en genç ve dinamik üyesi GO da; bu güç ile 
akaryakıt sektöründe fark yaratıyor” dedi. 

“GO, güçlü ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor” 

İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay da, “GO, 
Türkiye enerji sektörünün ‘Mavi Dev’i İpragaz’dan aldığı 
kurumsal kültür, Türkiye’de benzersiz Bayi Dostu BADO 
felsefesi ve insana, araca, geleceğe, yasalara saygı misyonu 
ile henüz çok genç bir marka olmasına karşın sektöründe 
ayrıcalıklı bir yer edindi, kısa sürede yolların aranan yakıt 
markası oldu. GO, güçlü bir şekilde büyümeye ve hızla 
yayılmaya devam ediyor” dedi. Aratay, GO kalitesini 
ve ayrıcalıklarını yaygınlaştıran yakıt istasyonlarının yeni 
halkalarını Hatay ve Şanlıurfa’da hizmete sokmaktan duyduğu 
memnuniyeti de dile getirdi. 

“GO’yu temsil etmek, bizler için onur ve heyecan verici”

GO’nun arkasındaki güç İpragaz’ın, enerji sektöründeki 54 
yıllık ve yüz milyonlarca araçlık tecrübesine dikkat çeken GO 
bayileri Osman Delen ile Ekrem Filitoğlu da, “İpragaz kalite ve 
güvencesini taşıyan GO; yenilikçi, çağdaş yapısı ile akaryakıt 
sektöründe yeni bir dönem başlattı. GO’nun fark yaratan ürün 
ve hizmet kalitesini temsil etmek, bizler için onur ve heyecan 
verici” açıklamasında bulundular. 
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Mevsimine Göre Lastik Kullanmak Emniyet 
Sağlarken, Maliyeti Düşürüyor
Türkiye’de nisan ayında artmaya başlayan hava sıcaklığıyla birlikte, kış lastiğinden yaz lastiğine geçiş süreci de başlıyor. Hem 
sürüş emniyeti, hem de lastik ömrü açısından mevsime göre lastik kullanımının önemine dikkat çeken Brisa Tüketici Ürünleri 
Pazarlama Direktörü Egemen Atış, sadece yazın kullanılan yaz lastiklerinin ve sadece kışın kullanılan kış lastiklerinin kullanım 
ömürlerinin, 12 ay boyunca değişmeyen bir takım lastikten çok daha uzun olacağına, dolayısıyla mevsime göre 2 farklı takım 
lastik kullanmanın maliyet bakımından da daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmeliğe göre, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçların 1 Aralık 2014’te başlayan kış lastiği takma 
zorunluluğu 1 Nisan 2015 itibarıyla sona erdi. 1 Aralık- 1 Nisan 
arasındaki dönemde kış lastiği olmayan araçların yola devam 
etmesine izin verilmezken; kış lastiği takmayan araçlara para 
cezası uygulandı. 

Kış lastiklerinin yazın kullanılması; yol tutuş, fren mesafesi gibi 
güvenlik açısından en önemli kriterlerde performans düşüşüne 
neden olarak sürüş emniyetini tehlikeye sokuyor. Öte yandan, kış 
döneminin sert geçtiği bölgelerdeki sürücülerin, gizli buzlanmaya 
karşı tedbirli olmak adına, araçlarındaki kış lastiklerini çıkarmak 
için acele etmemesi gerekiyor.

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış: 
“Yazın kış lastiği kullanmak lastiğin ömrünü kısaltır”

Mevsimine göre lastik kullanımının önemine dikkat çeken 
Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış, yaz 
lastiğine geçişin önemiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Atış: “Hava 
koşullarını yakından takip ederek mevsim dönümlerinde kış 
lastiğinden yaz lastiğine geçmek, hem sürüş emniyeti, hem de 
lastik ömrü açısından büyük önem taşıyor. Havaların soğuması 
ile birlikte ideal performans göstermek üzere tasarlanan kış 
lastiklerinin yazın kullanılması halinde, araçların fren ve yol 
tutuş performansında düşüş yaşanabiliyor. Aynı zamanda 
yakıt tüketiminde ve ses seviyesinde artış oluyor ve yumuşak 
yapılarından dolayı hızlı aşınma gibi problemler ortaya çıkıyor. 
Tüm bu nedenlerle araç kullanıcılarının, tıpkı kıyafet seçimlerinde 
olduğu gibi, mevsime uygun lastik kullanmayı da alışkanlık 
haline getirmesi, trafikte yaşanabilecek can ve mal kayıplarını 
minimuma indirmek açısından da çok önemli” dedi.

Sadece yazın kullanılan yaz lastiklerinin ve sadece kışın 
kullanılan kış lastiklerinin kullanım ömürlerinin, 12 ay boyunca 
değişmeyen bir takım lastikten çok daha uzun olacağını ifade 
eden Egemen Atış, bu nedenle, mevsime göre 2 farklı takım 
lastik kullanmanın maliyet bakımından da daha avantajlı 
olduğunu dile getirdi.

Lastiklerin yaz aylarında artan sıcaklıklardan olumsuz 
etkilenmemesi için, direkt güneş ışınlarından korunması ve 
mümkünse araçların gölge alanlara park edilmesi de lastik 
ömrünün uzamasına katkı sağlıyor. 

Kış lastikleriniz yaz boyunca ‘Lastik Oteli’nde dinlensin!

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, hayata geçirdiği inovatif 
hizmetlerden biri olan Lastik Oteli ile de araç sahiplerine 
kış lastiklerini kullanmadıkları dönemlerde sigortalı olarak 
saklama olanağı sunuluyor. Lastiklerin değişim dönemi 
geldiğinde ise, bu işlem yine Brisa’nın uzman ve eğitimli servis 
personeli tarafından gerçekleştiriliyor. 

Böylece kullanıcılar için pratik bir depolama çözümü 
sunulurken, lastikler en ideal şartlarda (kuru, serin, güneş 
ışığı almayan, asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak bir 
mekanda) muhafaza edilerek, kullanım ömürleri boyunca 
aynı şekilde performans göstermeleri sağlanıyor.
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Fatura Düzenlenmesinde Tarih Sayı 
Takibi Ve E-Fatura Uygulaması

Piyasada orta ölçek ve üzeri çalışan birçok şir-
ket geçen yıl e-Fatura uygulamasına geçti. Bu yılda 
e defter uygulamasına geçerek hem devleti hem de 
mükellefleri birçok işten kurtardığı düşünülmekte-
dir. Ancak, mevzuat ve uygulama arasında yeni so-
run yumakları doğurmuştur. Bunlardan bir tanesi 
de faturalarda tarih sayı takibinin zorunlu olup ol-
madığı konusudur.

Mevzuat açısından her mal sevkiyatı irsaliye-
ye bağlanmak zorundadır. İrsaliye, ticari bir malın 
bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşı-
nan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir.

İrsaliyenin üzerinde maddi bir hata olmadığı sü-
rece iptali mümkün olmayan kanuni bir belgedir. 
İrsaliyeler bu özellikleri sebebiyle mal sevkinin ya-
pıldığını tevsik ederler. Mükellefler, mali mevzuat 
gereği mal teslimi ve hizmet ifasını takip eden yedi 
gün içerisinde, ay atlamamak şartıyla fatura düzen-
lemek zorundadırlar.  Türk Ticaret Kanunu’na göre 
faturalara itiraz süresi sekiz gündür. Mali mevzuatı-
mıza göre malın sevkinden sonra minimum 15 gün 
içerisinde, bu mala ilişkin kesilen faturanın iptal e-
dilebileceği anlaşılmaktadır. 

Uygulama Örneği:
07.03.2015 tarihinde alıcı adına kargoya tes-

lim edilen “cep telefonu” için 07.03.2015 ta-
rihinde irsaliye düzenlenmiş, yapılan ticari mal 
teslimi sebebiyle bu mala ait fatura 13.03.2015 
tarihinde düzenlenmiş ve müşteriye kargo ile 
14.03.2015 tarihinde teslim edilmiştir. Müşteri fa-
turaya 22.03.2015 tarihinde itiraz etmiş ve fatu-
radaki maddi hata nedeniyle fatura, iptal edilerek 
yeni bir fatura düzenlenmiştir.

Örneğimizdeki uygulamada; kâğıt ortamında 
düzenlenen faturalarda, fatura iptal edilmemekte 
olup üzerinde VUK hükümlerine uygun olarak dü-
zeltme yapılabilmektedir. Ancak e-faturada bunu 
yapmak imkânsızdır.

E-fatura uygulamasında; ticari fatura senaryosu-
na göre, Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura sistemin-
den kesilen faturaları “iptal etmek” için herhangi 
bir süre kısıtlaması koymamıştır. Bu sebeple e-fa-
turadan düzenlediğimiz bir faturanın ret cevabı sis-
tem üzerinden sonradan gelmektedir. Böylece bu 
süre, fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi 
geçebilmektedir. Bu durumda faturanın hangi tari-
he düzenleneceği sorun olmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 231/1. maddesine göre 
“Faturalar sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir” 
denilmektedir. Aynı maddenin 5 numaralı bendin-
de ise “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldı-
ğı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenle-
nir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır.” denilmektedir.  Vergi Usul 
Kanunu’nun 3. maddesinde “Vergi kanunları lafzı 
ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadı-
ğı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konulu-
şundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki 
yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önün-
de tutularak uygulanır.” denilmektedir.  Vergi Usul 
Kanunu’nda lafzi olarak faturaların ardışık sıra nu-
maraları ile kesileceği belirtilmiş olup, Kanun’da ta-
rih takibinden bahsedilmemiştir. Kanun’un gerek-
çesi de incelendiğinde tarih sırası ile ilgili herhangi 
bir ibare bulunmamaktadır.  Ancak iktisadi, tica-
ri ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliği-
ne göre normal ve mutat olmayan bir durumun id-
dia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden 
tarafa aittir. Bu sebeple tarih takibi kâğıt ortamında 
kesilen faturalar da ticari bir icap olup, aksi somut 
olarak tevsik edilemediği sürece faturaların atlana-
rak kesildiğinin bir kanıtı olacağı şüphesizdir. An-
cak durum e-faturada farklılık arz etmektedir. E-fa-
tura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt altına 
alınmaktadır. Bu nedenle bizim görüşümüz, e-fatu-
rada geriye dönük gerekli düzeltme beyanları yapı-
larak düzenlenebilir.

Örnek uygulamamıza göre yılsonunda yani 
31/12 tarihinden sonra gelen faturalarda, KDV açı-
sından sıkıntılar yaşanabilecektir. Böyle bir durum-
da, yeni düzenlenecek faturanın vergi matrahını 
etkileme durumuna göre düzeltme beyanname-
si verilip verilmeyeceğine karar vermek gerekebi-
lecektir.

Sonuç olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu ko-
nuyla ilgili bir sirkü çıkararak konuya açıklık getir-
mesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
e-fatura uygulamasını, Vergi Usul Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu’na göre kanuni süreleri gözetecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi yerinde olacaktır. 
GİB; Verginin, gelirin ve giderin dönemselliği ilke-
sini göz önüne alarak, daha sonra karşılaşabilece-
ği olumsuzlukları önlenmek için düzenleme yap-
ması önemlidir.

S. Kürşat ULUSOY 

info@radusdergisi.com
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Türk Otomotiv Tedarik Sanayi Temsilcileri 
Amerika’ya Çıkartma Yaptı
Türk Otomotiv Tedarik Sanayi temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında, 
otomotivin kalbi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan Eyaleti’ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında 
açıklamalarda bulunan Michigan Valisi Rick Synder, “Bölgede, Türk otomotiv tedarik sanayi firmalarının olması, ABD için 
artı değer yaratacaktır. Bu anlamda Türk otomotiv tedarik sanayi firmalarını desteklemekten memnun olacağız” dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
tarafından, Turkish Resource Center of North America 
(TRCNA) ile birlikte düzenlenen Ekonomi Bakanlığı 
destekli Sektörel Ticaret Heyeti Programına 17 tedarikçi 
firmadan 30 temsilci katıldı. Sektörel Ticaret Heyeti 
programı kapsamında Türk Otomotiv Tedarik Sanayi 
temsilcileri, otomotivin kalbi olarak bilinen Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Michigan Eyaleti’ne ziyarette bulundu.

TAYSAD üyeleri, eyalet valisi, otomotiv ana sanayi 
firmaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile 
görüşmeler yaptı. Böylesine kalabalık bir heyeti ilk defa 
kabul ettiğini ve ilgi gösterilmiş olunmasından dolayı 
mutlu olduklarını ifade eden Michigan Valisi Rick Synder, 
“Bölgede, Türk otomotiv tedarik sanayi firmalarının olması, 
ABD için artı değer yaratacaktır. Bu anlamda Türk otomotiv 
tedarik sanayi firmalarını desteklemekten memnun 
olacağız” diye konuştu.

FORD Dearborn’da İlkler Gerçekleşti!

TAYSAD üyeleri, Sektörel Ticaret Heyeti Programı 
kapsamında, eyaletteki iki ayrı ana sanayi firması olan Ford 
Motor Company (FMC)  ve  Fiat Chyrsler Automobiles 
(FCA) merkezlerini ziyaret etti. 

TAYSAD temsilcileri, Ford Motor Company (FMC) 
Başkan Yardımcısı Birgit A. Behrendt tarafından ağırlandı. 
Firmanın Proje Yönetim ve Satın Alma ekiplerinin katıldığı 
etkinlikte Türk tedarikçiler ile yapılan görüşmelerde ürün, 
proses ve yetkinlikler ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. FORD 
Dearborn tarafından oldukça olumlu karşılanan ziyaret, 
aynı zamanda bir ülke heyetinin, Ford Motor Company 
Genel Müdürlüğü’ne yaptığı ilk ziyaret olarak da kayda 
geçti.

TAYSAD temsilcileri, ABD’nin Pentagon’dan sonra ikinci 
büyük binasına sahip olan Fiat Chyrsler Automobiles (FCA) 
Genel Müdürlüğü’nde, FCA’nın Proje Yönetim ve Satın 
Alma ekipleriyle ile de bir araya geldi. FCA yetkilileri, bir 
ülkeden toplu heyet ziyareti olmasının, hem kendilerinin 
Türkiye hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağladığını, 

hem de Türk tedarikçilerin ABD’de nasıl yol alabileceğinin 
anlaşılması için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği

TAYSAD üyeleri, program kapsamında otomotiv 
konusunda üstün ve spesifik çalışmaları olan Michigan 
State Üniversitesi ve Oakland Üniversitesi ile görüşmeler 
yaptı.  Ardından TAYSAD’ın ABD’deki muadil kuruluşu 
olan Original Equipment Suppliers Association (OESA)’da 
düzenlenen bir buluşmaya katıldı. Sektörün ABD’deki 
konumu hakkında bilgi almanın yanı sıra yatırım ve ortak 
çalışma imkânları görüşüldü.

Ekonomi Bakanlığı’ndan Türk Otomotiv Tedarik 
Sanayine destek

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel 
Parlak, “Amerika, ihracatta hedef ülke kapsamında, 
yetkinliklerini her alanda kanıtlamış Türk Otomotiv Tedarik 
Sanayi’nin bu pazarda öncü şekilde var olması gerekmekte. 
Otomotiv tedarik sanayi pazarında, sanayicimizin yolunu 
açarak, pazara girişini kolaylaştırmak amacıyla her türlü 
konuda bakanlık olarak destek vereceğiz” dedi.

TAYSAD’ın hedefi ABD pazarı

Sektörel Ticaret Heyeti Programına katılan TAYSAD 
üyeleri, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Çin ve ABD pazarına 
hakim olunmasının küresel üretici olmanın en önemli şartı 
olduğunu belirtti. Türk otomotiv tedarik sanayinin yurtdışı 
stratejisi doğrultusunda, Türkiye’deki otomotiv sanayi için 
değer teşkil eden ilgili pazardaki çalışmaların ana sanayi 
ve otomotiv satış sonrası özelinde olmak üzere iki ayrı 
doğrultuda yürütmeye devam edileceği bildirildi. Pazara 
uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşılması, yerinde pazar 
araştırması, sektörel heyetler ve fuarlara katılım ile pazarın 
nabzının tutulması, mümkünse ofis/depo açmak yöntemleri 
ile ABD’de fiziken bulunulmasının ülkedeki rekabet 
gücünü arttıracağına inanan TAYSAD üyeleri, ülkedeki 
öncü meslek kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalayarak 
üyelerinin ülkedeki varlığını arttırmayı hedefliyor.
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Yeni Crafter Premium ve Yeni 
Caravelle 9+1 Tanıtıldı
Volkswagen Ticari Araç, gerçekleştirdiği etkinlikte İstanbul’da hizmet veren turizm firmalarının yöneticilerine 
Yeni Crafter Premium ve Yeni Caravelle 9+1 modellerini tanıttı

Volkswagen Ticari Araç tarafından düzenlenen etkinlikte 
turizm, öğrenci, personel taşımacılığı ve VIP transfer 
hizmetlerinde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri bir 
araya geldi.

İstanbul’da hizmet veren 100’ü aşkın firmanın 
yöneticilerinin katıldığı buluşmada, Volkswagen Ticari Araç’ın 
geçtiğimiz günlerde pazara sunduğu iki yeni modeli Crafter 
Premium ve Caravelle 9+1 tanıtıldı.

Özel yolcular için, çok özel bir araç; Yeni Crafter Premium

Etkinlikte sergilenen Yeni Crafter Premium, Volkswagen 
Ticari Araç’ın, turizm ve özel yolcu taşımacılığında fark 
yaratacak bir modeli. Özel yolcu taşımacılığı için tasarlanan 
bu modelde, rahat bir yolculuk için her şey en ince ayrıntısına 
kadar düşünülmüş. İç mekanda tamamen deri kaplı siyah 
ve gri renk seçenekleriyle sunulan genişletilmiş koltuklarıyla, 
üst düzey konfor ve ergonomi sunarken aynı zamanda 
standartların üstünde bir oturma alanı sağlıyor. Yeni Crafter 
Premium’un yolcu bölümündeki tüm koltuklarda USB girişi, 
içecek ve telefon koyma yeri standart olarak bulunuyor.

9+1 Masalı, 9+1 Bagajlı, 10+1 Masalı ve 10+1 Bagajlı 
olarak 4 farklı konfigürasyonla pazara sunulan Yeni Crafter 
Premium, Alcantara iç kaplaması ve ahşap görünümlü yer 

kaplamasıyla da fark yaratıyor. Yeni Crafter Premium’da dikiz 
aynasına entegre geri görüş kamerası ve uzaktan kumandalı 
19 inç ekran da standart olarak sunuluyor. Masalı modellerde 
bulunan şık ahşap masalarda bardaklık ve telefon koyma 
bölümleri seyahat sırasında konfor sunarken bagajlı modellerin 
geniş bagaj alanı yolcular için rahatlık sağlıyor. 

Gümüş ve siyah renkle satışa sunulan Yeni Crafter Premium, 
dış tasarımında karartılmış camları, gövde renginde tamponu 
ve krom ön ızgarasıyla da dikkat çekiyor. 

Sektörün ihtiyacı Caravelle 9+1 

Etkinlikte, özellikle sektör temsilcileri tarafından yoğun 
talep gören Yeni Caravelle 9+1 modeli de sergilendi. Yeni 
ek donanımlarıyla farklılaşan Caravelle 9+1, minibüs amaçlı 
kullanım için de tercih edilebiliyor.

Sınıfında ticari amaçlı minibüs olarak da kullanılabilen tek 
araç olma özelliğine de sahip Yeni Caravelle 9+1, kullanıcıların 
beklentileri doğrultusunda Türkiye’ye özel olarak tasarlandı. 
Yeni Caravelle 9+1 modelinde sağ kayar kapıda otomatik 
basamak, tavanda acil çıkış, sağ kayar kapı girişinde iniş ve 
binişleri kolaylaştıran tutunma kolları, sağ ve sol tarafta çift 
kayar kapı ve sürücü yanında ikili yolcu koltuğu bulunuyor. 

Trendline modelinde standart olarak sunulan otomatik 
yanan farlar, yağmur sensörü ve otomatik kararan iç dikiz 
aynası özellikleri konforu artırıyor ve sürüş kolaylığı sağlıyor. 

Sınıfında sadece Caravelle’de bulunan hıza duyarlı 
servotronik direksiyon, yüksek hızlarda daha güvenli, düşük 
hızlarda da daha konforlu bir kullanım getiriyor. Ayrıca hız 
sabitleyici de standart olarak sunuluyor. 

102 PS motor gücüne sahip olan Caravelle 9+1, aracın 
performans ve çekiş yeteneğini artıran değişken geometrili 
turbo (VTG) ve intercooler sistemine sahip. Yüksek güç ve 
tork değerlerine rağmen, son derece tutumlu olan TDI motor, 
Caravelle’e etkileyici bir güç, dinamizm ve verimlilik sağlıyor.
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Pamukkale Turizm 20 Milyon 
Euro’luk Yeni Filo Yatırımında MAN 
Ve NEOPLAN’ı Tercih Etti...
Türkiye seyahat sektörünün köklü ve güzide markası Pamukkale, sezona toplam 75 adet MAN ve NEOPLAN 
otobüslerden oluşan dev yatırımla giriyor. Toplam değeri 20 milyon Euro’ya ulaşan yeni yatırım ile Türkiye’nin 
en büyük 3 seyahat şirketinden biri olan Pamukkale, filosuna 55 adet MAN Lion’s Coach ve 20 adet de 
NEOPLAN Tourliner EfficientLine otobüs daha eklemiş oluyor.

Pamukkale Turizm’in 75 araçlık siparişinin 43 otobüslük 
bölümü, Nisan başında düzenlenen törenle teslim edildi. Kalan 
32 adet otobüsün teslimi ise 3 ay içerisinde tamamlanacak. 
MAN’ın Ankara, Akyurt’taki tesislerinde MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. yöneticilerinin ev sahipliğinde 
düzenlenen teslim töreninde tüm Pamukkale ailesi katıldılar. 
Şirket ortakları Cafer Sadık Bababalım, Turhan Bababalım, 
Mazlum Bababalım, Ahmet Bababalım, Sadık Bababalım 
ve Pamukkale Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç ile Anadolu 
Genel Müdürü Mehmet Ali Akça da törende yer aldılar. 

“2 akslı 12 metrelik standart otobüslerde 2+1 Pamukyol 
konforunu 37 koltukla en verimli şekilde kullanabileceğimiz 
için MAN ve Neoplan otobüsleri tercih ettik” 

MAN ve NEOPLAN otobüslerin teslim töreninde konuşan 
Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, 
“Pamukkale, 53 yıllık köklü geçmişi ve kaliteli hizmet yaklaşımı 

ile Türkiye seyahat sektörünün önemli oyuncuları arasında 
haklı bir yere sahiptir. Son dönemde yaptığımız yatırımlarla; 
Pamukkale Turizm’in geleneksel güvenli ve konforlu seyahat 
imkanını, daha çok noktaya taşımaya yönelik önemli adımlar 
attık. Halen yaygınlığımızı sürdürmek için yaptığımız atılımlara 
devam ederken, hizmet kalitemizi en iyi şekilde yansıtmak 
üzere otobüs seçiminde de MAN ve NEOPLAN otobüsleri 
tercih ettik. Bu tercihi yapmamızdaki en önemli kriterlerden 
biri de; 2+1 Pamukyol konforunu, 37 koltuklu olarak 2 aks 
12 metrelik otobüslerde sunabilmemiz oldu“ dedi. 

“MAN ve NEOPLAN otobüsler, hem yolcu için hem de 
işletmeciler için en doğru yatırım” 

MAN ve NEOPLAN otobüslerinin sahip olduğu ileri 
teknoloji, yüksek kalite ve konfor düzeylerine de dikkat 
çeken Mustafa Özdalgıç, “MAN ve NEOPLAN otobüsleri, 
birçok üstün özelliklerinin yanı sıra yaygın ve mükemmel satış 
sonrası hizmetleri, düşük işletme maliyetleri ve yakıt tüketimi, 
yüksek dayanıklılıkları ve güvenli yapıları, ömür boyu maliyet 
açısından sundukları avantajlar ve yüksek ikinci el değerleri ile 
de öne çıkıyor. Diğer bir deyiş ile hem yolcularımız için, hem 
de biz işletmeciler, yatırımcılar için büyük avantajlar sunuyor” 
diyerek, sezona hazırlık için yaptıkları dev yatırımda MAN ve 
NEOPLAN’ı tercih etme nedenlerini de sıraladı. 

”MAN ve NEOPLAN, ileri teknolojileri ve yüksek 
kalitelerinin yanı sıra güçlü organizasyon yapısıyla da zirveyi 
zorluyor” 

MAN ve NEOPLAN otobüslerinin, segmentlerindeki 
premium markalar olduğunu vurgulayan MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu da, her yıl 
giderek yükselen başarılı bir performans ile Türkiye’nin en 
rekabetçi markalarının başında yer aldıklarının altını çizdi. 
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MAN ve NEOPLAN’ın, ileri teknolojisi ve yüksek kalitesinin 
yanı sıra güçlü organizasyon yapısıyla da zirveyi zorladığını 
belirten Tuncay Bekiroğlu, “MAN, 250 yılı aşkın köklü geçmişi 
ile taşımacılık ve ulaştırma ile ilgili mühendislikler alanında 
dünyanın önde gelen markası olarak, her alanda olduğu gibi 
otobüs segmentinde de sektörüne öncülük yapmaktadır. 
Türkiye de, gerek stratejik coğrafi konumuyla “doğal bir 
ulaşım ve lojistik üssü” olarak, gerekse gelişmiş seyahat 
sektörü ile MAN ve NEOPLAN’ın dünyadaki en önemli 
otobüs pazarlarından biridir. MAN ve NEOPLAN otobüsleri, 
zengin model portföyü ile; her ayrıntılarında barındırdıkları 
ileri teknoloji ve yüksek kalite yaklaşımı ile; hem yolcular 
hem de işletmeler için en ideal çözümler sunmaktadır. Bunun 
en son göstergelerinden biri de, sunduğumuz EfficientLine 
teknolojisidir. Belirli koşullara göre değişmekle birlikte %20
’ye kadar sunduğu yakıt tasarrufu ile EfficientLine, Türkiye’de 
büyük takdir ve talep yaratmıştır. Yine MAN araçlarının 
yüksek teknolojisi, şasi ve yapı avantajlarını da kullanarak, 
iki akslı 12 metrelik MAN Lion’s Coach otobüslerde, gerek 
yolcu kapasitesi, gerek işletme maliyetleri ve gerekse ikinci 
el değerleri açısından çok önemli geliştirmeler yaptık. 
Yenşi kapı konumuyla ürettiğimiz 2 akslı 12m’lik otobüsler 
standart olarak 51 koltuklu olarak üretilmektedir. Bu da aynı 
araçta yolcu kapasitesinin %10 arttırılması anlamına geliyor. 
Rekabetin yıkıcı boyutlara ulaştığı bugünlerde böyle bir artış 
müşterilerimiz için çok büyük değer taşıyor” açıklamasında 
bulundu. 

“MAN ve NEOPLAN otobüsler, benzersiz özelliklerinin 
yanı sıra Satış Sonrası Hizmetler’deki eşsiz avantajlarla da öne 
çıkıyor” 

Satış Sonrası Hizmetler alanında da çok önemli geliştirmeler 
ve avantajlar sunduklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “İleri teknolojimizi, 
Ar-Ge gücümüzü, üretim avantajımızı ve lojistik sistemimizi 
kullanarak yedek parça alanında sağladığımız tüm avantajı, 
müşterilerimize yansıttık. MAN Yetkili Servislerinde yedek 
parçada %38’lere varan kalıcı indirimler sağladık. Bununla 
birlikte periyodik ve özel kampanyalarımızla MAN Yetkili 
Servislerinde farklı ve çok önemli avantajlar da sunuyoruz. 
Satış Sonrası Hizmetlerde yaptığımız tüm bu geliştirmeler, 
koşulsuz müşteri memnuniyeti çatısı altında; MAN ve 
NEOPLAN araçların işletme maliyetlerindeki ekonomikliği 
korumayı ve ömür boyu maliyet avantajını daha da geliştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

MAN ve NEOPLAN otobüslerin, tüm eşsiz özelliklerinin 
yanı sıra MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. olarak gerek 
başarılı Satış Sonrası Hizmetler yaklaşımı ve gerekse yüksek 
performanslı organizasyonel yapısı ile Türkiye pazarında 
her geçen gün daha çok talep gördüğünü belirten Tuncay 
Bekiroğlu, “Bunun en güzel ve en son örneği de, hiç şüphesiz 
ülkemizin köklü ve güzide markası Pamukkale Turizm’den 
aldığımız 75 araçlık bu sipariş oldu. Pamukkale Turizm’in 
bugün büyük bölümünü teslim ettiğimiz toplam 20 milyon 
Euro’luk bu önemli yatırımında MAN ve NEOPLAN’ı tercih 
etmesi, gerek araç ve gerekse organizasyon olarak ortaya 
koyduğumuz performansın en güzel göstergesidir” diyerek, 
Pamukkale Turizm ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
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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.

Türkiye’ de Bir İlk, Atık Parçalama Sisteminde 
MOBİL SHREDDER Dönemi
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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Yiğit Akü, İhracat Şampiyonları Listesinde 
88 Basamak Birden Yükseldi

Kullanıcılarına “ilk”leri yaşatmayı seven; inovatif 
ürünleri ile Türkiye ve dünyada adından söz ettiren Yiğit 
Akü; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “2014 İhracat İlk 
1000” raporunda ilk 500 içerisinde yaklaşık 90 basamak 
yükselerek 228. sırada yer aldı. 

Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan ve kaliteli/çevre 
dostu ürünler üretmek için ileri teknoloji üretim tesisleri 
kuran Yiğit Akü, ihracatın saygın “çatı örgütü” olan TİM’in 
verilerine göre 2014 yılını 228. sırada, 2013’teki sırasının 
yaklaşık 90 basamak üzerinde tamamlayarak sektördeki 
yerini sağlamlaştırdı. 

Türkiye dışında, ortaklık ve iş birlikleri ile, 4 kıtada 80 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Yiğit Akü, Ortadoğu ve Afrika 
Bölgeleri dahil toplam 4 fabrikada faaliyet gösteriyor. Firma, 
2008 yılından bu yana Fransa, İspanya, Kanada ve Şili’ye 
nato aküsü tedariki gerçekleştiriyor.

Ar-Ge Şampiyonu ve sosyal sorumlu Akü Markası: Yiğit 
Akü Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları” listesinde de ilk 
100’de yer alan Yiğit Akü, dünya akü sektöründe Platin 
Akü, Tunç Akü, Macpower, Helden, Distalong markalarıyla 
birlikte boy gösteren Yiğit Akü, 35 yılı aşan üretim hayatı 
boyunca, Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği inovatif 
ürünleriyle sektörde fark yaratan, sektöre değer katan bir 
şirket. Ürünleri arasında binek araç aküleri, ağır hizmet 
aküleri, marin aküler, endüstriyel aküler ve lityum iyon 
aküler bulunuyor. 

Yiğit Akü, teknolojinin son noktası “Akıllı Akü”yü 
üreterek dünyada bir ilke imza attı. Akıllı telefona indirilen 
uygulama sayesinde, akünün şarj durumundan aracın 
elektrik sistemine kadar her şey kolayca takip edebiliyor. 

Ayrıca Yiğit Akü, çevreci sorumluluğu gereği Eskişehir’deki 
Kudret Metal San. Ve Tic. A.Ş şirketi bünyesinde hurda 
aküleri yeniden ekonomiye kazandırarak külçe kurşun 
haline getiriyor.

2012 yılında uluslararası marka değerlendirme şirketi 
Brand Finance’ın hazırladığı “Türkiye’nin en değerli 
markaları” listesinde Yiğit Akü, 13 Milyon Dolarlık marka 
değeri ile ilk 100’de yer almıştı.
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TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya’nın lider Çevre Teknolojileri buluşmasına, 
bilet yerine “çöp” ile girilecek…

İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 11.’si düzenlenen Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul, “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
alanlarında 2015’in en yeni ürün, teknoloji ve uygulamalarına ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından 12 bin 
profesyonelin ziyaret etmesi öngörülen REW İstanbul’da, ilki geçen yıl gerçekleştirilen “Atık Bilet” uygulaması bu sene de 
tekrar ediliyor. “Kaynağında ayrıştırma yoluyla sıfır atık” hedefine dikkat çekmeyi amaçlayan uygulama ile, ziyaretçilerin 
yanlarında getirecekleri cam, plastik veya kağıt atıklar, fuara giriş bileti yerine geçecek. Organizasyona, 27 ülkeden 300’e 
yakın firmanın katılımı bekleniyor. 

REW İstanbul Fuarı, 11-13 
Haziran’da!

Sürdürülebilir çevrenin geleceğini bugünden 
şekillendiren teknolojiler, 11. kez REW İstanbul 
2015’te sergileniyor. İFO Fuarcılık tarafından ilki 
2005 yılında gerçekleştirilen organizasyon, alanında 
Avrasya’nın en önemli çevre buluşması olarak kabul 
ediliyor. Milyarlarca dolarlık büyük bir pazara hitap 
eden REW İstanbul, yalnızca ticari bir etkinlik olmanın 
da ötesinde, yıllardır süregelen eş zamanlı konferans 
ve programlarıyla da sektörün gündemlerine yön 
verecek.  

REW İstanbul 2015, yeni yasal düzenlemelerle 
hareketlenen çevre teknolojileri pazarında yılın en 
önemli buluşması olacak

“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı, yeni 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve yeni Atık Yönetimi 
Yönetmeliği ile birlikte, Türkiye’de çevre teknolojileri 
sektörü çok daha hareketli bir pazar halini alacak” 
diyen İFO Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 

çevre yatırımları konusunda yasal yükümlülük sahibi 
tüm muhatapların, ihtiyaç duydukları bilgiye ve yeni 
teknolojilere, 11-12-13 Haziran tarihlerindeki REW 
İstanbul’da ulaşabileceğini söyledi. Aytemur, “Bu yıl 
11.’si düzenlenen fuar; 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 buluşması 
olacak” dedi. 
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BASF Boya Bölümü, son 13 yılda 10. kez General Motors (GM) tarafından Yılın Tedarikçisi Ödülü’ne layık görüldü. 

General Motors, onuncu kez BASF’yi Yılın Tedarikçisi seçti

YENİ UZAMA SEÇENEKLERİYLE KÄSSBOHRER 
LOW-LOADER’LAR ARTIK DAHA DA UZUN

Sürdürülebilir çevrenin geleceğini bugünden 
şekillendiren teknolojiler, 11. kez REW İstanbul 
2015’te sergileniyor. İFO Fuarcılık tarafından ilki 
2005 yılında gerçekleştirilen organizasyon, alanında 
Avrasya’nın en önemli çevre buluşması olarak kabul 
ediliyor. Milyarlarca dolarlık büyük bir pazara hitap 
eden REW İstanbul, yalnızca ticari bir etkinlik olmanın 
da ötesinde, yıllardır süregelen eş zamanlı konferans 
ve programlarıyla da sektörün gündemlerine yön 
verecek.  

REW İstanbul 2015, yeni yasal düzenlemelerle 
hareketlenen çevre teknolojileri pazarında yılın en 
önemli buluşması olacak

“Ulusal Geri Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı, yeni 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve yeni Atık Yönetimi 
Yönetmeliği ile birlikte, Türkiye’de çevre teknolojileri 
sektörü çok daha hareketli bir pazar halini alacak” 
diyen İFO Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 
çevre yatırımları konusunda yasal yükümlülük sahibi 
tüm muhatapların, ihtiyaç duydukları bilgiye ve yeni 

teknolojilere, 11-12-13 Haziran tarihlerindeki REW 
İstanbul’da ulaşabileceğini söyledi. Aytemur, “Bu yıl 
11.’si düzenlenen fuar; 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 buluşması 
olacak” dedi. 

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.

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.
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Üstün performansı ve yakıt ekonomisiyle ‘kamyoncunun dostu’ olan Mitsubishi Fuso Canter yeni 3,5 tonluk kamyonetlerini 
ve 7,5 tonluk çift kabin kamyonunu Türkiye pazarına sundu. 

Mitsubishi Fuso Canter’in Yeni Model Ve 
Versiyonları Hafif Kamyon Pazarına Hareket Getirecek

1984 yılından bugüne Türkiye hafif kamyon 
pazarında başarılı bir satış grafiği sergileyen Mitsubishi 
Fuso Canter ‘kamyoncunun güvenilir dostu’ olmaya 
devam ediyor. Sınıfında adı yakıt ekonomisiyle 
özdeşleşen Canter’in 3,5 tonluk kamyonet ve 7,5 
tonluk çift kabin kamyon modelleri Türkiye’de de 
pazara sunuldu. Böylece pazarda, Mitsubishi Fuso 
hafif kamyon ailesi tamamlanmış oldu. ‘Her ihtiyaca 
bir Canter’ sloganıyla ilerleyen Temsa Motorlu Araçlar, 
Canter versiyon sayısını 8’den 12’ye yükseltti. 

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka: 
“Yeni model Canter’ler satışlara ivme katacak”

Yeni model ve versiyon Canterler’in tanıtımı 
nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Temsa 
Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka, farklı 
ihtiyaçlara cevap veren 3,5 ton, 6,5 ton, 7,5 ton ve 
8,5 ton Canter seçenekleriyle hafif ticari araç pazarının 
önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını söyledi. 

3,5 ton Canter, bol seçenek sunuyor

Yeni 3,5 tonluk Canter, gıdadan beyaz eşyaya, ev 
tekstilinden mobilyaya farklı sektörlerden müşteri için 
ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Yüksek verimli hafif kamyonları ile rakiplerinden 
bir adım öne çıkan Canter, yakıt ekonomisi sunan 
motoruyla da dikkat çekiyor. Gelişmiş fren sistemi 
ve araç durumunun sürücü tarafından anlık takibini 
sağlayan bilgi ekranıyla kullanım kolaylığı sunuyor. 
Canter, bağımsız helezon tip ön süspansiyon sistemiyle 
sürüş konforunu maksimuma çıkarıyor.

Canter 7,5 ton çift kabin geldi

Kamyoncunun ihtiyacını bilen ve uygun çözümler 
sunan Mitsubishi Fuso, bu doğrultuda 7,5 tonluk 
kamyon pazarına yönelik yeni çift kabin kamyonunu 
da Türkiye pazarına sundu. İlk defa çift kabin olarak 
pazara sunulan 7,5 tonluk kamyonlar, inşaat, itfaiye, 
bakım-onarım gibi işlerde kullanılabilecek.

Mitsubishi Fuso hafif kamyon pazarında da öne 
çıkıyor

Mitsubishi Fuso Canter hafif ticari araçları 2015 yılı 
ilk çeyreğinde pazarın %54’lük büyümesine karşılık 
%104’lük büyümeyle önemli bir başarıya ulaştı. 
Canter’ler, otomatik ve düz vites seçeneklerinin yanı 
sıra klima seçeneğiyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. 
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Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin yeni Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle görevi Rainer 
Genes’ten devralıyor.

Mercedes-Benz Türk’e Yeni Başkan

1 Mart 2013’ten bu yana Mercedes-Benz Türk A.Ş. 
Direktörler Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Rainer 
Genes, Daimler’de başarıyla geçen 18 yıllık çalışma 
hayatını, kariyerine başka bir sektörde devam etmek 
üzere sonlandırıyor. Rainer Genes, Mercedes-Benz 
Türk A.Ş.’nin başında bulunduğu dönem zarfında 
gerek üretimde, gerekse satış rakamlarında şirket 
tarihinin önemli başarılarına imza attı.

Britta Seeger, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin 
Direktörler Kurulu Başkanı olarak hem şirketin özellikle 
kamyon ve otobüs alanlarındaki faaliyetlerinden, hem 
de Daimler Grubu’nun Türkiye’deki temsilinden 
sorumlu olacak. 1992 yılından beri Daimler’de 

Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetler alanlarında 
farklı seviye ve pozisyonlarda görev alan Seeger, 
2013 yılından bu yana Mercedes-Benz Kore 
Ltd’nin CEO’luğu görevini yürütüyordu. Seeger, 
hem uluslararası anlamda hem de farklı birimlerde 
kazandığı güçlü deneyimleri Türkiye’nin başarısına 
adamaya hazırlanıyor.

Ağustos 2015 itibariyle Mercedes-Benz Türk’ün 
yeni Direktörler Kurulu Başkanı olarak görevine 
başlayacak olan Britta Seeger 45 yaşında, evli ve üç 
çocuk annesi. Seeger, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin 
ilk kadın CEO’su olma özelliği ile de ön plana çıkıyor.
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Mayıs ayı başında başkent Ankara 5 gün boyunca global inşaat makinaları endüstrisine ev sahipliği yaptı. 6-10 Mayıs 
2015 tarihleri arasında 14.sü düzenlenen KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı 
Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Dünyanın İş ve inşaat Makinaları 
Endüstrisi Türkiye’de Buluştu

Türk İş ve İnşaat Makinaları sektörü ticari hacminin 
%96’sını oluşturan İMDER’in (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) tam desteği ile 
gerçekleşen KOMATEK 2015, bir önceki fuara oranla 
%15’lik bir büyüme ile 61,291 metrekare net stand 
alanınına ulaştı. 25 ülkeden Fuara katılan 505 firma ve 
Türkiye, Avrasya, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Fuarı ziyaret eden 32.031 
ziyaretçi 5 gün boyunca sektördeki gelişme ve yenilikleri 
paylaştılar.

KOMATEK2015 katılımcıları listesi, dünyanın en büyük 
10 üreticisinden 9’unun katılımıyla, neredeyse global 
anlamda iş makinaları ve ekipmanları endüstrisinde kim 
kimdiri gösterir nitelikte idi. Komatek 2015’te ekipmanlarını 
sergileyenler arasında Caterpillar, Demag,  Doosan, 
Grove, Hitachi, JCB, Kawasaki, Komatsu, Liebherr, Merlo, 
Mitsubishi, Sany, Sigma, Sumitomo, Terex, Volvo, XCMG, 
Zoomlion gibi uluslararası devler yer aldı. Bu firmalara 
Çukurova, Enka, E-Mak, Hidromek, Mastaş (Sanko), 
Nace, Pi Makina gibi bir çok yerli üreticimiz de eşlik ettiler. 
KOMATEK fuarları için bir ilk olarak bu yıl Çin İnşaat 
Makinaları Derneği’nin (CCMA) önderliğinde önemli bir 
Çin Pavyonu katılımı da oldu.

KOMATEK2015’I ziyaret eden 32.000’in üzerindeki 
profesyonel; sergilenen ürünleri incelemek, kıyaslamak 
ve satın almak üzere geldiler. İlk değerlendirmeler 
doğrultusunda yaklaşık %300 gibi bir artış gösteren 
uluslararası ziyaretçisiyle KOMATEK’in artık sadece yerel 
pazara hitap etmekten öteye, çok daha geniş bir alana 
hizmet etmekte olduğu tescil edilmiştir. Katılımcılardan 
alınan geri dönüşler ziyaretçi profilinin yüksek kalitesini 
ve ileriye dönük milyonlarca dolarlık satış potansiyeli 
beklediklerini göstermiştir.

KOMATEK2015’in başarısı üzerine konuşan Fuarın 
organizatörü SADA Uzmanlık Fuarları A. Ş. CEO’su Levent 
Baykal “KOMATEK sadece dünyanın en büyüklerinden biri 
değil, aynı zamanda en hızlı büyüyen fuarlarından biridir 
ve bu yılki organizasyon uluslararası iş ve inşaat makinaları 
sektörünün bölgedeki iş potansiyeline olan güvenini en 
net şekilde ortaya koymuştur.” diyerek “Halen KOMATEK 
Fuarının daha da büyüyebilmesini engelleyen en büyük 
etken Ankara’da Fuara uygun bir alanın bulunmamasıdır 
ancak bu durumun Mayıs 2017 de yapılacak bir sonraki 
Fuarımıza kadar düzeleceği yönünde olumlu işaretler 
görmekteyiz.” şeklinde devam etti.
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En Hızlı MAN Yetkili Servis Çalışanları 
Ödüllendirildi
Orijinal yedek parçada, önemli bir stratejik kararla yeni fiyatlandırma politikasına imza atan MAN, müşterileriyle birlikte, 
yetkili servis çalışanlarının da yüzünü güldürdü. MAN ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar işbirliğiyle “Takımını Kur, Rekabete 
Hazırlan” başlığıyla gerçekleştirilen MAN & PO Servisler Arası Rekabet Turnuvası’nda; 2015’in ilk çeyreğinde en iyi 
performans sergileyen ve satışlarını arttıran 9 MAN Yetkili Servisinden, 45 servis çalışanı ödüllendirildi.

Dünya devi MAN, yüksek standartlardaki araçları 
ve Satış Sonrası Hizmetlerindeki müşteri odaklı 
yaklaşımlarıyla müşterilerinin yüzünü güldürürken, 
gerçekleştirdiği destek organizasyonları ile çalışanlarını 
da mutlu ediyor. 250 yılı aşkın geçmişi ile dünyanın 
en köklü mühendislik ve ağır ticari taşıt markalarından 
biri olan MAN, Satış Sonrası Hizmetler’de düzenlediği 
kampanyalarla, Türkiye pazarındaki en rekabetçi 
markaların başında yer alıyor. Türkiye’ye özel 
aldığı stratejik kararla; satınalma, arge, teknoloji ve 
lojistik alanlarında yaptığı iyileştirmelerin tamamını 
müşterilerine yansıtan MAN Kamyon ve Otobüs 
AŞ, yedek parça fiyatlarında yüzde 38’lere ulaşan 
kalıcı indirimler sağlamıştı. Düzenlediği periyodik 
ve özel satış sonrası kampanyaların yanı sıra 2014 
yılı sonunda aldığı bu önemli kararla müşterilerinin 
yüzünü güldüren MAN, Yetkili Servis çalışanlarını da 
unutmadı.

3 ayrı ligi kapsayan turnuva niteliğinde yarışma

MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş., Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar ile işbirliğine giderek, MAN Yetkili 
Servislerinin orijinal yedek parça ile madeni yağ satış 

performanslarını değerlendirmeye aldı. “Takımını Kur, 
Rekabete Hazırlan!” sloganı ile 3 ayrı ligi kapsayan 
bir turnuva niteliğindeki yarışma, Türkiye’de yaygın 
tüm MAN Yetkili Servislerini kapsadı. 1 Ocak 2015 
ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
turnuvada Yetkili Servisler 3 farklı grupta yarıştı. Her 
servis, “Yedek Parça”, “Servis Kabul” ve “Mekanik” 
bölümleri çalışanlarının oluşturduğu 5’er kişilik 
takımlarla yarışmaya katıldı. 

Ortak amaç; servis kabulcüden, onarımı yapan 
mekanik ustasına tüm Yetkili Servis çalışanlarının; 
norma uygun yağ ve doğru yedek parça ile MAN 
kullanıcılarının hangi avantajları sağlayacaklarının 
doğru anlatılması idi. MAN Yetkili Servis çalışanları, 

periyodik bakımdan motor onarımına kadar gelen 
her müşteriye, doğru bakım ve onarımın yaşam boyu 
ürün maliyetine önemli katkısını açıkladılar. Rekabetçi 
ürünler ve Petrol Ofisi Madeni Yağları’ndan oluşan 
parça gruplarında en iyi performansı sergileyen 
ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en 
çok arttıran servis personelleri belirlendi. Yapılan 
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değerlendirme sonucunda 9 MAN Yetkili Servisinden 
45 yetkili servis personeli ödüle layık görüldü. MAN 
& PO Servisler Arası Rekabet Turnuvası’nda kürsüye 
çıkan 45 personel, İstanbul İkitelli’deki MAN İstanbul 
Satış ve Servis Merkez Şubesi’nde düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı. 

İşlem hacmi ve araç giriş sayısı yüksek olan A 
grubunda; birincilik ödülünü Şensan (İstanbul) servis 
takımı MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü K. Tuncay Bekiroğlu’nun elinden aldı. A 
grubunda ikinci olan Ant Oto (Antalya) servis takımına 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi 
Direktörü Aydın Yumrukçal, üçüncü olan Trakman 
(Çorlu) servis takımına ise MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü 
Can Cansu ve PO Madeni Yağ Tüketici Satışlar 
Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu ödüllerini verdi. B 
grubunda; birincilik ödülünü Can Kardeşler (Denizli) 
servis takımı Yedek Parça Müdürü Özen Ergezer’den 
alırken, ikinci olan Bakiler (İzmit) servis takımı ise 
kupalarını MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Satış Geliştirme ve Fiyatlandırma Yöneticisi Kaan 
Harmandalı ile PO Madeni Yağlar Özel Müşteriler 
Müdürü Orkun Noyun’un elinden aldılar. B grubu 
üçüncüsü Diyarman (Diyarbakır) servis takımı ise 
törene katılamadılar. C grubunda birinciliği kazanan 
Mahanoğlu (Hatay) servis takımı ödüllerini MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler 
Grup Müdürü Can Cansu’nun elinden alırken, ikinci 
olan Musfar (Afyon) servis takımına MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yedek Parça Satış Yöneticisi 
Ahmet Altınok, üçüncü olan Seyyah (Eskişehir) servis 

takımına ise MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Marmara Bölgesi Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Şinasi Ekincioğlu kupalarını verdiler.

“Yetkili Servislerin de yüzünü güldürmeye devam 
edeceğiz”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü K. Tuncay Bekiroğlu, “Bugüne kadar olduğu 
gibi MAN olarak müşterilerimizin yüzünü güldürmeye 
ve yaşam boyu iş ortaklarımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz. Müşterilerimizin yanında tüm MAN 
çalışanlarının mutluluğu da bizim için çok önemli. 
Özellikle başarılı yetkili servis çalışanlarımızı da çeşitli 
yarışmalarla ödüllendirmeye devam edeceğiz” diye 
konuştu.

MAN orijinal yedek parçada sürekli indirim 
kararı dengeleri değiştirdi

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş, 2014 yılı 
sonunda başlattığı yeni yedek parça fiyatlandırma 
stratejisi ile dengeleri değiştirdi. MAN bu kararıyla, 
hem araçların yaşam boyu işletme maliyetlerini 
düşürerek müşterilerin cebini güldürüyor, hem de 
orijinal yedek parça ile yetkili servislerde yüksek kalite 
standartlarında yapılan onarımlar gerçekleştirildiği 
için daha yüksek bir müşteri memnuniyeti yaratıyor. 
Yaşlı araçlara yetkili servislerde hizmet verebilmek ve 
aracın kullanım ömrünü uzatabilmek amacıyla özel 
uygulamalar da yapan MAN Kamyon ve Otobüs Tic. 
A.Ş, MAN müşterilerine “Baba MAN’cılar“, “Bakım 
Paketi”, “Uzatılmış Garanti”, “Motor Revizyon Kitleri” 
gibi çok cazip uygulamalarla farklı avantajlar sunuyor.
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İnci Akü’ye
‘Ürün Geliştirme’ ödülü!
Sektörün ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine sahip İnci Akü, Bakanlık tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme-Ürün Geliştirme” kategorisinde 
ikincilik ödülü aldı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
bu yıl ikinci kez düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 
ile, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, 
kurum ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşımının 
artırılması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların 
tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek 
yeni projelerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmeler ile kamu kurumların katılabildiği Verimlilik 
Proje Ödülleri’ne bu yıl toplam 193 başvuru yapıldı. 

27 Nisan 2015 tarihinde, Congresium Ankara’da 
düzenlenen Verimlilik Haftası açılışında gerçekleşen 
ödül töreninde İnci Akü “Kurşun Asit akülerde negatif 
ızgara alaşım optimizasyonu” projesiyle, ‘Büyük 

Ölçekli İşletme-Ürün Geliştirme’ kategorisinde 
ikincilik ödülüne layık görüldü. İnci Akü’ye ödülünü 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Davut Kavranoğlu verdi.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan İnci Akü Ar-
Ge Müdürü Sibel Eserdağ, ‘‘Sektörde yeniliklerin ve 
ilklerin elçisi olarak enerji depolamada uzun ömürlü 
hızlı çözümler sunuyoruz.  Projemizin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi 
bize büyük sevinç ve gurur yaşattı. İnci Akü olarak, 
hem sektörün gelişmesi hem de teknoloji ve 
inovasyon liderliğimizi sürdürebilmek adına Ar-Ge 
yatırımlarımızı sürekli arttırıyoruz. Gelecek dönemde 
de markamızın gelişimini takdir eden bu ödüllere 
yenilerini ekleyeceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.
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Mars Logistics, 200 Araçlık Filo İçin Iveco Stralis’i Seçti
Iveco yetkili satıcısı Iveco Otomotiv , ülkenin önemli uluslararası lojistik şirketlerinden biri olan Mars Logistics’e 
200 adet Stralis Hi-Road teslimine Istanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen bir tören ile başladı. 

Mars Logistics ile yapılan bu önemli anlaşma, kuvvetli 
bir rekabetin yaşandığı pazarda Iveco Türkiye’nin 
2008’deki kuruluşundan bu yana imzalanan en büyük 
anlaşma. Bu anlaşma, şirketin ülkedeki büyüyen 
başarısını; hafif ve ağır araçlarda artan pazar payını 
yansıtıyor.

Zorlu bir ön seçim sürecinde güçlü rakipler arasından 
seçilen Stralis Hi-Road, 460 beygir gücünde Euro 5 EEV 
kriterlerine uygun FPT Endüstriyel yapımı bir motora 
sahip. Lojistik şirketinin seçiminde Stralis’in yüksek 
standarttaki özellikleri, performansı ve karşılaştırılan 
araçlara göre düşük yakıt tüketimiyle 3 yıl / 300.000 
kilometrelik bakım onarım sözleşmesi etkili oldu.

Mars Logistics, kara, hava, deniz ve demiryolu 
nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taşımacılığı, 
gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik 
hizmetlerinin kusursuz olarak sunulduğu, sektöre sayısız 
yenilikler getirmiş olan kurumsal bir lojistik firmasıdır. 

Mars Logistics şu an Avrupa çapında hizmet sunan, 
toplam 1820 ünitelik özmal araç filosunda 460 çekiciye 
sahip. Şirket, Stralis Hi-Road’un kalitesi karşısında marka 
değişikliğine giderek tercihini Iveco’dan yana kullandı. 
2014 Haziran ayında beş adet Stralis AT 460 alan Mars 
Logistics, testlerdeki yüksek performansını sebebiyle 
Stralis’i seçmeye karar verdi.

Bu önemli anlaşma Stralis Hi-Road’un Haziran 
2013’te pazara girişinin ardından kazandığı başarıyı 

yansıtıyor. Bu çekicilerin en önemli avantajı düşük yakıt 
tüketimi ve düşük bakım giderinin yanı sıra yüksek 
verimlilik ve yüksek ikinci el değeri sunarak Toplam 
İşletme Maliyetinde belirgin bir düşüş sağlaması. Baştan 
aşağı yeniden tasarlanan kabin, ergonomi ve konforda 
yeni standartlar belirliyor. Ayrıca önceki modellere 
göre oldukça sessiz ve bu şekilde uzun yollarda oluşan 
yorgunluğu azaltıyor. Stralis Hi-Road’u öne çıkaran bu 
özellikler onun 2013 Yılın Kamyonu ödülü almasını 
sağladı.

Törende bir konuşma yapan Iveco Otomotiv genel 
müdürü Ömer Bursalıoğlu şunları söyledi;”Bu başarı, 
Iveco’nun büyük filo pazarına girme ve daha güçlü 
bir oyuncu olma stratejisi için de bir kilometre taşı. Bu 
amaçla şirket, marka değerini göstermek, hafif ve orta 
segmentte elde edilen nüfuzu ağır segmente ulaştırmak 
için girişken bir yaklaşım benimsedi”.

Törende konuşan Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu ise şunları söyledi “

Mars Logistics olarak filomuzu büyütürken her 
zaman Iveco Otomotiv gibi sektörün en iyileri ile 
çalıştık. Iveco markasının sunduğu yüksek teknolojiyle 
donatılmış araçların filomuza değer katacağına ve 
kusursuz hizmet kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlarımız doğrultusunda 
filo yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.”

Tören sonunda günün anısına Iveco Türkiye genel 
müdürü Maurizio Manera Mars Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na bir plaket teslim etti.

Teslim törenine Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu, Alper Bilgili (Genel Müdür 
-Filo Yönetimi), Ali Tulgar (Genel Müdür -Karayolu ve 
Demiryolu Taşımacılığı), Şevket Erkan Şar (Satınalma ve 
İdari İşler Müdürü) ve Kader Özal ( Kurumsal İletişim 
Yönetmeni) katılırken,  Iveco Türkiye’den Yönetim 
Kurulu Üyesi Maurizio Manera, Pazarlama ve Ürün’den 
sorumlu genel müdür yardımcısı Tansu Giz, Teknik 
Hizmetler Genel Müdür yardımcısı Mustafa Er  katıldılar.

Iveco Türkiye, kuruluşundan bu yana, hızlıca sadakat 
kazanarak, düzenli büyüme ile ülkenin kamyon ve ticarî 
araç konusundaki büyük oyuncularının arasına katıldı. 
Ayrıca dağıtım ağını da geliştirerek, bölgede yüksek 
kalitede satış ve satış sonrası hizmetleri sağlamak için 31 
satış, 53 servis noktasına ulaştı.
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MAN, yüksek yakıt tasarruflu uzak yol aracı MAN TGX EfficientLine 2 modelinde Conti EcoPlus’u tercih etti. Ayrıca 
Continental’in Conti Hybrid ve Conti Scandinavia ürün grubu MAN’ın orijinal ekipmanları arasında yer aldı.

MAN, MAN TGX Efficientline 2 Modelinde Conti 
Ecoplus’ı Tercih Etti

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden Continental, ünlü kamyon 
ve otobüs üreticisi MAN ile uzun vadeli 
ortaklığını güçlendirerek sürdürüyor. 
Ortaklık doğrultusunda Continental’in 
3. nesil kamyon lastiği Conti EcoPlus, 
yüksek yakıt tasarruflu uzak mesafe aracı 
MAN TGX EfficientLine 2 modelinde 
standart ekipman olarak kullanılacak. 
Ayrıca MAN, Conti Hybrid ve Conti 
Scandinavia kamyon lastiklerini orijinal 
ekipman portföyüne ekleyecek.

Continental ve MAN ortaklıklarını 
farklı platformlara da taşıyor. Continental, 
son olarak Mart ayında düzenlenen MAN 
Trucknology Günleri’nde yer almış ve Conti 

Hybrid ürün serisinin avantajlarını farklı 
ülkelerden gelen katılımcılarla paylaşmıştı.

Continental Kamyon Lastikleri OE 
Başkanı Peter Matzke “MAN ile uzun 
yıllara dayanan köklü bir ortaklığımız var. 
Conti EcoPlus lastiklerimizin yeni TGX 
EfficientLine 2 modelinin yakıt ekonomisine 
katkıda bulunmasıyla gurur duyuyoruz. 
MAN’ın araçlarında orijinal ekipman olarak 
Conti Hybrid ve Conti Scandinavia ürün 
serilerimizi kullanmasından dolayı ayrıca 
çok heyecanlıyız” dedi.

Arga Transport Tırsan Ve Kässbohrer İle Yola Devam Dedi
18 Mayıs 2015, İstanbul -Tırsan, Arga Transport ‘a 20 adet tren 

yüklemeli Tırsan Brandalı Maxima Plus semi-treyler, T.SNS X+ ve 
1 adet Kässbohrer uzayabilir 5 dingilli low-bed, K.SLA 5, teslim 
etti. Kayseri Arga Transport yönetim binasında gerçekleştirilen 
törene Arga Transport Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim 
Arga, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Arga ve DAF-TIRSAN Satış 
Müdürü Ertuğrul Erkoç katıldı. 

Arga Transport Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Arga 
gerçekleşen teslimat töreninde yaptığı açıklamada, “Tırsan’ın 
sektör lider olması, marka güvenirliği ve treylerlerin sağlamlığı 
Tırsan’ı tercih etmemizdeki öncelikli neden. Ayrıca, treylerlerin 
şasisi ve tüm kaynaklı komponentlerinin paslanmaya karşı olarak 
kataforez kaplı olması sayesinde araçlarımız 10 yıl paslanmazlık 
garantisi altında,” dedi. 

Arga, ”Platform yüksekliği 890 mm olan Kässbohrer low-
bedler gabariye uygun taşıma yapmamıza olanak sağlarken 
emniyeti de artırıyor. 6 metreye kadar uzayabilen özel tasarımlı 
şasi farklı ebatlardaki ağır yüklerimizi güvenle ve kolayca 
taşımamızı sağlıyor,” açıklamasında bulundu.

Merkezi Kayseri olan Arga Transport’un Almanya’da da 
ofisi bulunmaktadır. Firma, Avrupa ve Asya ülkelerine mobilya 
taşımacılığı, komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti vermektedir.
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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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FIA Avrupa Kamyon Yarışlarında, Yarışmacılar 
Yine Goodyear Kamyon Lastikleri İle Yarışacak!
Goodyear, 2015 FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası’na destek vermeye devam ediyor. Şampiyonada son 
11 yıldır yer alan Goodyear, bu yıl da 10-Round 2015 serisinin tek lastik tedarikçisi olacak.

Goodyear, FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’na peşpeşe 11 yıldır lastik tedarik 
ediyor. Nisan ayında İspanya’da gerçekleşecek 
olan yarış öncesi piste bayrak indirme geleneği ile 
Goodyear bu heyecan verici yarış serisinde tek 
kamyon lastiği tedarikçisi oldu.

Goodyear’ın 315/70R22.5 ebadında kamyon 
yarışları için özel tasarlanan lastikleri, Avrupa 
Kamyon Yarışları Şampiyonası düzenleme kurulu 
olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 
tarafından onaylanan tek lastik olarak öne çıkıyor. 
Yarış sırasında 160km/saat hıza ulaşabilen lastikler, 
5.4 tonluk yarış kamyonları için en iyi performansı 
sunmak üzere özel olarak tasarlanıp, geliştirildi. Bu 
lastikler Kamyon Yarışları Organizasyonu (TRO) 
tarafından FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası 
için tedarik edilecek.

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 
Konvansiyonel Lastik Pazarlama Müdürü Benjamin 
Willot: “ Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası’nın 
11. yılında lastik tedarikçisi olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Bu işbirliği sayesinde standart kamyon 
lastiği gövdesini kullanarak imal ettiğimiz yarış 
lastikleri, kamyon lastiklerimizin kalitesini de 
göstermemize olanak sağlıyor. Yarışma meydan 
okuyucu koşullar altında çalışabilen kamyon lastikleri 
geliştirerek yenilikçi gücümüzü göstermemiz için 
harika bir platform” dedi.Goodyear’dan Kamyon 
Yarışları İçin Özel Lastikler

Goodyear’ın 315/70R22.5 ebatındaki kamyon 
yarışlarına yönelik lastikleri yakıt tasarruflu ‘B’ sınıfı 
lastik etiketi derecesine eş değerde bir yuvarlanma 
direncine ve sadece bazı standart kamyon 
lastiklerinin erişebildiği1 bir ıslak zemin tutunma 
seviyesi olan ‘A’ sınıf etiket değerine sahiptir.

Bu yıl 24-26 Nisan tarihlerinde Valensiya, İspanya 
turuyla başlayan 2015 FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın takvimi şöyle:

• 16-17 Mayıs-Red Bull Ring-Avusturya 

• 23-24 Mayıs-Misano-İtalya 

• 20-21 Haziran-Nogaro-Fransa

• 26-28 Haziran-Nürburgring-Almanya 

• 28-30 Ağustos-Most-Çek Cumhuriyeti 

• 5-6 Eylül-Hungaroring-Macaristan 

• 19-20 Eylül-Zolder-Belçika

• 2-4 Ekim-Jarama-İspanya 

• 9-11 Ekim-Le Mans-Fransa 
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DAL TURŞUSU YATAĞINDA 
DANA BONFİLE

180 gr bonfileyi 4 eşit parçaya bölüyoruz. 
Böldüğümüz parçaları ince bir şekilde döve-
rek açıyoruz. Açtığımız bonfilelerin içlerine 
kaşar, çekilmiş ceviz içi ve tuzu ekleyip rulo 
şeklinde sarıyoruz. Teflon bir tavaya ayçiçek 
yağını ilave edip kısık ateşte sarmış olduğu-
muz bonfile rulolarını çevirerek pişiriyoruz.

Servis tabağına önce dal turşularını alıp üze-
rine pişirdiğimiz bonfileleri diziyoruz.

Not:  Dal turşusu şeker pancarının dalların-
dan yapılan bir turşudur.

         

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         

•	 Dal Turşusu  : 200 Gr

•	 Dana Bonfile  : 180 Gr

•	 Ceviz içi  :   40 Gr

•	 Kaşar peyniri  :   60 Gr

•	 Ayçiçek Yağı  :     5 Gr

•	 Tuz   :     1 Gr

Murat TOSUN
Ankara Leman Kültür Mutfaklar Koordinatörü








