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En iyileri seç

Ekip başarısını ve verimini etkileyen en önemli fak-
törlerden birisi ekip üyelerinin seçimidir. Teknik yet-
kinlikler ve becerilerin yanında kişilerin duygusal 
olgunluğa sahip, sinerji yaratmaya eğilimli kişiler ol-
malarına dikkat etmek gerekir.

 Asinerji yaratmaya eğilimli kişiler güçlüklere ve 
problemlere yönelir, bir fikrin nasıl işe yaramayacağı-
nı göstermeye çalışırken, sinerji yaratmaya eğilimli ki-
şiler çözüme ve sonuca yönelir ve fikrin nasıl yararlı o-
lacağını bulmaya çalışırlar. 

Etki yarat, iz bırak

İşleri belli bir düzen ve tutarlılık içinde yürütmeye 
kendini adamış yönetici efsanesi geçen yüzyılda kal-
dı. Bugün bütün dikkatler lider üzerinde toplanıyor.

Lider değişim yaratır. Lider, ileri görüşlüdür, gelece-
ği yorumlar, kimsenin fark edemediği ya da fark etse 
de el atmaya cesaret edemediği fırsatlara göz diker, 
yorumlarını bir mesaja dönüştürüp çevresine aşılama-
ya girişir, insanları bir inanç etrafında birleştirir.

Lider ekibin pusulasıdır. Liderin vizyonu ve mesa-
jı ona ve ekibe yön verir, hareketin devamını sağlar. 
Vizyon gidilecek yöne odaklanarak kaybolmadan o 
doğrultuda yol almak için bir pusuladır.

Lider birleştirir. Lider, insanların vizyonu anlamala-
rını ve bunu gerçekleştirmek için aynı safta toplan-
masını sağlar. Liderin geçmişi, itibarı ve güvenilirliği, 
söylemleriyle eylemleri arasındaki tutarlılık, inandırı-
cılığını etkiler.

Lider analitik düşünür. Ekip liderinin analitik dü-
şünce becerisine sahip olması, fırsatları görebilmeye, 
krizleri çözebilmeye veya önleyebilmeye imkan verir.

Lider harekete geçirir. Ekip lideri, kurumun gelece-
ğe ilişkin vizyonunun hayata geçirilmesini sağlamak 
için insanları o yönde harekete geçirmelidir.

Lider iz bırakır. Lider, değerleri ve ahlak anlayışıyla, 
üslubuyla ve davranış biçimiyle çevresine, hatta tüm 
topluma örnek olur. Kendisinden sonra gelenlere öz-
deşleşebilecekleri bir model sunar.

Lider sonucu etkiler. Kendi gücünü tanıyan ve so-
nuna kadar geliştirme çabasında olan lider, çevresin-
de bulaşıcı bir etki yapar. Başkalarının da kendi güç-
lerini geliştirme isteği duymasını sağlar ve çevresinde 
bir nitelik sıçramasına neden olur.

 

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

Ekip Yönetimi
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Interschutz 2015’e Volkan Damgası
Almanya’nın Hannover şehrinde Türk bayrağını 55 metrede dalgandıran Volkan, ürünleri ile göz doldururken sektörde global bir 
oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Her beş yılda bir gerçekleşen yangın güvenliği ve 
itfaiyecilik sektörünün en prestijli fuarı olan Interschutz’da 
Volkan, dünya devleri ile karşı karşıya ürünlerini sergiledi. 
M32K, M44A, M55A, 8x8 LION-S ve komponentleri ile 
zengin ürün gamını görücüye çıkartan Volkan 6 günlük 
fuar süresince yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca toplam 
1148 kişiyi 55 metreye taşıyan M55A, ziyaretçilerden tam 
not aldı. Türkiye’de Mercedes-Benz Econic şasi üzerine 
üretilmiş ilk itfaiye aracı özelliğini taşıyan M44A ve özellikle 
dar alanlarda rahatlıkla görev yapabilecek hafif ve hızlı 
hareket kabiliyeti olan 32 metre mafsallı merdiven büyük 

rağbet gördü. Volkan standının bir diğer kahramanı ise 
Bionic – B20 eklentisi ile ARFF 8x8 LION-S idi. Yenilenen 
ön konsolu ve arka motor kapağı tasarımı ile kusursuz bir 
görünüme kavuşan 8x8 LION – S rakiplerine fark attı. 11 
Haziran Perşembe akşamı Volkan standında gerçekleşen 
resepsiyonda Volkan ailesi seçkin misafirlerini ağırladı.  
Fuar sonunda değerlendirmede bulunan Volkan Yurtdışı 
Pazarlama ve Satış Direktörü Tutku Ağsakal “ Interschutz 
sektörümüzün en önemli etkinliği. Burada olmak ve 55 
metrede Türk bayrağı dalgalandırmak şirketimiz adına gurur 
vericidir. Fuara hazırlanırken ticaret ağımızı genişletmek ve 
marka bilinirliğini arttırmak gibi önemli hedeflerimiz vardı. 
Rahatlıkla söyleyebilirim ki şimdiden hedeflerimize ulaşmış 
durumdayız“ dedi. 

Geleneklerinden ve kurum kültüründen kopmadan 
yenilenen logo ve mottosuyla Volkan, bir dünya markası 
olduğunu bu anlamda da kanıtlamış oldu.  “Crafted 
technology” sloganı el emeği ile özenle işlenen yüksek 
teknolojiyle donatılmış Volkan ürünlerini betimliyor. Eski 
amblem olan zürafanın stilize edilmiş halini barındıran yeni 
amblem ise öncellikli olarak güven hissiyatını güçlendiriyor. 
Fuar ziyaretçileri tarafından beğeni toplayan logo ve motto 
hakkında Vollkan İtfaiye Kurumsal İletişim Müdürü Duygu 
Tecim “yeni logo ve mottomuz Volkan’ın her geçen gün 
gösterdiği gelişimin bir sembolü. Interschutz, yeni nesil 
ürünlerimizi ve  yeni marka kimliğimizi hedef kitlemiz ile 
buluşturmak için en doğru platform. Burada olmaktan 
heyecan, mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. 
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Arüsder 
Ege Bölgesi Üyeleri İle Toplandı
Derneğimiz Ege Bölgesi üyelerimiz ile son toplantısını, İzmir’de gerçekleştirmiştir. 

İstanbul, Marmara ve Ankara toplantılarından 
sonra yine yoğun katılımın gerçekleştiği İzmir’de,  
Dernek Başkanımız Burhan Fırat Bey, bugüne 
kadar ki faaliyetlerini anlattığı kısa bir konuşmanın 
ardından, İzmirli üyelerimiz adına Efe Endüstri ve 
Ticaret A.Ş. yetkilisi Bay Filip Minasyan da küçük 

bir konuşma gerçekleştirmiş, ve  Dernek üyelerinin 
birbirleri ile ilişkilerini artırmaları için Arüsder’in  
ne kadar etkili bir birleştirici olduğunu, bu konuda 
gerçekleştirilecek tüm faaliyetler içinde kendilerinin 
bugün olduğu gibi gelecekte de daima bulunmaktan 
mutluluk duyacaklarını belirtmiştir. 

Güzel bir İzmir akşamı, ekonomi, iş koşulları, 
firmaların kazançları, yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerin 
yoğunca konuşulduğu lezzetli bir yemekle başlayıp, 
Kordon’un ılık esen rüzgarı altında son bulmuş 

olmasına rağmen, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa ve 
Denizli’den gelen üyelerimizin hepsinin arzusu, bu 
tip toplantıların devamı yönünde olmuştur. 
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Dr. Hakan AKBULUT 
info@radusdergisi.com
ha@hakanakbulut.eu

Ekonominin en önemli itici güçlerinden 
birisi sanayi sektörüdür. Sanayi olgusunu 
farklı tanımlarla ifade edebiliriz. En genel 
ifade ile, sanayi; hammadde ve yarı işlenmiş 
maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesi 
olarak açıklanabilir. Diğer bir ifade ile 
sanayiyi; belirli maddelerden ya da bir 
güçten makineler vasıtası ile farklı bir çıktı 
elde etme ve bu çıktıyı toplu şekilde üretme 
işlemi olarak da tanımlayabiliriz. 

Sanayileşme 18. yüzyılda önce İngiltere’de 
daha sonra Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de 
ortaya çıkmıştır.  Sanayinin gelişmesi ile el 
emeğinin yerini seri üretim yapan makineler 
almış, kısa zamanda hızlı mal üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzde sanayi, 
ülkelerin ekonomilerini yönlendiren başlıca 
sektör haline gelmiştir. 

Bir ülkenin sanayileşmesi ile birlikte, o 
ülkenin ticari, ekonomik ve toplumsal 
yaşamında önemli değişiklikler söz konusu 
olmaktadır. Sanayileşen bir ülkedeki  
değişimlerden bazılarını kısaca özetleyecek 
olursak; 

 - Sanayi ürünleri ihracatı ve hammadde 
ithalatı artar. 

- Dış ticaret hacmi büyür.

- Çalışan nüfus artar.

- Nitelikli iş gücü önem kazanır.

- Kişi başına düşen milli gelir artar.

- Ekonomi gelişir.

Bir ülkenin sanayi sektöründeki ve 
ekonomisindeki gelişmeleri ve ortaya çıkan 
eğilimlerini anlayabilmek amacıyla takip 
edilen göstergelerin en önemlilerinden birisi 
“sanayi üretim endeksi”dir. 

“Sanayi üretim endeksi” sanayi 
sektörünün üretim faaliyetlerindeki artış ya 

da azalışın yıllar itibari ile karşılaştırılmalı 
olarak izlenmesini sağlayan bir göstergedir. 

Kısa dönemde ekonomiyle ilgili verilen 
kararların ve anılan önlemlerin, ekonomi ve 
iş hayatı üzerindeki etkilerini ölçebilmek ve 
geleceğe yönelik tahminler yapabilmek için 
bu endeksin hesaplanması önem taşımaktadır 
ve  hesaplanmasına belirli sektörler dahil 
edilmektedir. Bu sektörlerinde endeks içinde 
farklı ağırlıkları bulunmaktadır. 

Ülkemizde “sanayi üretimi endeksi” ile 
ilgili çalışmalar Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından (TUİK) yürütülmektedir. TUİK her 
ay yaptığı endeks açıklamaları için, temel 
yılı 2010 ve endeks değerini 100 olarak 
almaktadır.  Veriler; aylık sanayi üretim soru 
kağıdının TUİK tarafından ilgili firmalara 
dağıtılması ve ilgili firmalardan bilgilerin 
toplanması sonrasında hesaplanmaktadır. 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
sonrasında her ayın “sanayi üretim endeksi” 
belirlenmekte, aynı zamanda tatil günleri 
çıkarılarak ve  bir önceki döneme göre iş 
gücü farkları elenerek, takvim etkisinden 
arındırılmış veriler de yayınlanmaktadır. 
Mevsim ve hava şartlarının etkilerinden 
de arındırılarak, mevsim şartlarına bağlı 
olmadan da bu endeksi ile ilgili veriler ortaya 
konmaktadır. 

Sanayicilerimiz ve iş adamlarımız tarafından 
“sanayi üretim endeksi”nin mutlaka 
takip edilmesi gerektiği inancındayız. Bu 
sayede ekonomideki genel gidişata göre 
firmalarının ve işletmelerinin geleceği 
ile ilgili atılacak adımlar konusunda da 
iş çevrelerinin çok önemli verilere sahip 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Önümüzdeki dönemde  köşemizde zaman 
zaman aylık “sanayi üretim endeksi” ile 
ilgili verileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyacağız. 

Sanayi Üretim Endeksi

EKİNOKS 
AÇISINDAN
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Ford’a Motor “Oscar”larında 4 Yılda 8. Ödül  
1.0-litre EcoBoost Bir Kez Daha Sınıfında 
“Yılın Motoru” Seçildi
Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, 2015 Uluslararası Yılın Motoru (International Engine of the Year) değerlendirmesi 1.0 litre altı 
kategorisinde 4’üncü defa üst üste “En İyi Motor” seçilerek eşsiz bir başarı gösterdi. Sportif ve yakıt verimliliği özellikleri ile 1.0-litre 
EcoBoost, Yılın Motoru Ödülleri’nde son 4 yılda toplam 8. ödülünü kazanarak bir kez daha kendini kanıtladı.

Ford 1.0-litre EcoBoost, sürüş, performans, ekonomi, 
verimlilik ve teknolojik özellikleriyle, dünyanın 35 
ülkesinden 87 otomobil gazetecisinin oyları ile belirlenen 
2015 Uluslararası Yılın Motoru değerlendirmesinde 4 yılda 
8. ödülünü kazandı ve 4. defa üst üste “1.0 litre ve Altı 
Kategorisi En İyi Motor”u seçildi. 

Geçtiğimiz sene 3 kez üst üste genel klasmanda “Yılın 
En İyi Motoru” unvanına sahip olarak ulaşılması zor bir 
başarı elde eden 3 silindirli 1.0-litre EcoBoost motor, 2012 
yılında da “En İyi Yeni Motor” ödülünü kazanmıştı. 

Avrupa’da 10 modelde sunulan 1.0-litre EcoBoost, 
2014’te satılan tüm Ford modellerinin 5’te birinde ve her 5 
Fiesta’nın 2’sinde tercih edildi. Türkiye’de Fiesta ve B-MAX 
modelleri ile satılan 1.0-litre EcoBoost motorun modele 
göre 100, 125 veya 140 PS güç seviyeleri sunuluyor. 

Oyun değiştiren teknoloji

“1.0-litre EcoBoost küçük benzinli motorlardaki oyunu 
değiştirdi ve artan sayıda rakibe rağmen sınıfının en iyisi 
olarak yoluna devam etmesinden dolayı gurur duyuyoruz.” 
diyen Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Joe 
Bakaj, “Bu motoru yaratmamızda etken olan inovasyon 
ruhu, yeni motorlar geliştirmeye devam etmemizi sağlıyor” 
dedi.

EcoBoost motor ile sürüş, performans, ekonomi, verimlilik 
ve teknoloji anlamında yeni bir dönem başlatan Ford, daha 
ileri seviyede verimlilik için silindir deaktivasyon (Devre 
Dışı Kalabilen Silindirler) sistemleri üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Schaeffler Group ile yapılan işbirliği sayesinde 
titreşimi ve sesi azaltılan motorun, mevcut duruma göre 
yüzde 6’ya varan yakıt ekonomisi sunması hedefleniyor. 

Ford’un Köln-Almanya ve Craiova-Romanya’daki 
fabrikalarında üretilen, güçleri 100, 125 ve 140 PS olan 
1.0-litre EcoBoost motor, tüm dünyada 72 ülkede satılıyor. 
Bu motor ile Ford Uluslararası Yılın Motoru Ödülü haricinde, 
aralarında teknolojik inovasyon alanında Uluslararası Paul 
Pietsch Ödülü 2013, Royal Academy Mühendislik Colin 
Campbell Mitchell Ödülü, Royal Automobile Club Büyük 
Britanya Dewar Ödülü ve Popular Mechanics Dergisi 
Atılım Ödülü gibi başarılara ulaştı. Ford ayrıca Ward’ın “En 
İyi 10 Motor” kategorisinde 3 silindirli bir motor ile ödül 
kazanan ilk Amerikalı marka unvanına da sahip. 

Ford’un 3 silindirli 1.0-litre ile başlayan EcoBoost ailesi, 
4 silindirli olarak 1.5-litre, 1.6-litre, 2.0-litre, 2.3-litre ve V6 
silindirli olarak 2.7-litre ile 3.5-litre ile tamamlanıyor. Ford 
ayrıca bu motor teknolojisi ile 2016 yılında GT modeli ile 
LeMans yarışlarına katılacağını açıkladı. 
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Tırsan Ve Başer Otomotiv 
Sektör İle Ankara’da Bir Araya Geldi
16 Haziran 2015, İstanbul –  Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan ve bayilerinden Başer Otomotiv, Ankara’nın önde gelen 
nakliye firmaları ile 13 Haziran Cumartesi günü Ankara Başer Otomotiv Genel Merkezinde düzenlenen yemek organizasyonun da 
bir araya geldi.

Organizasyona, Tırsan Bayi Yönetimi 
Koordinatörü Aydın Temel, Pazarlama ve Ürün 
Yönetimi Koordinatörü Volkan Oflaz, Ürün 
Sorumlusu Ozan Sinal, Ürün Geliştirme Uzmanı 
Seyit Dindar, Ürün Bayi Satış Uzmanı Arda Erdemir 
katılırken, Başer Otomotiv adına Başer Otomotiv 
Şube Müdürü Ömer Başer ve Satış Müdürü Turgut 
Başer katılım gösterdi.

Yapılan etkinlikte, Tırsan Ar-ge merkezinin en son 
ürünü olan ve 10 Haziran Çarşamba günü Tırsan 
Adapazarı fabrikasında yapılan basın lansmanı ile 
sektöre tanıtılan Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper 
aracı sergilendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
organizasyon da, Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper 
aracının teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler 
katılımcılara aktarılırken, ürün hakkında geri 
bildirimler alındı.

Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper 

Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper güçlendirilmiş 
hidrolik silindir yapısı, patentli üst yapı tasarımı, şasi 
ve üst yapısında kullanılan yüksek mukavemetli 
çelik yapı sayesinde müşterilerine daha uzun 
ömürlü kullanım avantajı sunarak, bakım masrafını 
en aza indirir.

Body fix ve patentli muavin şasi yapısı ile Yeni 
Tırsan Kamyon Üstü Damper, mükemmel kamyon 
ve üstyapı uyumu sayesinde, en zorlu çalışma 
koşullarında ve keskin virajlarda aracın savrulmaya 
bağlı olarak devrilmesini önler.
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Eğimli Üst Yapı Tasarımı İle Hızlı Aktarım

Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper eğimli üst yapı 
tasarımı ile müşterisinin taşıdığı her çeşit yükün kolay 
ve hızlı akmasını sağlarken, güçlendirilmiş üst kemer 
dizaynı ile dolum işlemleri sırasında yaşanabilecek 
darbelere karşı küvet yapısına ekstra dayanıklılık 
sağlamaktadır.

 Patentli Arka Kapak Dizaynı İle Güvenli 
Aktarım İmkanı

Sahip olduğu hareketli döner mafsallı arka kapak 
dizaynı ile Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper 
yükün güvenli şekilde akmasını ve aktarım 
sırasında doğabilecek hasarlara karşı arka yapısını 

korumaktadır. Bununla birlikte, güçlendirilmiş ve 
patentli arka kapak konstrüksiyonu ile kapağın 
ve kapak hidrolik sisteminin yanal darbelere 
karşı korunmasını ve en yüksek mukavemeti 
göstermesini sağlarken, altıgen kilit tasarımı, yükün 
seyir halindeyken güvenli şekilde muhafaza edilmesi 
avantajını sunmaktadır.

Üstün Şasi ve Küvet Çelik Yapı

Yüksek mukavemetli çelikten oluşan şasi ve küvet 
yapısı ile Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper, tüm 
yük koşullarında en yüksek darbe dayanımı ve yük 
performansını sağlamakta, müşterilerine daha uzun 
kullanım ömrü sunmaktadır.

 Özel Hidrolik Sistemi ile Yakıt Tasarrufu Sağlar

Yeni Tırsan Kamyon Üstü Damper, minimum 
50 ton kaldırma kapasiteli hidrolik sistemi ile 
müşterilerine aktarım işlemlerinde üstün güvenlik 
ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 
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Nevanıs, Gücüne Güç Katıyor
Nevanis, sürekli gelişen; pazar ihtiyaçları, müşteri beklentileri ve teknolojiyi takip eden, dinamik, tecrübeli kadrosu ile sektöre kaliteli 
hizmet vererek günden güne gücüne güç katıyor. 

Nevanis; Kalite, Müşteri Odaklılık ve Uygun Fiyat Anlayışı 
ile müşterilerine çözüm ortaklığı sunuyor. Nevanis, sürekli 
gelişen; pazar ihtiyaçları, müşteri beklentileri ve teknolojiyi 
takip eden, dinamik, tecrübeli kadrosu ile sektöre kaliteli 
hizmet vererek günden güne gücüne güç katıyor. 

2011 yılında NEVANIS; çalışanları, tedarikçileri ve 
müşterileri ile birlikte bir aile olarak hareket etme prensibi 
ile kurulmuştur. NEVANIS; ailesinin bütün bireylerine 
mutlu ve huzurlu bir ortam sağlamayı ve ailesine yeni 
katılımcılar eklemeyi ilke edinmiştir.

NEVANIS; 200.000 m2 açık, 30.000 m2 kapalı alana sahip 
olan Mim Mühendislik ile aynı çatı altında araç üst yapı ve 
treyler grubu ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. 
Üretim hattında tanker, damper, sal kasa, konteyner 
taşıyıcı, akaryakıt depolama tankı bulunmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat anlayışını 
benimsemiş olan NEVANIS, bu güne kadar Rusya, Türk 
Cumhuriyetleri, Asya, Ortadoğu, Afrika’ya yapmış olduğu 
ihracatlar ile kendisini kanıtlamıştır. NEVANIS markasının 

yapmış olduğu ihracatlar ile yurtdışında adından söz 
ettirmesinin haklı gururunu yaşarken yurtiçi pazarında 
NEVANIS markasının hak ettiği yeri alması için gerekli 
adımlar atılmaya başlanmıştır. Onlardan bir tanesi, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş’nin onaylı üst yapıcısı olma 
sürecini de başarı ile tamamlamıştır.

Petroleum İstanbul Fuarı
2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Nevanis, İstanbul’da 

gerçekleşen Petroleum fuarına yeni ürettiği ve ADR 
Sertifikasını aldığı ADR’li Akayakıt Tanker Semi-treyler ile 
katıldı. Tanker Semi-treylerin özelliklerinden bahsedecek 
olursak 32 bin litrelik net, 35 bin litrelik ise brüt hacmine 
sahip olduğunu belirtmeliyiz. Tankın gövdesi S235J2 kalite 
sacdan imal edilmiştir. ADR’ye uygun alttan dolum sistemi, 
pnömatik kontrollü, BPW dingilli, hava süspansiyonludur. 
Tankerin ön kısmı eliptik, arka kısmı ise silindirik olarak 
tasarlanmıştır. 

Petroleum İstanbul Fuarında standımıza gelen ziyaretçi 
sayısı oldukça yüksek idi. Petroleum Fuarı petrol sektöründe 
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faaliyet gösteren birçok şirket ile tanışmayı ve bu şirket 
temsilcileri ile yüz yüze görüşmeyi sağlamıştır. Fuar sonrası 
da uzun vadeli ilişkiler kurmaya yönelik ciddi adımlar 
atılmıştır.

Komatek Fuarı 2015

6-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında 14.Uluslararası İş ve 
İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı ‘Komatek 
2015’ Ankara’da gerçekleşti. Nevanis, açık alanda Türkiye 
piyasasında özellikle inşaat sektöründe sürekli ihtiyaç 
duyulan Damper Semi-treyler ve Araç üstü Damperini 
tanıtmıştır. 22 m³ damper treylerin tasarımı müşterilerin 
istek ve talepleri üzerine yenilenmiştir. Yeni modelde 
kasanın taban sacı kalınlığı 4 mm, yan duvarlar, ön duvar 
ve arka kapak 3 mm aşınmaya dayanıklı ve yüksek 
mukavemetli HARDOX çelik sacdan imal edilmiştir. Arka 
kapak mekaniktir. 3x9 ton kapasiteli SAF marka dingilleri 

kullanılmıştır. Damper treylerimiz hava süspansiyonlu, ön 
dingil kaldırma özelliğine sahiptir.

MAN Şirketi ile birlikte çalıştığımız ortak proje 
kapsamında ürettiğimiz kamyon üstü damperlerinin bir 
tanesi Komatek fuarında sergilenmiştir. Neticede beş gün 
süren fuar kapsamında inşaat sektöründen gelen birçok 
şirket temsilcileri ile görüşülmüş ve güzel bir diyalog 
yakalanmıştır. Bu diyalog sonucunda da verimli ortak iş, 
projeler ortaya çıkacağına inanıyoruz.

İngetrex Tanzania Fuarı 2015 

21 – 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tanzanya’nın 
başkenti Darüsselam’da İngetrex Fuarı düzenlenmiştir. 
İngetrex Fuarı, sadece iki devlet arasında değil iki 
kıta arasında da ekonomi ve ticari anlamda bir köprü 
oluşturmakta yararlı olmuştur. Nevanis, bu fuara Akar 
Yakıt Tanker Semi-treyler’in maketi ile katılmıştır. Tanker 
maketi fuarda Nevanis standını ziyaret eden misafirlerin 
görsel anlamında ilgisini çok çekmiştir. Standımızı ziyaret 
eden misafirlerle, sıcak bir ülkede, çok sıcak bir diyalog 
yakalanmıştır. Fuar güzel bir atmosferde, yoğun tempoyla 
geçmiştir. İkili görüşmeler sonucunda ileriye dönük ciddi 
adımlar atılmıştır.

Nevanis 08-12 Eylül 2015 arası Rusya’nın başkenti 
Moskova’da gerçekleşecek Comtrans fuarına katılacaktır.

Nevanis, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor, gücüne 
güç katmaya devam ediyor.
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TES Makine A.Ş REW İstanbul 
2015’e Damgasını Vurdu…
TES Makine A.Ş yeni teknoloji ürünleri ile Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul’a damgasını vurdu.

İFO Fuarcılık tarafından ilki 2005 yılında gerçekleştirilen Geri 
Dönüşüm, ÇevreTeknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası 
Fuarı REW İstanbul, 11-13 Haziran 2015 tarihleri arasında 
düzenlendi. Sektör tarafından, Avrasya bölgesinin bu alandaki 
en önemli ticari organizasyonu olarak kabul edilen fuarda, 
sektörün önde gelen firmaları yeni teknoloji ürünlerini sergiledi.

TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
REW İstanbul; “Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
alanlarında 2015’in en yeni ürün, teknoloji ve uygulamalarına 
ev sahipliği yaptı. 27 ülkeden 350 firmanın katıldığı fuarda, 
firmalar yeni ürünlerini sergiledi.

Sektörün önde gelen firmalarından TES Makine A.Ş çevreye 
katkı sağlayan yeni ürünlerini sergilerken, tamamen geri 
dönüşüm malzemelerden üretilen standı ile de fuarın gözde 
firmalarından biri oldu. % 100 elektrikli ürünlerin hem üreticisi 
hemde ithalatçısı olan ve  bu ürünlerin satışını ile satış sonrası 
servis hizmetlerini veren TES Makine A.Ş, çevre  bilincinin 
oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı Ulusal 
Geri Dönüşüm Strateji ve Eylem Planı, bu yıl yürürlüğe giren 
yeni Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile birlikte, Türkiye’de 
çevre teknolojileri sektörü daha hareketli bir pazar halini alıyor. 

Bu doğrultu da çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren 
TES MAKİNE A.Ş; imalatçısı olduğu KARSU marka 240 litre 
%100 elektrikli 240 L 36V yol süpürme makinesi,Türkiye tek 
yetkili distribütörü olduğu I.S.A.L marka 1 m³ %100 elektrikli 
MC1 yol süpürme aracı ve 360 litre %100 elektrikli 360E yol 
süpürme aracı, ile Türkiye tek yetkili satıcısı olduğu PIAGGIO 
marka N1 sınıfı %100 elektrikli PORTER kamyonet şasi 
araç üzerine monteli katı atık toplama, süpürme ve yıkama 
ekipmanı monteli araçlarının ve  imalatçısı olduğu 1,2 m³, 3 
m³, 5 m³ geri dönüşüm kumbaraları ile 3 m³, 5 m³ evsel atık 
konteynerlerinden oluşan ÇEVRE DOSTU ürünlerinin fuarda 
tanıtımını gerçekleştirdi.
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Karsu 240L 36V E - Elle Kumandalı Elektrikli Vakumlu 
Süpürme Makinesi 

240 litre hacimsel kapasiteli elle kumandalı elektrikli 
vakumlu süpürme makinesinin tasarımı ve üretimi %100 yerli 
olup, teknolojisi ve çevre dostu özelliği ile rakiplerine göre 
performans üstünlüğü sağlamaktadır.

Multi fonksiyonel kumanda kolu, dolu şarj ile  8-10 saat 
süreli çalışabilme, elektronik gösterge paneli, elektronik hareket 
sensörü, elektro-mekanik fren sistemi, düşük işletme ve bakım 
maliyetleri ve toz filtresi Karsu 240L 36V E ‘ nin başlıca özellikleri 
arasında yer almaktadır.

%100 elektrikli sistem özelliği ile uzun süreli çalışabilen 
KARSU; trafiğe kapalı alanlar, kaldırım üstleri, açık ve kapalı 
otoparklar,  meydanlar, park ve bahçeler, üniversite kampüsleri, 
hastaneler, siteler, alışveriş merkezleri, fabrika açık ve kapalı 
alanlarda gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. 

ISAL 360E - Elektrikli Yol Süpürme Aracı 

Almanya merkezli Karcher Group bünyesinde ISAL firması 
tarafından İtalya’da üretilen 360 litre hacimsel kapasiteli 
elektrikli yol süpürme aracı ISAL 360 E; kompakt ve güçlü 
yapısı ile kullanım kolaylığı ve yüksek manevra kabiliyetine 
sahiptir. Yüksek vakum gücü, sessiz ve tozsuz çalışma özelliği ile 
kusursuz süpürme performansına sağlayan ISAL 360 elektrikli 
yol süpürme aracı; düşük işletme ve bakım maliyetleri ile 
ekonomik kullanım sunmaktadır.

%100 elektrikli yapısı, sessiz, tozsuz ve uzun süreli çalışma 
ve çevreye rahatsızlık vermeyen sıfır emisyon özelliği sayesinde 
çevre dostu olan süpürme aracı birçok yaşam alanında 
rahatlıkla kullanılabilmektedir.

ISAL MC1 -Yeni Nesil Elektrikli Yol Süpürme Aracı

Almanya merkezli Karcher Group bünyesinde ISAL firması 
tarafından İtalya’da üretilen yeni nesil 1,2 m³ hacimsel kapasiteli 
MC 1 elektrikli yol süpürme aracı; kompakt güçlü yapısı, 
sessiz çalışma, dört tekerden dönüş, uzun süreli çalışabilme 
ve kusursuz görüş imkânı özelliği ile şehir merkezi ve birçok 
alanda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 

2000 mm süpürme genişliği, 400 litre su tankı ile üstün 
süpürme performansına sahip MC1;%100 elektrikli çevre 
dostu özelliği ile düşük işletme ve bakım maliyeti sunmaktadır. 
Sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve fırça yön takip 
sistemi; MC1’in süpürme performansının artırmaktadır.

PIAGGIO Porter -Damperli Elektrikli Katı Atık (Çöp) 
Toplama Aracı 

2 m³ hacimsel kapasiteli çöp haznesine sahip olan 
PIAGGIO PORTER elektrikli katı atık (çöp) toplama aracı; şehir 
merkezlerinde, dar sokaklarda, tarihi bölgelerde çöp toplama 
işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır.

Sessiz çalışma ve çevre dostu özelliği sayesinde gürültü 
kirliliğini engeller ve çevreye rahatsızlık vermemektedir.

Güçlü motoru, uzun ömürlü aküleri, kompakt boyutları, 
üstün manevra kabiliyeti, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun 
süreli kullanım kolaylığı ile yüksek çalışma performansı 
göstermektedir.

Yer Üstü Konteyner Sistemleri

3 m3  ve 5 m3 hacimsel kapasiteli geri dönüşüm kumbaraları 
ve 1,2 m3  hacimsel kapasiteli ambalaj atıkları geri kazanım 
kumbarası ile 3 m3  ve 5 m3 hacimsel kapasiteli evsel atık (çöp) 
konteyneri çevre bilincinin artmasına yardımcı olurken, geri 
dönüşüm merkezlerinin de işlerini hızlandırmalarına yardımcı 
olmaktadır.
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Renk Grup, Rew Fuarında 
Ürünlerini Görücüye Çıkardı
Renk Grup A.Ş bu yıl da REW 2015 11. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı’na katıldı. İtalyan 
TSM ve MINGNUO marka iç ve dış mekan temizleme makineleri ile ziyaretçilerini karşıladı.

Fuar’da Türkiye’de ve dünyada müdayimi olmayan 
Ecoray adlı bakteriyi %89 oranında yok eden hastane 
tipi antibakteriyel makineden, elle kumandalı, binicili, 
iticili makinelerine, adı gibi işlevi ve düşük maliyetiyle 
de dikkat çeken elektrogırgıra, kendi elektriğini 
üreten HIBRIT teknolojili süpürme makinelerine, yol 
süpürücülerine, büyükten küçüğe, her çeşit makineye 
ayrı ayrı talep vardı. 

Firma sahibi Murat Keskin, kalabalık çalışma 
kadrosuyla çıktığı fuarda, belediyeler, temizlik firmaları, 
hastaneler, özel işletmeler ve şahıslar tarafından gördüğü 
ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti. “Fuar 
ziyareti sırasında makineleri kullanan müşterierinin 
yeni alıcılarla karşılaşıp, onlara memnuniyetlerini 

belirtip, tavsiye ettiği anların yaşandı. Bu bizim için 
gurur verici. Güzel bir şeyler yaptığımızın, doğru yolda 
olduğumuzun bir göstergesi” dedi. 

Ürün çeşitliliğini artıran, teknik servis ağını kuran, 
satış sonrası takip ve ürünlerinin arkasında duran Renk 
Grup, kaliteli iş disiplini ve itibar öncelikli iş ahakı ile 
oldukça emin adımlarla büyüyerek ilerliyor. Yüksek 
cirolara imza atan grup şirketi, Türkiye distribütörü 
olduğu TSM Italy ve MINGNUO markaları için bölge 
bayilikleri de vermeye başladı. 

Fuara katılamayıp makineleri inceleme, kullanma, 
kıyaslama fırsatını kaçıran ziyaretçiler için, firma  
müşterilerini, Tekstilkent’deki showroomuna davet 
ediyor. Aklınızda bulunsun...
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Mercedes-Benz
Türk Atık Toplama Kamyonlarını
REW Fuarı’nda Sergiliyor
Mercedes-Benz Türk, 11-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “REW İstanbul 
2015 - 11. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı”na çevre dostu kamyonları ile katılıyor.

Kamyon pazarının 13 yıldır aralıksız lideri olan 
Mercedes-Benz Türk, çevreci teknoloji ve kalitede 
öncü kamyonlarından 3 adet katı atık toplama 
kamyonunu REW İstanbul 2015 Fuarı’nda sergiliyor.

Dünya Çevre Haftası’nın da kutlandığı Haziran 
ayında gerçekleştirilen, çevre dostu tüm ürün, 
makina, ekipman ve uygulamaların bir arada yer aldığı 
REW İstanbul Fuarı Mercedes-Benz Türk standında,  
Mercedes-Benz Actros, Axor ve Atego kamyonları 
fuar ziyaretçileri ile buluştu. 

Bu yıl 11.’si düzenlenen REW İstanbul Fuarı’nda 
Mercedes-Benz Türk, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına 
yönelik hizmet veren firmaların tercih ettiği kamyon 
modellerini ilgililerin beğenisine sunuyor. Mercedes-
Benz Türk’ün sergilediği araçlar:

• Axor 1824 K: EFE imalatı,13+1,5 m³ hacimli, 
hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama kamyonu

• Actros 2532 L: Zimag imalatı, 20 m³ kapasiteli, 
döner tip sıkıştırmalı çöp toplama aracı

• Atego 1518 C: Hidro-Mak imalatı, 12,5 + 1,5 m³ 
kapasiteli katı atık toplama kamyonu

Çevre dostu BlueTec® Euro 5 motor teknolojisinin 
kullanıldığı Actros, Axor ve Atego kamyonlar; 
işlevsellik, sürüş rahatlığı, yakıt tasarrufu ve 
ekonomikliğiyle Türkiye kamyon pazarında lider 
konumunu sürdürüyor. 

Çevrenin ve yaşamın geleceğini bugünden 
şekillendiren en son teknolojilerin sergilendiği fuarda, 
Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler ve 
Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler ekipleri de 
ziyaretçi ve katılımcılara ürün ve hizmetleri hakkında 
bilgi veriyor.
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Özel üstyapılarla beraber kullanılmaya uygun 
araçlar

Axor 1824 K; Devlet Malzeme Ofisi standart teknik 
şartnamelerine uygun şekilde Efe Endüstri tarafından 
yapılan 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp 
kasası üstyapısıyla kamu kurumları ve atık toplama 
hizmeti veren temizlik firmalarına sunuluyor.

Actros 2532 L model kamyona monte edilmiş 
Zimag imalatı, 20 m³ kapasiteli döner tip sıkıştırmalı 
çöp toplama ve taşıma üstyapısı; silindirik tüp içinde 
çift sıra sıkıştırma spiralleri olan ve atık girişinde gövde 
ile arka kapak arasında atıkları parçalama mekanizması 
olan bir tasarıma sahiptir. Klasik çöp kasalarına göre 
daha hafif ve değişik bir tasarımla yapıldığından araçta 
yakıt tasarrufu sağlanıyor. Dümenlenebilir arka aksı 
ile Actros 2532 L/6x2 kamyon, piyasada kullanılan 
13 metreküp hacimli kamyonlarla aynı manevra 
kabiliyetine sahiptir. Dümenli akslı Actros 2532 L 
aracın dönüş çapı 16,274 metredir.

Atego 1518 C model kamyona monte edilmiş 
Hidro-Mak imalatı 12,5+1,5m³ kapasiteli katı atık 
üstyapısı, aracın yakıt tasarrufuna katkı sağlamak 
amacıyla hafif olarak dizayn edilmiştir. 400-800 litre 
konteyner alabilecek şekilde tasarlanan, konteyner 
kaldırma sistemli, elle yüklemeyi kolaylaştıracak 
yükleme yüksekliğine sahip, aracın düşük dönüş 

çapının avantajını sürdüren arka kapak derinliği ile 
Atego 1518 katı atık kamyonu; hem şehir içi, hem de 
ana arterlerde rahat kullanılabiliyor. 

Mercedes-Benz Türk, düşük işletme maliyetleri, 
yaygın satış sonrası hizmet ağı, yüksek manevra 
kabiliyetine sahip araçları ile küçük yerleşim 
merkezlerinden büyük metropollere kadar her türlü 
çalışma şartlarına uygun kapasitede kamyonlarla 
temizlik sektörüne hizmet vermeye devam ediyor. 

Mercedes-Benz Türk’ten finansman desteği

Mercedes-Benz Türk, 2001 yılından beri finansman 
hizmetini tek noktada yaygın Mercedes-Benz Türk 
A.Ş. bayi ağı aracılığı ile müşterilerine sunuyor. Sattığı 
her iki araçtan birini “Mercedes-Benz Finansman 
Türk A.Ş.” aracılığı ile kredilendiren Mercedes-Benz 
Türk, üretim tesislerine yaptığı yatırımların yanı sıra 
müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, ürünlerini 
geliştirmeye yönelik yatırımlarına da devam ediyor.
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Iveco 
Paris’teki Intermat Ticaret Fuarında
CNH Endüstriyel’in ticari araç markası Iveco, Paris Villepinte Fuar Merkezinde, 20-25 Nisan tarihleri arasında üç yılda bir 
gerçekleşen, inşaat ve hammadde endüstrilerinin buluştuğu Uluslararası Intermat Ticaret Fuarındaydı.

Iveco fuar için, tüm ürün yelpazesini temsil 
edecek biçimde brüt ağırlığı 7 ilâ 50 ton arsında 
değişen dört araç getirdi.

Hafif ticarî araç sınıfında yeni özel Hi-Matic 
otomatik 8 vitesli Yeni Daily 35S17A8 damperli 
kamyonet vardı. Araç 170 beygirlik güce ve 430 
Nm torka sahip motoruyla gücü ve esnekliği bir 
araya getiriyor.

Orta sınıfı ise Tector 7 motoru ve Allison otomatik 
vitesiyle Eurocargo 4x4 ML 150E25 WRS temsil 
etti. Karosersiz sergilenen araç inanılmaz bir off-
road kabiliyetine sahip; hem asfaltta hem engebeli 
yollarda en yüksek performansı vermek için 
tasarlandı.

Ağır sınıf ise 400 beygirlik Cursor 9 Euro 6 motora 
ve ZF EuroTronic II vites kutusuna sahip, mekanik 
süspansiyon ve tamamen diskli frenler barındıran 
Trakker hafif mikser 8x4 AD340T40B’nin varlığı 
ile ön plana çıktı.

Maden alanları için geliştirilen ürünleri Astra 
HD9 84.50 modeli temsil etti. Aracın azami yükü 
50 tona kadar çıkabilirken 500 beygirlik motoru 
özellikle madencilik gibi zorlu işler için güvenilirlik 
ve sağlamlık vadediyor.
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İtalya’ya 150’nci Otokar Otobüsü
Avrupa pazarındaki yerini her geçen gün güçlendiren Otokar, İtalya’nın en köklü taşımacılık şirketi STIE’ye gerçekleştirdiği 
Kent otobüsü satışı ile İtalya’da görev yapan Otokar araçlarının sayısını 150’ye çıkarmış oldu.

Koç Topluluğu şirketlerinden ve Türkiye’nin 5 yıldır 
aralıksız en çok tercih edilen otobüs markası olan 
Otokar Avrupa pazarındaki başarılarını sürdürüyor. 
Otokar, İtalya’da görev yapacak 150’nci otobüsünün 
satışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Zoncada 
Group’a ait olan ve 1922 yılında kurulan STIE 
şirketinin filosunda görev yapacak olan İtalya’nın 
150’nci Otokar aracı, Kent otobüsü oldu. 1000’e 
yakın araç parkı ile Milano, Pavia ve Lodi’de gibi 
şehirlerde görev yapan STIE firmasının filosunda 
Doruk ve Sultan araçları da bulunuyor. Filosundaki 
Otokar araçlarının performans, kalite ve uygun 
işletme maliyetlerinden duyduğu memnuniyetle 
STIE 12 metrelik belediye otobüsü alımında da 
Otokar’ı tercih etti. 

İtalya’ya ihraç edilen Kent otobüsü, Avrupa’nın 
en önemli otobüs yarışmalarından biri olan 
“European Bus&Coach Week”te Jüri Özel 

Ödülü’ne ve Türkiye’de “Design Turkey Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri”nde “İyi Tasarım Ödülü”ne layık 
görülmüştü.

Otokar için hedef Dünya Markası olmak

Dünyanın dört bir yanında müşteri beklentileri 
doğrultusunda araçlar sunan Otokar, her ihtiyaca 
uygun, geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor. Otokar, 
şehiriçi, turizm ve kısa mesafe taşımacılığına 
yönelik olarak tasarlanan otobüsleri ile dünyanın 
en rekabetçi ve yenilikçi pazar oyuncuları arasında 
yer almaya devam ediyor. Otokar bu başarısını 
dünya markası olarak ileriye taşımak üzere yoluna 
devam ediyor. Kent otobüslerinin yanısıra Otokar’ın 
ortaboy otobüsü Doruk Vectio ismi ile, Sultan küçük 
otobüsü ise Navigo ismi ile ihracat pazarlarına 
sunuluyor. 
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Hidromek İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü
Yeni Plazasında Hizmete Devam Ediyor
Hidromek İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü, 13 Haziran Cumartesi günü Esenyurt’ta gerçekleştirilen bir 
törenle yeni adresinde hizmete açıldı. Hidromek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt’un da yer 
aldığı törene Türkiye’nin birçok ilinden Hidromek müşterileri, yetkili servisleri, leasing firmaları ve tedarikçi 
temsilcileri katıldı. 

Yaklaşık olarak 5 dönüm arazi üzerine kurulmuş 
olan yeni bölge müdürlüğünün inşaat alanı 3 bin 
500 metrekareden, atölye bölümü ise bin 500 
metrekareden oluşuyor. Esenyurt’ta bulunan İstanbul 
Avrupa Bölge Müdürlüğü, Trakya ve Avrupa yakasının 
yanı sıra Anadolu yakasına da hizmet verecek. Servis 
atölyesi 12 adet ekskavatöre aynı anda hizmet 
verebilecek kapasiteye sahip. 

Tesisin açılışında konuşma yapan Hidromek Satış 
Direktörü Merih Özgen, “Hidromek olarak 1978 
yılından bu yana sadece iş makinesi üretimi yapıyoruz 
ve başka bir alana yönelmiyoruz. Çünkü bizim en 
iyi bildiğimiz iş bu ve bizim için son derece önemli” 
dedi. Türkiye’de iş makinesi sektörünün Avrupa’da 
en büyük beşinci pazara sahip olduğunu belirten 
Özgen, yılda ortalama 13 bin iş makinesi satışının 
gerçekleştirildiğini belirtti. Özgen, Hidromek’in 
bu pazar içerisinde ekskavatör ve kazıcı yükleyici 
grubunda lider olduğunu hatırlattı. İstanbul Avrupa 
Yakası Bölge Müdürlüğü’nün yapımı aşamasında 
emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Özgen, 

“Durmadan hedeflerimize koşmaya devam ediyoruz 
ve ürünlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun en 
güzel örnekleri ise kazıcı yükleyicide yeni Alpha serisi 
ile gösterdik. Geliştirilen özelliklerinin yanında yakıt 
tüketimi konusunda elde ettiğimiz sonuçlar, şu anda 
sektörde en az yakan makineye sahip olduğumuzu 
gösteriyor” dedi. Ekskavatör alanında yaptıkları 
çalışmalar sonucunda HMK 490 LC HD modelini 
ürettiklerini dile getiren Özgen, açıklamalarına şöyle 
devam etti: “Yeni ürünler üretebilmek için birçok 
adım attık ve dünya devi firmalarından Mitsubishi 
firmasından greyder fabrikasını satın aldık. Greyder 
üretimimiz devam ediyor ancak makinenin Türkiye 
şartlarına uyarlanması 2016 yılında gerçekleşecek. 
Bunun yanı sıra lastik tekerlekli yükleyici konusunda 
da prototip üretimimizi yaptık ve yakında seri üretime 
geçerek pazara kazandırmış olacağız.” Özgen, 
Hidromek mühendislerinin iki yeni ürün grubu 
üzerine çalışma yaptıklarını da belirterek, “Yol yapımı 
dendiğinde kullanılan tüm makineleri satıyor olacağız” 
dedi.
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Edirne’den Boğaziçi’ne kadar hizmet verecek

Etkinliğin sonunda açıklamada bulunan Hidromek 
İstanbul Avrupa Bölge Satış Yöneticisi Vedat Selçuk 
ise, çok donanımlı bir tesisi hizmete açmış olduklarını 
ifade etti. Hidromek için son derece önemli bir gelişme 
olduğunu kaydeden Selçuk, “Makinenin kalitesinin 
dışında servisin de aynı kalitede hizmet vermesi çok 
önemli. Yeni açılan bölge müdürlüğümüz, bu bölgede 
açılan en donanımlı servis noklarından biri oldu” 
dedi. Hidromek’in İstanbul Avrupa yakasında üç ayrı 
yetkili servisin hizmet verdiğini ifade eden Selçuk, 
“Biz yeni açılan bölge müdürlüğümüzde merkez 
servis olarak müşterilerimize hizmet veriyor olacağız. 
Edirne’den başlayarak İstanbul Boğazı’na kadar olan 
bütün bölgelerden sorumlu olacağız. Özellikle ağır 
bakım ve çalışma gerektiren işlerde devreye gireceğiz. 
Müşterilerimiz istedikleri servisten hizmet alabilecek” 
dedi. Şu anda 8 mobil ekibin hizmet vermeye 
başladığını söyleyen Selçuk, 15 kişilik servis ekibiyle  
hizmet vereceklerini ve karşılaşacakları talebe göre de 
bu sayının arttırılacağını belirtti.

Teşekkür plaketi verildi

Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü’nün açılışına 
katılan Çorum İli ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hamal, Hidromek 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt’a 
teşekkür plaketi sundu. Hamal yaptığı konuşmada, 
1986 yılından bu yana Hidromek markasını tercih 
ettiğini belirterek, “Bunca yıldır başka hiçbir marka 
tercih etmeden sadece Hidromek ile çalıştım.” dedi. 
Hidromek’in dernek için yapmış olduğu katkılardan 
dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Hamal, 
Ahmet Bozkurt’a teşekkür plaketini sundu.
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Çeyrek bin yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en köklü 
markaları arasında yer alan dev Alman kuruluşu, 
MAN, geliştirdiği teknolojiler, üstün nitelikli araçları ile 
olduğu kadar sunduğu hizmetler ve hayata geçirdiği 
uygulamalarla da fark yaratıyor. MAN Truck & Bus 
AG, tüm dünyada 30’dan fazla ülkede her marka ve 
model ticari araçları kapsayan TopUsed sistemi ile de, 
2. el pazarlarına kurumsal kalite ve güvence getiriyor. 

Türkiye’nin en büyük kurumsal 2. el satış 
organizasyonu olan ve kısa sürede büyük ilgi gören 
MAN TopUsed, şimdi de Tuzla’daki modern tesisi 
ile kamyon pazarının kalbi İstanbul’da yeni bir 
cazibe merkezi yarattı. MAN ve Şensan Otomotiv 
işbirliği ile Tuzla’da Orhanlı Mahallesi Katip Çelebi 
Caddesi üzerinde hayata geçirilen MAN TopUsed 
tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Acılış için 
düzenlenen törene MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürü K. Tuncay Bekiroğlu’nun yanı sıra 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. MAN TopUsed, 
Şensan Otomotiv yöneticileri ile sektör temsilcileri ve 
yatırımcılar da katıldı. 

Bekiroğlu: MAN Top Used ile 2. el güvence altında 

Sektöre 2. el pazarında da öncülük etmenin 
gururunu yaşadıklarını belirten MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü K. Tuncay 
Bekiroğlu, “Türkiye, ticari araçlar açısından çok önemli 
ve hareketli bir pazar. Kamyon, çekici ve otobüs 
segmentlerindeki bu hareketlilik, hem “0” hem de 
2. el araç pazarı için geçerli. Dünyanın mühendislik 
ve üretim devi MAN, hem geliştirdiği teknolojiler 
hem de yüksek nitelikli araçları ile öncülük ettiği 
gibi, satış sonrası hizmetler ve hayata geçirdiği diğer 
uygulamalarla da yön verdiği sektörünü geliştiriyor. 
Bunun en güzel örneklerinden biri de 2. el pazarına 

MAN TOPUSED TUZLA’DA
Birinci sınıf 2. El araçlar MAN TopUsed’da
Türkiye’nin en büyük kurumsal 2. el satış organizasyonu MAN TopUsed, Tuzla’daki yeni bayisi ile İstanbul kamyon pazarının 
yeni cazibe merkezi olacak. 
MAN TopUsed’un Şensan Otomotiv Tesisleri bünyesindeki modern tesisinin açılış töreninde konuşan MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü K. Tuncay Bekiroğlu, “MAN Truck & Bus AG”nin dünyada yaygın TopUsed sistemi ile Türkiye’de 
de 2. el pazarına kurumsal kalite ve güvence getirdik. Yüksek standartlar, kalite ve güvence ile MAN TopUsed’da birinci sınıf 2. 
el araçlar sunuyoruz” dedi. 
Bekiroğlu, sunduğu benzersiz ayrıcalıklarla MAN TopUsed’un Türkiye’de kısa sürede benimsendiğini ve 2. el pazarında çok 
önemli bir fark yarattığını da vurguladı. 
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kurumsal kalite ve güvence getiren TopUsed’dur. MAN 
Trcuk & Bus AG’nin dünyada 30’un üzerinde ülkede 
faaliyet gösteren TopUsed, Türkiye’de de kısa sürede 
çok önemli bir fark yarattı. MAN TopUsed, MAN 
kalitesini, teknolojisini, sağlamlığını ve performansını 
2. elde de garanti altına alan; hem satana hem alana 
kazandıran büyük bir organizasyon. MAN’ın bilinen 
yüksek hizmet kalitesine sahip olan MAN TopUsed, 
gerek kamyon gerekse otobüste tüm marka ve 
modellerde birinci sınıf sınıf 2. el ticari araçların alım 
satımını gerçekleştiriyor” diye konuştu. 

MAN TopUsed ile 2. el araçlarda benzersiz 
avantajlar

MAN TopUsed ile Avrupa çapında ikinci el araç 
garantileri, MAN Finance ayrıcalığı ile avantajlı 
finansman çözümleri, en uygun onarım ve bakım 
sözleşmeleri ile araç modifikasyonları gibi kişiye  özel 
hizmetler gibi çok önemli ayrıcalıklar sunduklarını 
da vurgulayan K. Tuncay Bekiroğlu, “MAN TopUsed 
stoklarındaki tüm araçlar, en ince ayrıntısına kadar 
tanımlanmakta, teknik kontrolleri yapılmakta ve 
alıcısına en iyi fiyat, en yüksek kalite endeksi ile 
sunulmaktadır. Çünkü biz MAN olarak, ihtiyaçların 
yanı sıra sektörel ve kişisel gereksinimleri de iyi 
biliyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaçlara ve beklentilere 
en uygun çözümleri üretmeyi hedefliyoruz. 
MAN TopUsed çatısı altında, yaşam boyu ortaklık 
anlayışımızla müşterilerimize esnek ve güvenilir 
çözümler sunuyoruz. MAN TopUsed’da tamamı 
alanında uzmanlardan oluşan profesyonel bir kadro 
ile en yüksek kaliteyi, en iyi danışmanlığı, en iyi 
seçimleri, en uygun finansman ile en iyi hizmeti 

sunuyor ve bilinen kurumsal güvencemizle kurulan 
bu ortaklıklara büyük değer veriyoruz” şeklinde 
konuştu. Bekiroğlu, “Bugün burada, Şensan Otomotiv 
ile yaptığımız bu işbirliği ile İstanbul 2. el kamyon 
piyasasının kalbinin attığı Tuzla’da çağdaş ve iddialı 
bir cazibe merkezini hizmete sokuyoruz” diyerek 
yeni tesisin tüm yatırımcılara bol kazanç getirmesi 
temennisinde bulundu.

Alanındaki en modern tesisler arasında yer alıyor

Alanındaki en modern tesisler arasında bulunan 
MAN TopUsed merkezinin de yer aldığı Tuzla’daki 
Şensan Otomotiv tesisleri, 4.800 metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplam 10.050 metrekarelik alanda 
hizmet veriyor. TEM otoyoluna cephesi olan ve MAN 
“0” araç satışının da yapıldığı tesiste, günlük 30 araç 
kapasiteli MAN Yetkili Servisi de yer alıyor. Türkiye’nin 
en büyük kurumsal 2. el satış organizasyonu MAN 
TopUsed’u Tuzla’ya taşıyan tesiste toplam 65 personel 
görev yapıyor ve toplam 55 kamyon sergilenebiliyor. 

İstanbul’da 2. el kamyon alım-satımında yüzler 
gülecek

Yüksek hizmet kalitesi, profesyonel satış ekibiyle 
müşterilerine çağdaş bir ortamda bol kazanç 
sağlamayı hedefleyen MAN, Tuzla’daki yeni TopUsed 
merkezinde, tüm kamyon modellerinin alım satımını 
gerçekleştirecek. Dünya markası MAN güvencesi 
altında yapılacak 2. el kamyon satışları ile hem 
yatırımcılar güvenli alışverişin huzurunu yaşayacak, 
hem de MAN TopUsed kalitesi ve performansıyla çok 
kazanmanın keyfini yaşayacak. 

MAN yatırımcısı satış sonrası hizmetlerde de 
kazanıyor

İşletme maliyetlerinde sağladığı ciddi tasarruf ile 
Türkiye’de seyahat, turizm, lojistik ve inşaat sektörlerinin 
gözdesi olan MAN, peş peşe hayata geçirdiği yeni 
kararlarla da her geçen gün yatırımcılarının daha çok 
kazanmasını sağlıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında tüm 
orijinal yedek parçalarda yüzde 38’e varan kalıcı 
indirim sağlayan MAN bu sayede 2. el MAN araçların 
değerlerinin artmasını sağlayacak iddialı bir stratejiyi 
uygulamaya sokmuştu. MAN, satış sonrası hizmetlerde 
periyodik kampanyalarla sağladığı avantajların yanı 
sıra son olarak BabaMANcılar kampanyasıyla da, 
bakım ve onarım masraflarında işçilik giderlerinde 
yüzde 50’ye ulaşan fırsatlar sunuyor. 
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Otokar, 
Avrupa Çıkarmasına Devam Ediyor
Otokar, 8-10 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından Milano’da 
düzenlenen UITP Dünya Kongresi ve Fuarı’na şehiriçi otobüsleri Kent ve Doruk ile katıldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu 
taşımacılık sektöründe dünyadaki en büyük sivil toplum 
kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği - 
UITP’nin Milano’da düzenlediği fuarda Avrupa’yı 
fethetti. Kurulduğu günden bu yana toplu taşımacılık 
alanında birçok yeniliğin öncüsü ve Türkiye’nin gözde 
markası olan Otokar’ın Kent ve Avrupa’da Vectio ismi 
ile yer alan Doruk otobüsleri UITP Dünya Kongresi ve 
Fuarı’ndaki standında sergilendi. Cirosunun yaklaşık 
yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayıran ve hem Türkiye hem 
de Avrupa pazarına uygun ürünler geliştiren Otokar, 
etkinlikte Otokar Avrupa şirketi tarafından temsil 
edildi. 

Otokar, Avrupa’da etkinliğini artırmaya devam 
ediyor

Yurtiçinde son 5 yılın en çok tercih edilen otobüs 
markası olan Otokar’ın otobüsleri Türkiye ve dünyada 

her gün milyonlarca insanı taşıyor. Avrupa’da Fransa, 
İtalya, Almanya gibi farklı ülkelerde otobüsleriyle 
büyümesini sürdüren Otokar, bulunduğu pazarlarda 
sahip olduğu geniş ürün gamıyla farkını ortaya 
koymaya devam ediyor. Topyekûn mükemmellik 
felsefesi ile ihtiyaçlara uygun olarak ürettiği araçlarıyla 
müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Yakın 
zamanda Malta’da kazandığı ihale ile başarılarına bir 
yenisini ekleyen Otokar, sağdan direksiyonlu 142 adet 
Doruk’un teslimatını yaz sonuna kadar tamamlamış 
olacak. Malta halkı, Türk mühendis ve işçisinin 
emeğiyle hazırlanmış araçların keyfini sürecek. Bu 
sipariş aynı zamanda Otokar’ın ilk sağdan direksiyonlu 
filo satışı olma özelliğini de taşıyor. Diğer taraftan 
Otokar, Slovenya’ya ihraç ettiği Doruk araçlarıyla da 
ilk kez Avrupa’da bir başkent filosunda yer almıştı.
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Sumitomo Rubber AKO’da Üretim Başlıyor…
Japon lastik devi Sumitomo Rubber ve Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş. ortaklığı ile 2012’de yaklaşık 
500 Milyon Dolar değerinde bir yatırımla Çankırı’da temeli atılan üretim tesisinde çarklar dönmeye başladı.

Ankara, 24 Haziran 2015 – Sumitomo Rubber AKO’da 
üretimin start alması nedeni ile Başbakanlık Yatırım Ajansı 
Başkanı Arda Ermut, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Sumitomo 
Rubber AKO Industries Başkan ve CEO’su Norifumi Fujimoto, 
Abdülkadir Özcan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Özcan, Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Yojiro Miki ve çalışanlar Çankırı Yakınkent 
OSB’deki fabrikasında bir araya geldi. Üretim tesisinin geniş 
katılımlı resmi açılışının ise sonbahar döneminde tesisin 
tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği kaydedildi.

Japon Sumitomo Rubber Industries -yüzde 80- (Sumitomo 
Rubber) ve Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş.-yüzde 
20- (AKO) tarafından gerçekleştirilen iş ortaklığı çerçevesinde 
Çankırı’da temeli atılan üretim tesisinde üretim başlıyor. 
T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
(Başbakanlık Yatırım Ajansı) tarafından o dönem açıklanan 
yatırım tutarı yaklaşık 500 Milyon Dolar değerindeydi. 

Ana faaliyet konusu binek otomobiller için radyal lastik 
üretim, satışı ve kamyonet lastikleri üretimi olacak tesisin; 2019 
yılı sonuna dek günde 30 bin lastik kapasitesine ulaşması ve 
yaklaşık 2000 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor. 
Cari açığın finansmanı noktasında ülkemize önemli katkısı 
olacak bu yatırım sonucunda üretilecek lastiklerin %80’inin 
ihraç edilmesi planlanıyor.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Başbakanlık 
Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut; “2012 yılında bu yatırım 
duyurusunu gerçekleştirirken oluşturacağı istihdam ve 
ihracatımıza yapacağı pozitif etkiler nedeni ile bizim için 
büyük bir önem arz ettiğini ifade etmiştik. Bugün de Ajans 

olarak 2008 yılından beri çok büyük emek sarfettiğimiz bu 
yatırımın geldiği aşamaya şahitlik etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yatırımla ilgili tüm süreç tamamlanıp tam olarak 
üretime geçilecek tarih olan Eylül ayında devlet büyüklerimizin 
katılımıyla resmi açılış töreni yapılması planlanmaktadır.” 
dedi.

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan ziyaretle ilgili olarak; “Çankırı 
Yakın-Kent Organize Sanayi Bölgesi’nde özel sektöre ait Japon 
firma tarafından toplam 520 milyon dolarlık yatırımla, 1,5 
yıl gibi kısa bir süre zarfında fabrika yapımı tamamlanmış ve 
deneme üretimine başlanmıştır. Avrupa’ya ve ülkemizin dört 
bir yanına ihraç edilecek taşıt 

lastikleri vesilesiyle ülke ve bölge ekonomisine büyük katkılar 
sağlanacağı kanaatindeyim. Ayrıca, Çankırı’nın kanayan bir 
yarası olan göç sorununa da binlerce vatandaşımızın istihdamı 
vesilesiyle merhem olacağına yürekten inanıyorum. Bu 
önemli yatırımın Çankırı’mıza ve ülkemize ve bilhassa ülke 
ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Sumitomo Rubber AKO Industries Başkan ve CEO’su 
Norifumi Fujimoto ise Sumitomo Lastik Grubu olarak, 
gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya pazarlarında, 
2011 ve 2020 seneleri arasında lastik satışlarında önemli bir 
büyüme kaydetmeyi öngördüklerini belirterek şunları söyledi; 
“Lastiklerimizin hedef pazarlara ve Avrupa’ya konumu ile öne 
çıkan Türkiye’den tedarik edilmesinin, tedarik süresi ve nakliye 
maliyetleri açısından grubumuza büyük faydalar katacağına 
inanıyoruz. Buna ek olarak, Türkiye’de Japon otomobil 
üreticilerinin üretim faaliyetlerinin artırmasını, ayrıca pazarda 
hem orijinal hem de yedek lastik satışlarında önemli düzeyde 
artış olmasını bekliyoruz. Bu anlamda Türkiye artık bizim için 
stratejik bir üstür. Bu süreçte, her aşamada Başbakanlık Yatırım 
Ajansı ile ilerlediğimiz bu projede katkılarından dolayı emeği 
geçen tüm ekibe, Sayın Çankırı Valimize, Sayın Vekilimize, 
Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim.”  

1909 yılından bu yana faaliyet gösteren Sumitomo Rubber 
Industries bu alanda gerçek bir dünya devi. Japonya’nın ilk yerli 
lastik üreticisi olan şirketin, günümüz itibarı ile Japonya’da 4, 
Asya’da 4, Güney Amerika ve Afrika’da 1’er tane olmak üzere 
toplam 10 adet araç lastik üretim tesisi bulunuyor. Çankırı’da 
hizmete girecek fabrika Grubun bölgedeki ilk üretim tesisi 
olarak da dikkat çekiyor.
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‘’Dünyanın Ortası Akşehir’den, Dünyayı 
Süpürüyoruz’’ Diyen Ender Fırça
Sektörde tanınan Ender Fırça, yol süpürme fırçası imalatında 25 yılı aşan tecrübesi ile kamu kurumlarının ve 
bu alanda hizmet veren özel sektör kuruluşların fırça ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Firmamız 1996 yılında sektöre ilk adımını atıp, Ender 
Fırça olarak Akşehir merkez sanayisinde imalata başlamıştır. 
Bu sektörde uzun yıllar emek sarf ederek Türkiye’de, 
markasını benimsetmeyi başarmıştır. Daha sonra, Akşehir 
Organize Sanayi Bölgesinde 6000 m2 alan içinde 2700 
m2 kapalı alan üzerine yeni yerine taşınmıştır. Üretim ve 
pazarlama konusunda gerekli AR-GE ve yatırımları yapan 
şirketimiz, iç pazarın %60’ına hitap etmeyi başarabilmiş ve 
10 farklı ülkeye ihracat yapabilme seviyesine ulaşmıştır.

Bu alanda hizmet verdiğimiz başlıca kurum ve 
kuruluşlar  

Karayolları Bölge ve Şube Müdürlükleri, Özel İdareleri, 
Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Temizlik İşleri, Fen İşleri 
Müdürlükleri, Özel Temizlik Şirketleri, Yol Yapım Firmaları, 
Hava alanları, Yol Süpürme Araç İmalat Firmaları, Tarım 
Makinaları Üreticileri, Besi Çiftlikleri

Ürün kategorimizde şu an mevcut olan 800 farklı 
ürün Yol Süpürme Fırça grupları yoğun olmakla birlikte;

Tarım alanında kullanılan; Ayçiçek patozu fırçasından 
kabak fırçasına, yumurta paketleme fırçasından elma 
paketleme fırçasına,

Endüstriyel fırça grubunda; kumlama fırçasından beton 
parke fırçasına kadar fırçalarımız mevcuttur.

Hayvancılık alanında ise, otomatik hayvan kaşağısından 
bant temizleme fırçasına, ahır temizleme fırçasından 
buğday toplama fırçasına kadar ürünlerimizde mevcuttur. 
Ayrıca, müşterilerimizin özel istek fırçalarını da, fırça çakma 
işlemi uygulayarak karşılamaktayız.

Yol Süpürme Fırça sektörü meşakkatli ve kapsamlı bir 
sektördür. 

Bizler için çok önemli bir soru sordunuz aslında, biz, 
çoğunluk olarak belediye ve kamu sektörüne yönelik 
çalışmalarımız olduğundan dolayı, insan haklarına çok 
daha fazla ehemmiyet gösteriyoruz. Çünkü; şahıslarla 
çalışılsa ve onlar üzerine bir hak geçerse bunun telafisi 
mevcuttur. 

Ama kamu ile çalışıldığı için, hakkaniyete çok fazla 
önem göstermemiz gerekmektedir. Örneğin kendi 
belediyemizden, Akşehir’imiz den örnek gösterelim; 
vermiş olduğumuz bir tane üründe, tüm Akşehir halkının 
hakkı olduğunun bilincinde hareket etmekteyiz.

Çalıştığımız tüm müşterilerimize hep söylemiş olduğumuz 
söz şudur; 100 tane ürün gönderdiysek, bir tane bile ürün 
hatalı çıksa, lütfen bize bildirin, yenisi ile ücretsiz değişim 
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yapalım diyoruz. Bu durum ise müşterilerimize karşı bir 
güven aşılıyor.  Ayrıca, bu güveni sağlayan bir başka unsur 
ise, üretilen tüm ürünlerin, kendi bünyemiz içerisinde imal 
edilmesi, alıp-satma işinin olmaması, bizim, ürünlerimizin 
eksiklerini görmemizi ve rakiplerimiz karşısında üstün 
rekabet sağlamaktadır.

 Ender Fırça, Yol Süpürme Sektörün’ de ana 
imalatçı firmadır. Bu durumun yükünü omuzlarımızda 
hissedebiliyoruz. Bu durum, bizlere güç ve başarı da 
sağlamaktadır aynı zamanda. Çünkü bir şeyleri başarmak 
istiyorsanız, bazı sorumlulukları almak zorundasınız. Bizler 
de bu sorumlulukları aldığımızı görüyoruz, daha doğrusu 
piyasanın dili bunu söylüyor. Bizim sektörde bir cümle 
vardır, ‘’ Yaparsa bu işi, Ender Fırça yapar ’’ derler, bu 
cümle, her şeyi açıklıyor aslında.  

Ürünlerimizde kullandığımız materyaller, kaliteli 
hammadde olarak fabrikamıza girer ve ürün olarak çıkar. Bizler 
müşterilerimize güvencemizi; 1. Sınıf, kaliteli hammaddeler 
kullanarak veriyoruz.  Kalite konusunda ki tek güvencemiz ise 
Avrupa normlarında, ürünler yapıyor olmamızdır. Bu gurur, 
sadece bana ait değil, tüm çalışanlarımı kapsamaktadır. Çünkü 
Yol Süpürme Fırçalarını yapmak, sanat ve el becerisi gerektirir. 
Ben her zaman, bizlere yeni katılan personel arkadaşlarıma 
söylüyorum; ‘’Sizler özel çalışanlarsınız, yaptığınız bu iş, 
sektörün en özel işidir.’’

2023 Hedefleriniz 

Bizler için 2023 yılı, Otomasyonel teknolojik olarak çığır 
atlama yılımız olacaktır. Firmamızda, Otomasyon alanında, 
şu ana kadar çok fazla yatırım yapıldı . Kazancımızın %80’i 
şu ana kadar fabrika alanında otomasyon bakımından 
beklemekteydi, şu andan itibaren ise, 2023 yılına kadar, 
planlamış olduğumuz otomasyonun meyvesini alacağımızı 
ümit ediyoruz. 

 Otomasyon demek, sıfır insan gücü demek değildir. 
Otomasyon demek, makineleşme ile birlikte, kalite ve seri 
imalat demektir. Başarı potansiyeli, işte bu seviyeden sonra 
yükselmektedir. Kurumsal bir firma, sektöründeki başarıyı 
yakalamak, vazgeçilmezler arasına girmek istiyorsa, 

mutlaka ve mutlaka zamanın en modern teknolojisini 
kullanmak ve alanında en kaliteli ürünü üretmek için, 
planlanmış bir çalışmaya gitmek zorundadır. Başarının altın 
anahtarı budur.

AR-GE Departmanımızın son araştırmalarına göre, 2010 
yılından 2015 yılına kadar ki büyüme seviyemiz %300 
rakamları arasındadır.  

En büyük hedefimiz ise, Türkiye de ki liderliğimizi, 
Avrupa pazarında da yakalayabilmektir. Gelecek yıllarda da 
Allah’ın izniyle gerçekleştirebileceğimizi umut ediyorum.

Ender Fırça nın Akşehir aktivitelerine desteği

Sağlam Kafa, Sağlam Vücutta bulunur sözünden 
yola çıkarak konuşursak eğer, monoton bir hayata asla 
katlanamam, tamam sadeliği ön plana çıkmış bir yaşam 
tarzım var, ama beyinsel olarak mutlaka deşarj olduğum 
sosyal aktivitelerde bulunuyorum. Bunların başında da 
milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan dernekler 
gelmektedir. Ayrıca ilçemiz için her türlü, kültürel ve sportif 
faaliyetlere de desteklerimiz mevcuttur bunların başında 
da Akşehir Spor gelmektedir. Akşehir Spor’ a da ligde 
başarılarının devamını diliyorum. 
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Hankook UEFA Avrupa Ligi 
Sponsorluğunu Uzattı
Üst sınıf lastik üreticisi Hankook, UEFA Avrupa Ligi ile olan sponsorluk anlaşmasını 2017-2018 sezonunun sonuna kadar 
3 yıl daha uzattı. Avrupa’nın kulüpler bazında en kapsamlı futbol turnuvasının resmi sponsoru olan Hankook, firmayı 
geniş çaplı şekilde tanıtma fırsatı yakalıyor. Hankook, sponsorluğun başladığı 2012’den bu yana, firmanın başta gelen 
pazarlarından biri olan Avrupa’da hem marka bilinirliği hem de tercih edilirliğinde önemli artışlar yakaladı. 

Seul, Kore/Neu-Isenburg, Almanya 16 Haziran 
2015 – Hankook Lastikleri bugün UEFA Avrupa Ligi ile 
olan sponsorluk sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. 
Üst sınıf lastik üreticisi, 2017-2018 sezonunun 
sonuna kadar 3 yıl daha prestijli ligin resmi sponsoru 
olacak. Hankook UEFA Avrupa Ligi’yle birlikteliğini 
2012’de başlatmıştı. Spor sponsorluğu etkinlikleri, 
firmanın bölgedeki pazarlama stratejisinin ayrılmaz 
bir parçası ve bugüne kadar Avrupa pazarında 
marka bilinirliğinde %28, tercih edilirliğinde ise 
%18 artış sağladı.

Hankook, stadyumlardaki panolarda daha 
geniş reklam alanı, oyuncuların verdiği demeçler 
ile UEFA’nın resmi basın toplantıları esnasında 
sahne arkasında yer alma gibi ilave firma tanıtımı 
fırsatlarından da yararlanacak. Bir önceki sponsorluk 
döneminin aksine Hankook’un panolardaki 
reklam alanı artık grup aşamasından final maçına 
kadar görülecek.  UEFA Avrupa Ligi’ne her yıl 
eleme turlarından finale kadar 54 ülkeden 192 
takım katılıyor. Avrupa futbolunun en prestijli 
kupalarından birinin şampiyonunu belirlemek için 

grup aşamasından finale kadar 205 karşılaşma daha 
oynanıyor. Ortalama bir maç haftası üzerinden 
hesaplandığında turnuva boyunca 69 milyon TV 
seyircisi ve dünya çapında 200 ülke veya bölgedeki 
yayınlar ile Hankook tüm dünyada tanıtılmış olacak.

Hankook Lastikleri Avrupa CEO’su Ho Youl Pae, 
“UEFA Avrupa Ligi, firmamızın ‘Sürüş Heyecanı’ 
iddiasına mükemmel uyuyor.” diyor ve ekliyor: 
“Hem Hankook hem de UEFA Avrupa Ligi, üstün 
performansa olan tutkuları ve kendi ‘sporlarında’ 
mükemmele karşı duydukları coşku ile öne 
çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi, uluslararası, yetenekli 
oyuncular ve yüksek profile sahip takımları bir 
araya getiren Avrupa’nın kulüpler bazındaki en 
büyük turnuvasıyken, Hankook’un misyonu ise 
müşterilerine her an mümkün olan en iyi sürüş 
deneyimini yaşatmak için onlara en yeni ve yenilikçi 
teknolojilerle üretilmiş üst sınıf lastikler sunmaktır. 
Hankook ve UEFA Avrupa Ligi bir araya geldiğinde 
ise performans ve fair play tutkularını destekleyerek 
futbol heyecanını ve futbolun duygularını tüm 
Avrupa ve Birleşik Devletler Topluluğu bölgesindeki 
taraftarlara taşıyor. Bu nedenle, bu başarılı ortaklığın 
üç sezon daha uzatıldığını duyurmaktan oldukça 
mutluyuz.”

UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-
Laurent Epstein ise sponsorluğun uzatılmasıyla 
ilgili olarak: “Hankook’un UEFA Avrupa Ligi 
sponsorluğunu yenilediğini duyurduğumuz için 
mutluyuz. Hankook son üç sezonda değerli bir 
partnerdi, dolayısıyla bundan sonra da bu ortaklığı 
sürdürmek istiyoruz. Birlikte çalışarak Hankook’un 
tüm dünyadaki müşteri ve çalışanlarını UEFA 
Avrupa Ligi’nin heyecanına her yıl daha fazla 
dâhil etmesine yardımcı olmayı umuyoruz.” 
açıklamasında bulundu.
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TAYSAD, Otomotiv Sanayini Lider Konuma Taşıyacak
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD),  her yıl İzmir’de düzenlediği üye toplantısı geçtiğimiz günlerde önemli 
isimlerin katılımıyla Wyndam Otel’de yapıldı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 
2015 yılı üye toplantılarının ilki, İzmir Wyndham Otel’de 
gerçekleşti. Toplantıda açılış konuşmasını, ev sahibi 
kuruluş TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Dudaroğlu yaptı.  İzmir Üye Toplantısı’na TAYSAD Başkanı 
Dr. Mehmet Dudaroğlu’nun yanı sıra Arkas Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve TOFAŞ A.Ş. Satın Alma 
Direktörü Yüksel Öztürk katıldı. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu: 
Almanya’yı yakalamalıyız

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Dudaroğlu, Almanya ve İsveç’in teknoloji konusunda 
yakalanması gerektiğini belirterek, “140 bin üzerinde 
istihdam sağlıyoruz. TAYSAD olarak 8 milyar dolar 
doğrudan ihracat ve sektör ihracatının yaklaşık yüzde 
36’sını gerçekleştiriyoruz. Biz bunu daha ileriye taşıma 
gayretindeyiz. Bunu gerçekleştirmek için bize yol 
gösterecek Strateji Haritamızı hazırladık ve 2030 yılına 
kadar otomotiv sanayini tasarım, teknoloji ve tedarik 
gücü olarak ilk 10’a taşımayı hedefledik. Küresel otomotiv 
piyasasında söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla 
bu stratejiyi paylaşacağız. Bunun hükümet ve devlet 
tarafı var. Devletimizden, teşviklerini bu yeni imkânlar 
doğrultusunda düzeltmesini arzu edeceğiz. Almanya 
ve İsveç gibi ülkelerin sahip olduğu konuma gelmeliyiz. 
Almanya’nın en büyük üstünlüğü otomasyon ve robot 
teknolojileri. Bu nedenle hemen bu teknolojilere ayak 

uydurmalıyız. 2015 yılında 23 milyar dolar ihracat, 1 milyon 
225 bin üretim ve 825 bin iç pazar satışı hedefliyoruz. 
Bununla birlikte kurumsallaşma, verimlilik, yetkin insan 
kaynağı, test merkezi, yeni yatırımlar, yeni pazarlar, artan 
maliyetler ile kur, parite ve faizler sürekli gündemimizde 
olacak. 

Arkas: Lojistiği beraber çalışalım

TAYSAD’ın İzmir Üye Toplantısı’nda Başkan Dr. Mehmet 
Dudaroğlu’ndan sonra söz alan Arkas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Lucien Arkas: “İzmit Kartepe mevkiinde 7 yıldır tren 
yük aktarma istasyonu yapmak istiyoruz. Bu bazı sebeplerden 
gerçekleşmedi. Eğer demiryolu taşımacılığı serbestleşmezse 
bu işi yapamayız. Yüklerimizi taşıyabiliyoruz ancak lokomotif 
işletebilirsek kullanılmayan eski hatlardan yüklerimizi taşıyabilir 
ve buralarda lojistik merkezler kurabiliriz.” dedi.

Sektörler arasında yeni fikirler ve yeni projeler 
gerçekleştirilmesinin gerektiğini aktaran Lucien Arkas, 
sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv sanayi ile işimiz 
ortak. Gelin birlikte çalışalım. Sorunları çözelim. Maliyetleri 
düşürecek yenilikler yaratalım”

Öztürk: 2014 başarılı bir yıl oldu

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 
2015 yılı üye toplantılarının ilkinde konuşan bir diğer 
isim ise TOFAŞ Satın Alma Direktörü Yüksel Öztürk oldu. 
Sektörün 2015’te yükselişe geçtiğini belirten TOFAŞ 
Satın Alma Direktörü Öztürk, bunun sürdürebilirliği için 
iç pazarın da büyümesinin gerekli olduğunu belirtti. “İç 
pazar büyürse yatırım artacak, böylelikle tedarik sanayi de 
bundan büyük fayda sağlayacak” diyen Öztürk, TOFAŞ’ın 
bugün yerli üretimde Türkiye’de en önde gelen üretici 
durumunda olduğunu vurguladı. 

Ar-Ge’ye verdikleri öneme de değinen Öztürk, şunları 
kaydetti: “İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme stratejimiz 
kapsamında farklı pazarlara ulaşmak üzere çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bursa fabrikamızın 400 bin adetlik bir 
üretim kapasitesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 220 bin araç 
üretimi gerçekleştirdik, 2015 yılında ise 250 bin adet 
araç üretmeyi ve bunun 170 bin adedini ihraç etmeyi 
planlıyoruz. Dolayısıyla bu yıl, 2017 ve sonrası için 
öngördüğümüz 400 bin adetlik üretim hedefine ulaşmada 
önemli bir adım olacak. Sektör yıla iyi bir başlangıç yaptı. Biz 
yılın bundan sonraki bölümünde de sektör olarak benzer 
bir ivmeyle devam edeceğimizi tahmin ediyoruz. Otomotiv 
sektöründe temponun düşeceğini düşünmüyoruz.”
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Votorantım Cımentos
Türkiye’ye 140 Milyon Avro’luk Yatırım Yapıyor
Haziran 2015’te temeli atılacak yatırım ile şirketin Sivas Fabrikası’nın üretim kapasitesi üç kat arttırılacak

ANKARA, 29 Mayıs 2015 – Dünyanın en büyük 
sekizinci çimento üreticisi* olan Votorantim 
Cimentos, Sivas fabrikasının kapasitesini arttırma 
projesi kapsamında bugün 140 milyon avroluk 
yatırım kararını duyurdu. Sivas’ın da bugüne kadar 
gördüğü en büyük yatırım olan Sivas Çimento 
Fabrikası, fabrikanın mevcut üretim kapasitesini üç 
kat arttırarak yıllık 0.6 milyon tondan 1.8 milyon 
ton çimentoya çıkartacak.

Türkiye’de üretim kapasitesinin tamamını 
kullanan Votorantim Cimentos, Sivas yatırımının 
ardından pazardaki gücünü daha da arttıracak. 
Halen, Votorantim Cimentos’un Türkiye’deki 
toplam 3 milyon ton çimento üretim kapasitesi 
içinde %19 paya sahip olan Sivas Fabrikası’nın 
bu oranı, yeni yatırım ile birlikte yüzde 42’ye 
yükselecek.

Temeli Haziran ayında atılacak fabrika, sadece 
yapım aşamasında 700 kişiye istihdam sağlayacak 
ve çimento üretimine 2017 yılında başlanacak. 
Votorantim Cimentos’un sektörünün en çok talep 
gören ürünleri olan CEM I ve CEM II çimento 
üretimi, çimento pazarındaki gelişmeler ve talep 
doğrultusunda Sivas Fabrikası’nda yapılacak. 

Votorantim Cimentos’un yeni yatırım paketi 
kapsamında Amerika kıtası dışında yapacağı en 
büyük yatırım 

Votorantim Cimentos 2015-2018 dönemi için 
1.61 milyar avroluk yatırım paketini açıkladı. 
Bu yatırım paketi kapsamında, şirket Brezilya’da 
beş, Bolivya’da bir yeni fabrika yatırımı ile birlikte 
Sivas’ta olduğu gibi mevcut tesislerinin kapasite 
artırımını  ve modernizasyonu  hedeflemektedir. 
Votorantim Cimentos’un Sivas’ta yapacağı 140 
milyon avroluk bu yatırım, aynı zamanda bu yatırım 
paketi kapsamında şirketin Amerika kıtası dışındaki 
en büyük yatırımı olacak.

Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
CEO’su Mustafa Şefik Tüzün, “Votorantim 
Cimentos, Türkiye inşaat sektöründeki potansiyeli 
görmektedir ve bu yatırım Türkiye pazarındaki 
varlığımızı güçlendirmek yönündeki kararlılığımızın 
en önemli göstergelerinden biridir. Sivas yatırımının 
Türkiye çimento sektörüne de büyük bir dinamizm 
ve rekabet getireceğine inanıyoruz” dedi

Avrupa, Afrika ve Asya bölgesinde, Çin hariç 
tutulduğunda Votorantim Cimentos’un toplam 
üretim kapasitesi içinde Votorantim Türkiye %29’luk 
paya sahiptir.
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

VOrtadoğu 6.Belediye 
İhtiyaçları Fuarı    

İstanbul Autoshow 2015        
İstanbul 7. Otomobil Fuarı

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

Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre 
Merkezi / Diyarbakır

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / 
İstanbul

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

7.05.2015 - 10.05.2015

22.05.2015 - 31.05.2015

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

6.Van İnşaat,  Yapı ve Makineleri 
Fuarı

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

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

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi / Bursa

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi / 
Van

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

Ajansasya Fuarcılık 
Org. Ltd. Şti.

13.05.2015 - 16.05.2015

28.05.2015 - 31.05.2015

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

19.Uluslararası Isaf -Fire & 
Rescue Fuarı

Kent Expo “3.Şehircilik ve 
Kent İhtiyaçları Fuarı  

Bursa Otoshow 

4.Isaf Safety & Health Fuarı

TIR-EXPO 2015

Citytech 9.Uluslararası 
Belediye ve Çevre 2015 
Fuarı

03.09.2015 - 05.09.2015

17.09.2015 - 20.09.2015

8.10.2015 - 11.10.2015

3.11.2015 - 08.11.2015

17.09.2015 - 20.09.2015

3.11.2015 - 08.11.2015

17.9.2015 - 20.9.2015

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

Yangın, Acil Durum, Arama ve 
Kurtarma,

Şehircilik ve Kent İhtiyaçları 

Otomobil, Ticari Araçlar

İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Treyler, Ticari Araçlar, Üst Yapı 
ve Yan Sanayi Fuarı

Belediye ve Çevre Ekipmanları, 
Geri Dönüşüm Teknolojileri

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

Yeni Fuar Alanı-Gaziemir 
İzmir 

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre  
Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/İstanbul

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Atatürk Kültür Merkezi 
/Ankara

E Uluslararası Fuar ve 
Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 

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

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

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

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

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

İnfo Uluslararası Fuar 
Tan. Org. A.Ş. 



2015 55



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201556

Konya – Karapınar’da toplamda 82.500 m2’lik alana 
kurulan ve 4.4 MWp kapasiteli olan GES, Tekno Şirketler 
Grubu’nun ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. Uzaktan 
izleme sistemi ile üretim değerlerine anlık ulaşabilme imkanı 
sağlayan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yılda 7.181.600 
kWh elektrik üretecek. Direkt şebekeye bağlı olarak kurulan 
santral, ürettiği elektriğin tamamının satışını gerçekleştirmeyi 
planlıyor.

Santralin daha güvenli ve daha verimli çalışmasının en 
önemli unsurlarından biri olan altyapı çalışmaları, Tekno Ray 
Solar’ın deneyimli ekibi tarafından gerçekleştirildi.  Tekno 
Şirketler Grubu yatırımı olan Karapınar GES, dizayn çalışmaları 
ve santralin üretim değerlerini anlık izleme fırsatı veren özel 
uzaktan izleme sistemi ile, Türkiye’de örnek teşkil edebilecek 
“En donanımlı” proje olarak öne çıkıyor. 

Tekno Ray Solar, Dünya çapında yapmış olduğu 220 
MW’ın üzerinde çalışma tecrübesi ve hali hazırda devam 
eden 265 MW’lık toplam santral inşaatı, ortaya koyduğu özel 
tasarımları ile, santrallerin üretim değerlerinin maksimum 

düzeyde olmasını sağlıyor. Yapılan tasarımın en önemli 
noktalarından biri olan santral altyapısı sayesinde, bakım 
ve işletme maliyetleri minimuma iniyor ve santralin çok 
daha verimli çalışması sağlanmış oluyor. Uzaktan müdahale 
yeteneğine sahip özel uzaktan izleme altyapısı ve bilgisayar 
programları ile de, santralin çalışması esnasında oluşabilecek 
arızalar önceden tespit edilebiliyor. 

Yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynağı güneş enerjisinin, 
teknolojik alt yapı ve Tekno Ray Solar’ın uzman tasarım 
ekibiyle birleştiği bu proje ile, yıllık 15.000’in üzerinde ağacın 
kurtarılması ve yıllık ortalama 5000 ton CO2 salınımının 
engellenmesi hedefleniyor. 

En kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım 
stratejisiyle yola çıkan Tekno Ray Solar,  Türkiye’nin her 
noktasında deneyimli kadrosu ile hizmet veriyor. 30.000 
m2’ye varan depo alanları ve anlık uzaktan izleme, raporlama 
hizmetleri ile satış sonrası hizmet desteğinde de Türkiye’de 
sektöre liderlik ediyor. 

Fotovoltaik Enerji Sektörünün En Prestijli Firması       
Tekno Ray Solar’dan, Türkiye’de Örnek Teşkil 
Edecek Yeni Bir Proje !
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sektörünün en prestijli firmalarından biri olan Tekno Ray Solar,  Konya – Karapınar’da 4.400 kWp   
kapasiteli güneş enerjisi santralini tamamladı. Türkiye’de örnek olarak gösterilebilecek donanıma sahip olan GES, uzaktan 
izlenebilme özelliği ile üretim değerlerini  anlık izleme fırsatı sağlayarak, yatırımcılara büyük avantajlar sağlıyor.  
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Otomotiv Endüstrisinde İhracat Miktar 
Bazında Artarak Sürüyor 
Otomotiv endüstrisi ihracatta miktar bazında yüzde 11 seviyesinde artış yakalamasına rağmen, parite kaynaklı olarak kayıp yaşadı. 

Nisan ayında 1 milyar 843 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, sektörel bazda dış satış liderliğini sürdürdü. Parite kaynaklı 
kayıp olmaması halinde ihracat 2 milyar 200 milyon doları bulacaktı.    

Otomotiv endüstrisi, ihracatta miktar bazında 
artış trendini sürdürmesine rağmen, değer olarak 
parite kaynaklı kaybına devam ediyor.  Nisan 
ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 
11.5 gerilemeyle 1 milyar 843 milyon dolar ihracat 
gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, buna rağmen 
sektörel bazda dış satış liderliğini sürdürdü. Uzun 
süredir devam eden euro/dolar paritesindeki 
sıkıntı, sektörün nisan ayında da 345 milyon 
dolar seviyesinde kayıp yaşamasına neden oldu. 
Parite kaynaklı kayıp olmaması halinde otomotiv 
endüstrisinin geçtiğimiz ayki ihracatı 2 milyar 200 
milyon dolar seviyesinde gerçekleşecekti. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Aylık 
bazda parite kaynaklı kayıp yaşanmasına rağmen, 
miktarsal bazda ihracatın yüzde 11 seviyesinde, 
ağırlık olarak da yüzde 4 seviyesinde artması, 
otomotiv endüstrisinin bu alanda büyüme 
gösterdiğini gözler önüne serdi. Yılın ilk 4 ayında ise 
yine parite kaynaklı yüzde 8 gerilemeyle 7 milyar 
50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv 
endüstrisinde bu süreçte yalnızca otobüs, minibüs 
ve midibüs ürün grubunda artış olması dikkat çekti.  

Tüm ürün ana gruplarında kayıp

OİB, verilerine göre nisan ayında geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre tüm ana ürün gruplarında 
ihracatta azalma oldu. Buna göre otomotiv yan 
sanayi geçen ay yüzde 12 gerilemeyle 738 milyon, 
binek otomobiller yüzde 8 azalışla 662 milyon, eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 22 kayıpla 
308 milyon, otobüs, minibüs ve midibüs ürün 

grubu da yüzde 1 düşüşle 96 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Diğer başlığı altında ise yüzde 23 
büyümeyle 39 milyon dolarlık dış satışa imza atıldı. 

Yılın ilk dört aylık sürecinde de geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre otomotiv yan sanayi yüzde 14 
gerilemeyle 2 milyar 830 milyon, binek otomobiller 
yüzde 4 azalışla 2 milyar 423 milyon, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar yüzde 3 kayıpla 1 milyar 330 
milyon, otobüs, minibüs, midibüs ürün grubunda 
ise yüzde 14 artışla 369 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleşti. Bu dönemde diğer başlığı altında da 
yüzde 15 düşüşle 95 milyon dolarlık dış satışa imza 
atıldı. 

Birleşik Krallık’a artış devam ediyor

Ülke bazlı veriler incelendiğinde de nisan ayında 
otomotiv endüstrisinin en fazla ihracatı Almanya’ya 
gerçekleştirdiği gözleniyor. Buna göre Almanya’ya 
geçen ay yüzde 7 gerilemeyle 308 milyon, Birleşik 
Krallık’a yüzde 1 artışla 234 milyon, Fransa’ya ise 
yüzde 19 azalışla 171 milyon dolarlık ihracata imza 
atıldı. Diğer yandan Birleşik Devletler’e yüzde 84 
oranındaki artışla 65 milyon dolarlık ihracat dikkat 
çekti. 

Ülke bazlı 4 aylık dönem dikkate alındığında da 
Almanya’ya yüzde 11 kayıpla 1 milyar 119 milyon, 
Birleşik Krallık’a yüzde 21 büyümeyle 956 milyon, 
Fransa’ya ise yüzde 12 azalışla 693 milyon dolarlık 
dış satış yapıldı. Bu arada aynı dönemde Birleşik 
Devletler’e yüzde 69 artışla 215 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirildi.
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New Holland yeni plazalarla tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor

Çiftçilerin bir numaralı tercihi New Holland, ülke çapında hizmete açtığı yeni plazalarla gücüne güç katmaya devam 
ediyor.  Eskişehir ve çevre ilçelerdeki çiftçileri New  Holland marka son teknoloji traktörlerle buluşturacak olan Demireller 
Traktör Plaza,  25 Mayıs’ta 3S plazasını hizmete açtı. 

NEW HOLLAND, ESKİŞEHİR’DE 
DEMİRELLER TRAKTÖR PLAZA’YI HİZMETE AÇTI 

Eskişehir, 25 Mayıs 2015 –  2009 yılından bu yana 
New Holland bayiliğini üstlenen Demireller Traktör 
tarafından Eskişehir ve bölge halkının ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hayata geçirilen Demireller Traktör 
Plaza, 25 Mayıs’ta düzenlenen açılış töreniyle 
kapılarını açtı. TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen açılış törenine TürkTraktör fabrikalarının 
üst düzey yöneticileri ile Eskişehir İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Şahin, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin 
Güler katıldı.

Pazar lideri TürkTraktör’ün satış ve satış sonrası 
servis konusunda sahip olduğu bilgi birikimini New 
Holland’a da aktardıklarını belirten TürkTraktör Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, açılış 
konuşmasında, “New Holland bayiliğini üstlendiği 
2009’dan itibaren markamızı halihazırda başarıyla 
temsil eden Demireller Traktör’le işbirliğimizi, yeni 
plaza yatırımıyla daha da güçlendirdik. New Holland’ın 
Türkiye ağını yepyeni bir plazayla genişletmeye 

devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgesinin 
ve ülkesinin geleceğine, tarıma, çiftçisine, markasına 
ve şirketine güvenerek bu yatırımı yaptıkları için Sayın 
Muharrem Demirel’e şahsım, şirketim ve camiamız 
adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Eskişehir’de 
hizmete açılan 3S plazanın hem Demireller Traktör’e, 
hem de çiftçilerimize bereket ve kazanç getirmesini 
diliyorum” dedi. 

Demireller Traktör Plaza 20 kişilik uzman ekibiyle 
hizmete başladı

1.100 m2’si kullanım alanı olmak üzere toplam 
2.200 m2 alana kurulmuş olan Demireller Traktör 
Plaza; 20 kişilik uzman ekibiyle bölge halkına traktör 
satış, satış sonrası servis, yedek parça, ikinci el traktör 
ve ekipman satışı hizmetleri sunacak. Plaza, Eskişehir 
merkezin yanı sıra Seyitgazi, İnönü, Sarıcakaya, 
Mihalgazi ve Alpu ilçelerinde faaliyet gösteren 
çiftçilere de hizmet verecek.
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Tırsan bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satışı 
gerçekleştirilen araçların teslimat töreni, Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Kafkas Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Okut, Lojistik Müdürü 
Yakup Özyurt, Tırsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Ercan Kulaksız ve Gelecek Otomotiv Satış Danışmanı Fatih 
Dikbaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Kafkas Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz Okut 
gerçekleştirilen törende, Tırsan’ı tercih etme nedenlerini 
şu şekilde açıkladı: “Tırsan’ı tercih etmemizdeki en 
önemli neden perdeli ürün segmentinde sektörün en iyisi 
olması, ürünlerin kalitesi ve markaya duymuş olduğumuz 
güvendir. Öte yandan, Tırsan treylerlerin sahip olduğu K-
fix yük sabitleme sistemi sayesinde taşımalarımızı hızlı ve 
güvenli yapabilmekteyiz.”

Tırsan Perdeli Maxima+ semi-treylerlerin şasisi ve tüm 
kaynaklı komponentlerinin paslanmaya karşı tri-elektron 
metoduna uygun olarak çinko-fosfat kataforez (KTL) kaplı 
olması sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi altındadır. 
Araçların bakım maliyetlerinin aşağı çekilmesini sağlayan 
kataforez kaplama sayesinde araçların ikinci el değeri de 
yükselmektedir.

 Merkezi Iğdır olan Kafkas Nakliyat ağır inşaat 
malzemeleri, gıda, sağlık, perakende, tekstil, endüstri ve 
yapı & dekorasyon taşımacılığı alanında müşterilerine 
lojistik hizmeti vermektedir.

6 Mayıs 2015, İstanbul – Kafkas Nakliyat 16 adet Tırsan Perdeli Maxima+ semi-treylerleri Tırsan Adapazarı Fabrikasında 
düzenlenen tören ile teslim aldı. 

Tırsan’dan Kafkas Nakliyat’a 16 Adet Perdeli Maxıma+

3M Cubitron™ II Zımpara Teknolojisi İle Oto Tamir 
Süreçlerinde Devrim Yaratıyor

Seramik, aşındırıcı ve mikroreplikasyon 
teknolojilerindeki deneyimlerinden yola çıkan 3M, 
Cubitron™ II ürünleri ile oto tamir ve bakım sektöründe 
özellikle de boya kazıma, metal /sac kesme, punto 
çürütme, kaynak taşlama süreçlerinde kullanılan 
geleneksel yöntemleri kökünden değiştirdi. Patentli, 
üçgen şekilli seramik aşındırıcı bir kum ile işe başlayan 
3M mühendisleri, her bir üçgen yapıyı zımpara tabanı 
üzerinde maksimum kesme performansı elde edecek 
şekilde elektrostatik olarak yönlendirmenin bir yolunu 
buldu. Bu sayede, her bir üçgen şekilli seramik kum, 
kendi başna bir kesici alet gibi hareket ediyor, metali 
bir bıçak gibi kesiyor ve sivri uç kırıldıkça kendi kendini 

sürekli bileyliyor. Böylece 3M Cubitron™ II bant 
ve disk zımparalar, daha az ısınarak çalışıyor, daha 
rahat bir kullanım deneyimi sunuyor ve geleneksel 
aşındırıcılar köreldikten, soyulduktan, ve atıldıktan 
sonra bile çalışmaya devam ederek iki kat kullanım 
ömrü ve sarf malzemede maliyet avantajı yaratıyor.

İnsan eliyle şekillendirilmiş patentli kum yapısı ile 3M Cubitron™ II zımparalar, oto tamir ve bakım sektöründe, kullanıcılarına 
geleneksel yöntemlere kıyasla daha rahat ve hızlı uygulama, daha uzun ömür ve maliyet avantajı olanağı sağlıyor.
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Werdohl/Almanya merkezli Stauff, boru tesisatı bileşenlerinin önde gelen üretici ve tedarikçilerinden biridir. Stauff’un 
sunduğu yeni çelik boru bağlantı sistemi Stauff Connect, İngiliz BSPP standartlı dişleri ve DIN 7603 uyumlu contalar ile 
kullanılabilen özel sızdırmazlık yüzeyi ile, DIN EN ISO 8343-1’e göre geliştirilmiş kesici halka bağlantıları sunmaktadır. 
Altıgenin altında bulunan ve konik şekle sahip olan vidalama kısmı, genelde bakır veya alüminyumdan oluşan sızdırmazlık 
elemanının doğru biçimde konumlanmasını ve ortalanmasını sağlar. 

Boru Ve Hortumlar Için Kolay, 
Kompakt Ve Sızdırmaz Bağlantı

Stauff’un 6 ile 42 mm aralığındaki metrik boru 
çapları ve G ¼ ile G 1 ¼ inç aralığındaki vida dişi 
çapları için sunduğu düz seri bağlantı elemanları, 
vidalama yerinin 60° eğimli konik şekli sayesinde 
boruları BS 5200 / ISO 8434-6 uyumlu DKR boru 
başlıklı hidrolik hortumlarına kolay, kompakt ve 
sızdırmaz biçimde bağlar. Bağlantı bölümünün dişli 
olan esas vidalama kısmı, hortum armatürünün BSPP 
dişli bağlantı kısmına vidalanabilecek tasarıma sahiptir. 

Yumuşak bir sızdırmazlık elemanı kullanılmadığından 
dolayı, ürün aşırı sıcaklıklarda ve yıpratıcı maddeler 
ile de kullanılabilir. Stauff’un tüm bileşenlerinde 
standart olarak kullanılan ve tuz püskürtme testinde 
kızıl pasa ve temel metal korozyonuna karşı 1.200 
saatin üstünde dayanıklılık garantileyen çinko/nikel 
yüzeyler, bağlantının uzun ömürlü olmasını sağlar ve 
piyasada temin edilebilecek tüm hidrolik maddeleri 
ile kullanılabilir. Boru bağlantılarındaki vidalama 
kısımlarını titreşimlerin olumsuz etkilerine karşı kalıcı 
olarak koruyarak bağlantıların ideal güvenilirliğe 
sahip olmasını sağlayabilmek amacıyla, vidalama 
kısmının hemen yanına DIN 3015 uyumlu Stauff 
kelepçelerinin kullanılması, makine ve tesislerin 
planlama aşamasında göz önünde bulundurulması 
gereken bir faktördür. Bu sayede, boru ve hortum 
hatları kalıcı olarak birbirlerine bağlandığında, özel 
konstrüksiyonlara (ör. bölme saclarına) ve armatürlere 
gerek kalmamaktadır. Stauff, çapı 51’e kadar olan 
daha geniş hortumlar için, 60° eğimli konik şekilli ve 
G 2 inçe kadar dış dişlere sahip tek parça SAE flanş 
bağlantıları da sunmaktadır.

Boru bağlantı elemanları projesi Stauff Connect, boruların 
BS 5200 / ISO 8434-6 uyumlu DKR boru başlıklı hidrolik 
hortumlarına güvenli bir şekilde bağlanabilmesini sağlayan, 60° 
eğimli konik şekilli İngiliz standardı dişlere sahip kesici halka 
bağlantıları sunmaktadır.

Vidalama kısmını titreşimlere karşı koruyabilmek amacıyla, 
boruda vidalama kısmının hemen yanında uygun bir Stauff 
kelepçe kullanılmalıdır.

Stauff Connect Kesici Halka Bağlantıları
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Türkiye’nin otogaz sektöründeki en büyük dağıtım ağlarından birine sahip olan İpragaz çatısı altındaki otogaz istasyon zincirinin en yeni halkası, 
Konya’nın Karatay ilçesinde hizmete girdi. Adana Çevre Yolu üzerinde yer alan yenilenen İpragaz Otogaz istasyonu, Mesko Akaryakıt ortakları M. 
Çetin Koçak ve E. Sinan Koçak’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İpragaz Otogaz Kalitesi;
Yenilenen İstasyonu İle Konya Karatay’da

İpragaz Otogaz kanopisi altında akaryakıt ürünlerinin de 
satılacağı yenilenen istasyonun açılış törenine İpragaz Genel 
Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay ve İpragaz yöneticileri, S Oil 
yetkililerinin yanı sıra yerel yöneticiler, iş dünyası ve sektör 
temsilcileri ile vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdiler. 

“İpragaz, LPG sektörünün gelişimine çok önemli katkılar 
sağladı”

Türkiye enerji sektöründe İpragaz’ın ‘Mavi Dev’ olarak 
anılmasının altında 54 yıllık tecrübenin yattığına dikkat çeken 
İpragaz Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, “1961 yılında 
kurduğu ilk dolum tesisi ile LPG’nin, o güne kadar Türkiye’de 
rafineri bacasından yakılarak salınan bir atıkken bugünkü 
dev bir sektöre dönüşümüne öncülük eden İpragaz, bugüne 
kadar birçok ilke imza attı. Gerçekleştirdiği yenilikler ve 
öncülüklerle LPG sektörünün gelişimine çok önemli katkılar 
sağlayan İpragaz, 1996 yılında Bursa’da açtığı Türkiye’nin 
ilk resmi belgeli otogaz istasyonu ile bu alanda da öncülük 
misyonunu sürdürdü. Bilinen yakıt kalitesi ve güvencesi ile 
sektörde önde gelen markalardan olan İpragaz Otogaz, tam 
19 yıldır LPG’li araç sahiplerinin beğenisini kazandı, en çok 
tercih edilen markalar arasında ilk sıralarda yer aldı” şeklinde 
konuştu. 

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

Bugüne kadar İpragaz çatısı altında toplam olarak yaklaşık 
5 milyar litrelik otogaz satışı gerçekleştirildiğini, diğer bir 
deyişle bugüne kadar yaklaşık 300 milyon araca yakıt ikmali 
yaptıklarını vurgulayan Eyüp Aratay, “İpragaz, çatısı altında yer 
alan ve yurdumuzun dört bir yanına yayılmış yaklaşık 1.200 
otogaz istasyonu ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağlarından 
birine sahip. Burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, bu özgün ve 
önemli otogaz istasyonumuzla da, alanında Türkiye’nin en 
büyüklerinden biri olan dağıtım ağımızı daha da güçlendirdik. 
Bu noktadaki güçlü birlikteliğimizi oluşturan diğer ortaklarımız 
Mesko ve S Oil yetkililerine teşekkür ediyorum ve İpragaz 
Otogaz istasyonunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

İstasyondaki tüm yakıt faaliyetleri, İpragaz Otogaz ana 
çatısı altında sunuluyor

Mesko Akaryakıt ortaklarından E. Sinan Koçak da, İpragaz 
ve S Oil ile gerçekleştirdikleri iş birliklerinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. İpragaz Otogaz kanopisi altında 
akaryakıt ürünlerini de sunmalarının sektördeki nadir 
uygulamalardan biri olduğuna dikkat çeken E. Sinan Koçak, 
“Sektörümüzde çok rastlanılan bir durum olmamasına karşın, 
bu özgün istasyonumuzda tüm yakıt faaliyetlerimizi İpragaz 
Otogaz ana çatısı altında sunmaktan gurur duyuyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla lastiklerinde yeni nesil silika kullanmaya başladı.

Yeni silika, ilk olarak bu ay Latin Amerika pazarlarında satışa sunulan Goodyear’ın SUV lastiklerinde kullanılacak ve bu lastikler gelecek yıl içerisinde 
diğer pazarlara da sunulacak. 

Goodyear, Yeni Nesil Silika İle
Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlayacak!

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear, 
lastiklerinde yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla, üretimde 
yeni nesil silika kullanmaya başladı. Goodyear araştırmacıları, 
kimyasal işlemden geçmiş silikanın lastik performansı 
üzerindeki etkilerini incelemek için on yıldan fazla bir süredir 
PPG Industries ile birlikte çalışıyor.

Goodyear’ın yeni SUV lastiğinde, geliştirilmiş yuvarlanma 
direnci ve geliştirilmiş ıslak zemin çekiş gücü sağlamak amacıyla 
kullanılan yeni nesil silika, yeni bir lastik sırtı bileşimi ve 
modelinde kullanıldı. 

Goodyear Küresel Materyaller Bilimi Direktörü David Zanzig, 
müşterilerinin her zaman daha fazla yakut tasarrufu sağlayan 
lastikler talep ettiğinin altını çizerek, “Üretim süreçlerinde 
kullanılan materyaller üzerine çalışan bilim adamlarımız ile 
lastik tasarım ve yapım mühendislerimiz ekip halinde çalışarak, 
performansı optimize eden bütüncül bir çözüm elde ettiler. Bu 
yeni silika, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada son derece 
önemli bir rol üstleniyor,” dedi.

Silika, lastik sırtı bileşimlerinde güçlendirici malzeme 
olarak kullanılıyor. Lastiğin yuvarlanma direncini azaltan silika, 
yakıttan da tasarruf sağlıyor. Bu yeni nesil silikanın, bileşimleri 

karıştırmayı daha kolaylaştırmasından ötürü, fabrikalar lastik 
üretim işlemlerinde daha az enerji harcarken, emisyon 
seviyelerini de düşürebilmektedir. 

Ar-Ge yatırımlarını hem çevre dostu hem de yakıt tasarrufu 
sağlayan lastikler üretmek amacıyla değerlendiren Goodyear, 
geçtiğimiz yıl içinde pirinç çeltikleri yakıldıktan sonra geriye 
kalan külden elde edilen silikayı satın almak üzere tedarik 
anlaşmaları yapmıştı. 

GO İstasyonlarının Müdürleri Bir Araya Geldi

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.

Akaryakıt sektörünün fark yaratan markası GO, bayi eğitimlerine devam ediyor. GO’nun bayi eğitimlerinde efektif 
geliştirmeler hedefleyen özel program kapsamında, GO istasyonlarının müdürleri İstanbul’da bir araya geldi. 

Yolların aranan markası GO’nun istasyon müdürleri İstanbul’daki eğitim programında buluştu: 
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Brisa, lastiklerin raf ömrüyle ilgili olarak kamuoyunda ortaya atılan bilgi kirliliğine son vermek amacıyla bir açıklama 
yaptı. Brisa Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış, “Araç sahipleri birkaç sene önce üretilmiş lastikleri 
satın almak istemiyor, oysa doğru koşullarda saklanan lastikler üretim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanılabilir 
durumda kalıyor” diyerek, sürücüleri uyardı. 

Brisa’dan Şehir Efsanelerine Son Veren Açıklama:
“Doğru saklanan lastiğin raf ömrü 10 yıldır”

Türkiye’nin lider lastik üreticisi Brisa, bir yandan 
üretim ve inovasyon yaklaşımıyla sektöre yön verirken, 
diğer yandan da lastik kullanımıyla ilgili kamuoyunda 
farkındalık yaratmak için sorumluluk üstleniyor. 

Lastik sektörünün en önemli konularının başında 
gelen lastiklerin raf ömrüyle ilgili olarak kamuoyundaki 
yanlış algıya son vermeyi hedefleyen Brisa, bu amaçla bir 
duyuru yaptı. 

Araç sahiplerinin birkaç sene önce üretilmiş ve rafa 
çıkmış lastikleri satın almak istemediklerine dikkat çeken 
Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış, 
“Doğru koşullarda saklanan lastikler üretim tarihinden 
itibaren 10 yıl boyunca kullanılabilir durumda kalıyor. 
Eğer bir lastik 2 yıl önce üretilmiş ve doğru koşullarda 
saklanmışsa hala 8 yıl kullanım ömrü vardır” diyerek, 
bu yanlış algının sona ermesini istedi. Atış, bilgi kirliliği 
yüzünden kullanılabilir durumdaki ürünlerin hurda 
muamelesi gördüğünü, bunun da çevreye ve ekonomiye 
olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Lastiklerin kuru serin ve iyi havalandırılmış alanlarda 
depolanması gerekiyor

Atış’ın verdiği bilgiye göre, depolanma koşulları lastik 
ömrünü en az kullanım koşulları kadar etkiliyor. Öncelikle, 
lastiklerin daima kuru serin ve iyi havalandırılmış 
depolama alanlarında depolanması gerekiyor. Depolama 
alanlarında rutubet, asit, petrol türevi, yağ, gres ve 
benzeri kimyasal maddelerin bulunmaması; lastiklerin 
yüksek sıcaklık altında kalmaması ve doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakılmaması büyük önem taşıyor.

Kısa süreli depolamada lastikler yatay olarak üst üste 
1.20 metreyi geçmeyecek şekilde istif edilebiliyor; 
ancak uzun süreli depolamada, lastiklerin palet çatalları 
üzerinde dik pozisyonda olması ve zemine asgari 10 cm 
mesafede tutulması gerekiyor. 

Olası şekil bozukluklarını engellemek için lastiklerin 
ayda bir defa döndürülmesi ve 5 yıldan sonra yılda bir 
uzman kontrolü de unutulmaması gereken detaylar 
arasında yer alıyor. 

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen 
Atış, “Brisa olarak, kullanım ve depolama koşullarının çok 
değişken olması nedeniyle, sadece lastik üretim tarihine 
bakarak lastik ömrü hakkında kesin bilgi verilmesini doğru 
bulmuyoruz. Bu nedenle lastik ömrü konusunda JATMA 
(Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği) tarafından 
yapılan açıklamaları yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla 
binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya 
kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastiklerin, üretim 
tarihinden sonra on yaşını doldurmuş ise gözle görünür 
herhangi bir hasara veya şekil bozukluğuna sahip 
olmasa ya da diş derinliği kullanım için yeterli gözükse 
dahi yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Ancak bir lastik, 
doğru koşullarda saklanıyor ise üretim tarihinden 5 yıl 
sonra yılda bir defa uzman kontrolünden geçerek üretim 
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanılabilir durumda 
olacaktır. ” diye konuştu. 
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İstanbul’daki Çevre Teknolojileri Fuarı 
Kıtaları Buluşturdu!
Sürdürülebilir çevrenin geleceğini bugünden şekillendiren teknolojileri sergileyen 11. REW İstanbul fuarı, bu yıl ilki 
düzenlenen İSG Avrasya ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İFO Fuarcılık tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
katkılarıyla bu yıl 11.’si düzenlenen Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW 
İstanbul 2015 ve eş zamanlı organize edilen İSG Avrasya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarında 22 farklı ülkeden 322 
firma yer aldı. Katılımcı firmalardan birçoğunun gelecek 
seneki buluşma için henüz fuar sırasında sözleşme yaptığı 
organizasyonu üç gün boyunca %8’i, yurtdışından olmak 
üzere toplam 49 ülkeden 10582 profesyonel ziyaret etti. 
Yurtdışından en çok ilgi Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan 
ve İran’dan geldi.

Profesyonel ziyaretçi sayısını artırmayı başaran fuara 
özellikle sanayi şehirlerinin ilgisi büyük oldu. Başta İstanbul 
ve Kocaeli olmak üzere Tekirdağ, Ankara, Bursa, İzmir 
gibi sanayi illerinden yoğun ziyaretçi getiren REW İstanbul 
istikrarlı büyümesini sürdürerek alanında Avrasya’nın en 
önemli çevre teknolojileri buluşması olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.

Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 
alanında uluslararası bir fuar organizasyonu olan REW 
İstanbul’un 11.’si, 11-13 Haziran 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. Fuarda, atık toplama kamyonlarından, 
çevre dostu temizlik araçlarına, geri dönüşüm ve geri 
kazanım teknolojilerinden atık su arıtmaya kadar pek çok 
farklı yenilik bir arada sergilendi.

Geri dönüşümcüler, REW İstanbul 2015’te güç birliğine gitti.

Türkiye’de atık yönetimi alanında faaliyet gösteren 
dernekler, sektörün geleceğine yön verecek adımı REW 
İstanbul’da attı. AGED (Atık Kağıt Geri Dönüşümcüler 
Derneği), İGEDDER (İstanbul Geri Dönüşümcüler 
Derneği), ÖTASAD (Ömrünü Tamamlamış Araçlar 
Sanayicileri Derneği) ve TÜDAM (Değerlendirilebilir Atık 
Malzemeler Sanayicileri Derneği), ortak bir platform altında 
birleşti. TAYDEP (Tüm Atık Yönetimi Dernekleri Platformu) 
adı verilen oluşumun imza töreni, Avrasya’nın en büyük 
çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul’un ev sahipliğinde 
gerçekleşti.

“ATIK BİLET” uygulaması bu yıl da tekrarlandı!

REW İstanbul’da, ilki geçen yıl gerçekleştirilen “Atık 
Bilet” uygulaması bu sene de tekrar edildi. “Kaynağında 
ayrıştırma yoluyla sıfır atık” hedefine dikkat çekmeyi 
amaçlayan uygulama ile, ziyaretçilerin yanlarında 
getirdikleri kullanılmış piller, cam, plastik veya kağıt atıklar, 
fuara giriş bileti yerine geçti.

Fuarın konferans programı sektöre yön vermeye devam etti

REW İstanbul 2015, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
sektörün gündemini belirleyen bir dizi konferansa da 
ev sahipliği yaptı.  Üç güne yayılan konferans programı 
kapsamında; “Endüstride Kullanılan Dezenfektanlar ve 
Çevreye Etkileri”,  “İşyerlerinde Afet Öncesi, Sırası ve 
Sonrasında Farkındalık Eğitimi”, “Atık Yönetimi, Mevzuat, 
Uygulamalarda Karşılaşılan Problemler”, “Kullanma 
Suyunda Dezenfeksiyon Yöntemleri”, “Tıbbi Atıkların 
Değerlendirilmesi”, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Bertarafı” ile “İSG Kültürü ve Eğitimi” konularında 
oturumlar gerçekleştirildi.

REW İstanbul 2015 ile eş zamanlı olarak İSG Avrasya 
fuarı gerçekleştirildi.
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Allison, IDEF 2015’te Askeri Araçlar İçin 
Tam Otomatik Şanzımanlarını Sergiledi 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen IDEF 2015 fuarında ziyaretçiler, Allison standında tekerlekli 
askeri araçlar için sunulan Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzımanı incelediler. 

Allison Transmission Orta Doğu ve Türkiye Bölge Müdürü Taner 
Gider fuarda yaptığı açıklamada; “Allison askeri destek sunan geniş 
bir tam otomatik şanzıman yelpazesine ve dünya çapındaki askeri 
müşterilerine gelişmiş şanzıman teknolojisi sağlayan 60 yılı aşkın 
gurur dolu bir tarihe sahip. IDEF Fuarı, bir kez daha savunma 
sanayinin lider OEM’leri ve ulusal savunma delegeleri ile bir 
araya gelmemizi sağladı. Böylece yine Allison şanzımanların zorlu 
koşullarda nasıl talep edilen şanzıman çözümlerini sunduğunu 
aktarmış olduk,” dedi.

İSTANBUL – Allison Transmission, bu yıl on 
ikincisi organize edilen Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı’nda (IDEF), global anlamda kalite, güvenilirlik ve 
dayanıklılık özellikleri ile tanınan dünyaca ünlü 3000 
Serisi™ tam otomatik şanzımanını sergiledi. 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı himaye ve desteğinde, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF, 
Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ise dördüncü 
büyük savunma sanayii fuarı olma özelliğini taşıyor. 
Bu yıl 124’den fazla ülkeden yetkililerin katılımı ile 
gerçekleştirilen IDEF’te, en zorlu koşullarda üstün araç 
performansı ve olağanüstü hızlanma için kesintisiz 
vites geçişi sunmak üzere özel olarak tasarlanan 
Allison’ın 3000 Serisi şanzımanı yine büyük ilgi gördü. 
Otokar, BMC, Anadolu Isuzu ve Nurol Makina gibi 
lider Türk araç üreticileri de IDEF’te Kesintisiz Güç 
Teknolojisi™ ile Allison şanzıman donanımlı araçlarını 
sergilediler. Otokar, fuarda Cobra II, Ural, Kaya II, 
Arma 6x6 ve Arma 8x8 modellerini, Nurol Makina, 
Ejder Kunter, Ejder Toma ve Ejder Yalçın modellerini 
ve Anadolu Isuzu da Novo Ultra zırhlı otobüs 
modelini Allison şanzıman donanımı ile sergiledi. 
BMC ise IDEF’te Allison donanımlı yeni aracı Vuran’ın 
lansmanını gerçekleştirdi. BMC, ayrıca Kirpi 4x4, 
Kirpi 6x6, Midilux-Z zırhlı otobüs, Toma 340-18 (4x4) 
ve Profesyonel 380-44 6x6 modellerini de fuarda 
Allison’ın şanzıman donanımı ile sundu. 

Motor kapasiteleri 336 kW’a (450bg) kadar 
olan orta segment tekerlekli araçlar için tasarlanan 
Allison 3000 serisi, farklı zorlu koşullarda güvenilir 
operasyonlar sunmak üzere üretiliyor. Yakın ve geniş 
dişli oranı, patentli tork konvertörü ve vites geçişi 
stratejilerini geliştiren 5. Nesil gelişmiş elektronik 
kontrollere sahip Allison şanzımanlar, en zorlu arazi 
şartlarında benzersiz bir araç kontrolü ve manevra 
kabiliyeti sunuyor.

Allison 3000 serisi motor tahrikli PTO ile daha 
iyi araç freni sunan ve fren aşınmasının azalmasını 
sağlayan opsiyonel entegre retarder özelliklerine 
sahip. Kullanılan helisel dişli dizaynı da gürültü oranını 
düşürüyor.
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Allison Transmission Orta Doğu ve Türkiye Bölge 
Müdürü Taner Gider, fuarda yaptığı açıklamada; 
“Allison askeri destek sunan geniş bir tam otomatik 
şanzıman yelpazesine ve dünya çapındaki askeri 
müşterilerine gelişmiş şanzıman teknolojisi sağlayan 
60 yılı aşkın gurur dolu bir tarihe sahip. IDEF Fuarı, bir 
kez daha savunma sanayinin lider OEM’leri ve ulusal 
savunma delegeleri ile bir araya gelmemizi sağladı. 
Böylece yine Allison şanzımanların zorlu koşullarda 
nasıl talep edilen şanzıman çözümlerini sunduğunu 
aktarmış olduk,” dedi.

IDEF’te Otokar, Cobra II, Ural, Kaya II, Arma 6x6 ve Arma 8x8 
modellerini Allison şanzıman donanımı ile sergiledi.

 Nurol Makina, Ejder Kunter, Ejder Toma ve Ejder Yalçın 
modellerini IDEF’te Allison şanzıman donanımı ile sergiledi.

BMC, IDEF’te Allison donanımlı yeni aracı Vuran’ın lansmanını 
gerçekleştirirken Kirpi 4x4, Kirpi 6x6, Midilux-Z zırhlı otobüs, 
Toma 340-18 (4x4) ve Profesyonel 380-44 6x6 modellerini yine 
Allison’ın şanzıman donanımı ile sergiledi.

Motor kapasiteleri 336 kW’a (450bg) kadar olan orta segment 
tekerlekli araçlar için tasarlanan Allison 3000 serisi, farklı zorlu 
koşullarda güvenilir operasyonlar sunmak üzere üretiliyor.
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Özkaymak Turizm, 25 Adet NEOPLAN Tourliner Alıyor
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin en eski müşterileri arasında yer alan Özkaymak Turizm, 2 milyon yolcuyu hedeflediği 2015 
yılında 25 adet NEOPLAN Tourliner alımı ile filosunu daha da güçlendiriyor. Özkaymak Turizm’in NEOPLAN Tourliner siparişinin 
ilk 8 adetlik bölümü, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

Seyahat sektörünün köklü kuruluşunun MAN ve NEOPLAN tercihi devam ediyor

MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Bölge Satış Yöneticileri 
Eray Öcal ve Ufuk Demirer’in ev sahipliğinde düzenlenen 
törene, Özkaymak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Özkaymak ile Özkaymak Turizm Genel Müdürü Metin 
Cevizci de katıldı. 

Özkaymak Turizm’i 2 milyon yolcu hedefine MAN ve 
NEOPLAN otobüsler taşıyacak 

Seyahat sektörünün köklü ve kurumsal firması Özkaymak 
Turizm’in hedefleriyle ilgili bilgi veren Özkaymak Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkaymak, “Yeni hatlarımızla 
birlikte bu yıla yönelik belirlediğimiz 2 milyon yolcu 
hedefini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda 
yeni otobüs yatırımları da gerçekleştiriyoruz. Bugün 8 
adet NEOPLAN Tourliner otobüsü filomuza kattık. Sezon 
içerisinde bu sayı 25’e çıkacak. Filomuzdaki araç sayısı 
50’si öz mal olmak üzere 100’ü bulacak” dedi. 

MAN ve NEOPLAN otobüslerinden duyulan 
memnuniyet tercihleri belirliyor

Özkaymak Turizm filosundaki özmal araçların yüzde 
95’inin MAN ve NEOPLAN markalı otobüslerden 
oluştuğunu belirten Erol Özkaymak, “Yıllardır 
kullandığımız MAN ve NEOPLAN marka otobüslerin 
işletme maliyetlerinde sağladığı avantajlar, sundukları 
rahatlık, teknoloji, dayanıklılık, kalite, konfor ve verimlilik 
düzeyinden memnuniyetimiz, yeni yatırımlarımızın da bu 
yönde olmasını sağlıyor” dedi. 

Özkaymak Turizm’in hizmet verdiği  il sayısı bu sezon 
yüzde 25 artacak

Halen 36 ilde hizmet verdiklerini, yeni hatlarla birlikte 
bu sayının 45’in üzerine çıkacağını da belirten Erol 
Özkaymak, “Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, 
Mersin, Silifke, Anamur, Alanya, Manavgat, Serik Antalya 
hatlarını hizmete açtık. 17 Nisan itibariyle de Alanya-
Karabük- Zonguldak, Alanya- Samsun, Alanya- Kastamonu-
Amasya, Antalya-Kırşehir-Yozgat, Antalya-Erzurum ve 
Antalya-Şanlıurfa hatlarını hizmete açtık. 1 Mayıs itibariyle 
ise İstanbul-Kütahya-Afyon, Antalya, Serik, Manavgat, 
Alanya, Gazipaşa, Anamur hatlarını hizmete açıyoruz. 
Sezonla birlikte yine Konya merkezli ve Batı Karadeniz 
yoğunluklu Kastamonu, Zonguldak, Karabük hatlarımız da 
hizmete girecek. Bu hatlar sezonluk değil, devamlı olacak. 
Ayrıca, Ege Bölgesi’ne yönelik yeni hat planlamalarını da 
yapıyoruz” dedi.

“Bireysel otobüsçülerle çalışmaya açığız”

Özkaymak Turizm’in büyürken yeni istihdam olanakları 
da oluşturarak da ekonomiye katkı sağlamaya devam 
ettiğini ifade eden Erol Özkaymak, “Şu anda otobüs grubu 
bünyesinde 700 çalışanımız var. Dış acenteler ile birlikte 
çalışan sayımız 1000’in üzerine çıkıyor” açıklamasında 
bulundu. Erol Özkaymak, firma bünyelerinde Konya 
yöresinin bireysel otobüsçüleri ile çalışmaya da açık 
olduklarının da altını çizdi. 

Müşterilerimizin rekabette ayrışmalarını  ve 
karlılıklarını arttırmalarını sağlıyoruz

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama 
Direktörü Eren Gündüz de, Özkaymak Turizm ile 
gerçekleştirdikleri köklü ve güçlü işbirliğinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye seyahat sektörü, 
oldukça güçlü ve yoğun rekabetin yaşandığı bir sektör. Biz 
de MAN ve NEOPLAN otobüslerin üstün niteliklerinin yanı 
sıra yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile birlikte, Satış Sonrası 
Hizmetler de sunduğumuz avantajlar ve cazip fırsatlarla 
da, firmaların bu rekabette kalite ve konfor ile ayrışmasının 
yanı sıra ticari açıdan karlılıklarına da katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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Yurtiçi taşımacılık alanında da faaliyet gösteren Ankara Un Sanayi, 5 adet Volvo Trucks satın aldı.
Ankara Un Sanayi Volvo Trucks ile Taşıyor

Türkiye’nin en büyük ve önde gelen un 
üreticilerinden Ankara Un Sanayi, tarım, sanayi ve 
spor alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra yurtiçi 
taşımacılık alanındaki faaliyetleri için de 5 adet Volvo 
Trucks FM11 satın aldı. 

Yakıt tasarrufu, sürüş güvenliği ve teknolojisi ile öne 
çıkan Volvo Trucks FM serisinin teslimat töreninde 
Volvo Trucks adına Oğuz Nuhoğlu hazır bulundu. 
Ankara Un Sanayi adına ise Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Cavcav ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdür Murat Cavcav teslamt törenine katıldı.

Ankara merkezli Ankara Un Sanayi adına söz alan 
İlhan Cavcav, “Volvo Trucks satış süreci ve satış sonrası 
hizmetleri ile ihtiyaçlarımızı tam olarak karşıladı 
ve karşılamaya devam edecekleri konusunda da 
herhangi bir endişemiz bulunmuyor. Umarım bu 
süreç güzel bir ortaklığın başlangıcı olur.“ sözleriyle 
yola bundan sonra da Volvo Trucks ile devam 
edebilecekleri mesajını verdi.

 Volvo Trucks adına söz alan Oğuz Nuhoğlu ise, 
“Ankara Un Sanayi Türkiye’nin önde gelen firmaları 
arasında yer alıyor. Kendilerinin Volvo Trucks’ı 

seçmesi, bize karşı olan güvenlerinin bir göstergesi. 
Satış sürecinde sağladığımız üstün hizmeti, satıştan 
sonra da devam ettirerek memnuniyeti her daim en 
üst seviyede tutacağız. Ve umarım bu alımlar da İlhan 
Bey’in belirttiği gibi güçlü bir ortaklığın başlangıcı 
olur.“ dedi.

Gürkan Uluslararası Nakliyat Renault Trucks İle
İş Birliğini Geliştiriyor 

Doğuş Nakliyat Renault Trucks ile geliştirdiği iş birliği 
doğrultusunda araç parkına 5 adet T serisi araç dahil etti. 
Bu alımlarla birlikte parkındaki toplam Renault Trucks sayısı 
9’a, toplam araç sayısı ise 50’ye yükseldi.

Kocaeli Koçaslanlar Otomotiv’de gerçekleşen teslimat 
törenine Gürkan Uluslararası Nakliyat’ın sahibi Selami 
Bayram katılırken, Renault Trucks Türkiye Bölge Müdürü 
Coşkun Saraç, Koçaslanlar Otomotiv adına ise Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ile Kocaeli Koçaslanlar 
Otomotiv Genel Müdürü Erdoğan Seymen hazır 
bulundu. Yatırımlarını Renault Trucks ile sürdüreceklerinin 
mesajını veren Bayram, “Renault Trucks’ın ve Koçaslanlar 

Otomotvi’in satış sonrası hizmet anlayışının bize büyük 
katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Bu alımı, uzun sürecek 
bir ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin her noktasına temas eden 20 adet satış 
ve servis noktasıyla lojistik sektöründe en kaliteli hizmeti 
sunan Renault Trucks’ın her zaman müşterilerinin yanında 
olduğunu vurgulayan Mahmut Koçaslan, “Koçaslanlar 
Renault Trucks ve Volvo Trucks olarak Bursa, Balıkesir, 
Denizli, Düzce, Eskişehir, İzmir ve Kocaeli’nde satış ve satış 
sonrası müşterilerimize 7/24 hizmet veriyoruz. Gürkan 
Uluslararası Nakliyat’a da bizleri tercih ettikleri için teşekkür 
ederiz” dedi.

Açık kasa ve konteyner hizmeti ile yurt içinde faaliyet gösteren Gürkan Uluslararası Nakliyat, filosunu 5 adet Renault 
Trucks ile güçlendirdi. 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201574

Iveco’dan 
Hatay’da Büyük Organizasyon
Iveco Türkiye Gaziantep yetkili satıcısı Üstün-İş Hatay’da gerçekleştirdiği başarılı satışların ardından 27 Mayıs 
günü tüm Hatay Lojistik firmalarına büyük bir davet verdi. Iveco ailesine katıldığı 2013 yılından beri 224 satış 
gerçekleştiren Üstün İş Otomotiv sadece Hatay’da 122 adet Stralis çekici satışı gerçekleştirdi.

273 Lojistik firması ve toplam 450 kişinin katıldığı 
davette Stralis çekici satın alan firmalara plaketleri 
teslim edilirken yeni ürünler de firmalara tanıtıldı.

Davetde konuşma yapan Üstün İş yönetim kurulu 
başkanı Eyüp Zengin Hatay’da bulunmakdan büyük 
mutluluk duyduklarını ve Hatay’lı lojitikçiler ile kazan-
kazan ilişkisine dayanan bir işbirliği içinde olduklarını 
ifade etti. Daha sonra sırası ile Iveco Türkiye genel 
müdürü Maurizio Manera ve Iveco Türkiye ağır 
vasıta satış direktörü Ömer Bursalıoğlu birer konuşma 
yaparak Iveco’nun Hatay’daki mevcudiyetinin Üstün 
İş ile perçinlendiğini ifade ederek müşteriler ile de 
kazan-kazan ilişkisi içinde olmakdan duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler.

Satış yetkililerinden ürünler hakkında bilgi alan 
müşteriler Stralis’i çok beğendiklerini ve kullanıcılardan 
da özellikle yakıt tüketimi ve konforu konusunda 
olumlu bilgiler aldıklarını ifade ettiler.

Plaket alan firmalar, Asil Uluslararası Taşımacılık, 
Öz Sağlam Uluslararası Taşımacılık, Öz Cemay 
Uluslararası Taşımacılık, Dönmez Lojistik ve Sultanlar 
Uluslararası Taşımacılık.

Toplantıya Iveco Türkiye genel müdürü Maurizio 
Manera, ağır vasıta genel müdür yardımcısı Ömer 
Bursalıoğlu, pazarlama ve üründen sorumlu genel 
müdür yardımcısı Tansu Giz, satış genel müdür 
yardımcısı Yusuf Teoman, satış sonrası genel müdür 
yardımcısı Mustafa Er, pazarlama müdürü Gülden 
Çubukcu, ürün müdürü Tarkan Özyönüm, satış 
böge müdürü Murat Aydoğan, Üstün İş onursal 
başkanı Mehmet Zengin, yönetim kurulu başkanı 
Eyüp Zengin, servis müdürü İsmail  Zengin, Hatay 
Iveco yetkisi servisi Kamil Sağ ve Hatay Bölge Satış 
Sorumlusu Casim İntizamoğlu katıldılar.
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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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BP İle Doğuş Otomotiv Güçlerini Birleştiriyor
BP Türkiye ve Doğuş Otomotiv, yepyeni bir işbirliğine imza atıyor. Geçmişte de birçok başarılı projeler gerçekleştiren 
iki firmanın, önümüzdeki süreçte planladıkları güç birliği yine müşterileri yararına planlandı 

Yeni işbirliğiyle Doğuş Otomotiv müşterileri, BP’den her akaryakıt alımında yüzde 3 oranında hediye akaryakıt 
kazanıyor

BP Türkiye ile Doğuş Otomotiv güçlerini birleştirerek 
yepyeni bir işbirliği başlattılar. İşbirliği, her iki firmanın da 
ortak değerlerini oluşturan kaliteli hizmet ve mutlak müşteri 
memnuniyeti ilkeleri göz önüne alınarak projelendirildi. 
İşbirliğinin kamuoyuyla paylaşılan uygulamasında, Doğuş 
Otomotiv müşterileri BP istasyonlarından yapacakları 
akaryakıt alımlarının yüzde 3’ü oranında hediye akaryakıt 
kazanacaklar. 

Doğuş Otomotiv’in Volkswagen Binek Araç, Volkswagen 
Ticari Araç, Audi, SEAT ve Scania markalarının dahil 
olduğu uygulamada, araç kullanıcılarının cep telefonu 
numaralarını BP istasyonlarında söylemeleri yeterli olacak. 
Kampanyadan sadece bireysel müşteriler faydalanabilecek. 

Mevcut sadakat kartı uygulamalarından, çok daha kolay 
ve hızlı olmasıyla öne çıkan uygulama için her iki firmanın 
teknolojik altyapılarında ortak entegrasyona gidilerek yeni 
bir altyapı oluşturuldu. 

“Ürün ve hizmet kalitesi için yatırımlar sürecek” 

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen 
ve Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu’nun 
katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan 
Martin Thomsen, gerçekleştirilecek uygulamanın her 
iki markanın da büyük önem verdiği kalite, hizmet ve 
müşteri memnuniyeti alanlarında güç birliği sağlayacağını 
belirtti. Thomsen, “BP Türkiye olarak 103 yılı aşkın 
bir süredir Türkiye ekonomisine ve enerji sektörüne 

yatırımlarımızı sürdürüyor olmaktan çok mutluyuz. Gerek 
akaryakıt alanındaki deneyimimizle tüketicilerimizle 
buluşturduğumuz yenilikçi ürünlerimize, gerekse 
de istasyonlarımızdaki hizmet kalitemize yaptığımız 
yatırımları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Bu 
doğrultuda Türkiye’de bayilerimizle birlikte büyümeye 
olan kararlılığımızın en son göstergesi, Doğuş Otomotiv 
ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği. İşbirliğinin ürün ve 
hizmet kalitemizi deneyimleyecek müşteri trafiğimizin 
artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İstasyonlarımıza 
gelen Doğuş Otomotiv müşterilerini BP’nin uluslararası 
standartlardaki ürünlerinin yanı sıra çok önem verdiğimiz 
yüksek hizmet standartlarımızla ağırlayacağız” dedi. 

“Stratejik işbirlikleri gelecek için önemli” 

Otomotiv sektöründeki rekabetin her geçen gün daha 
arttığına dikkat çeken Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı 
Ali Bilaloğlu ise yakın gelecekte sektöründe öncü, çok 
uluslu ve global firmaların iddialarını ve rekabetçi yapılarını 
devam ettirebilmeleri için aynı hedefleri belirlemiş, 
aynı değerleri ilke edinmiş stratejik ortaklarla hareket 
etmelerinin gerektiğini belirtti. Bilaloğlu “Doğuş Otomotiv 
olarak kurulduğumuz günden bu yana önceliğimiz müşteri 
memnuniyeti oldu. Müşterilerimizin faydasına olacak 
ve bizim farkımızı ortaya koyacak her türlü çalışmanın 
içerisinde olmaya daima gayret gösterdik ve bu konudaki 
çalışmalarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. Belirtmiş 
olduğum ana değerlerimizde örtüştüğümüz BP Türkiye 
ile müşterilerimize sunacağımız yeni bir hizmet projesini 
sizlerle paylaşıyoruz” dedi.  

“Tüm projelerimizin odağında müşteri faydası olacak”

BP Türkiye ile geçmişte de birçok çalışma yaptıklarını 
belirten Ali Bilaloğlu, bu çalışmaların iki firmanın ortak 
hareket kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Ali Bilaloğlu 
“Bizim sorumluluğumuz sadece ticari faaliyetlerimizle 
sınırlı değil, bu bağlamda gelecekte de yine odağına müşteri 
memnuniyeti ve faydasını koyduğumuz çalışmalara imza 
atacağız” dedi. 
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FESLEĞENLİ VE MANTARLI 
TAVUK DOLMA

Tavuk göğsünü ince ve uzun uçlu bir bıçak kullanarak 
kalın tarafından içe doğru cep şeklinde açıyoruz. Daha 
sonra parmağımızla açtığımız bu cebi genişletiyoruz. 
Mantarın yarısını ve fesleğeni ince bir şekilde kıyıp 
rendelediğimiz kaşarı ve tuzu ilave edip bir iç elde 
ediyoruz ve bu içi tavuğun içine dolduruyoruz. Son 

olarak az bir ayçiçek yağı ile tavuğu fırınlıyoruz. Diğer 
bir tarafta garnitür olarak kullanacağımız risotto muzu 
yapacağız. Ocağa kaynaması için su koyalım. Ve bu su 
sürekli kaynasın. Ayrı bir tavaya zeytinyağı ve ince ince 

doğradığımız soğanları alıp kavurmaya başlayalım. 
Daha sonra pirinci yıkamadan ve ıslamadan tavaya 

ilave edelim. Beş dakika kavurduktan sonra bir kepçe 
su ilave edip kavurmaya devam edelim ve kalan man-
tarları ikiye bölerek pirince ekleyelim.  Tekrar bir kep-
çe daha su pirinç lapa bir hal alana kadar bu işleme 

devam edelim.  Yaklaşık bu işlemi dört defa tekrar ede-
lim. En son krema, tuz, muskat, tereyağı ilave ederek 

bağlama işlemini gerçekleştirelim. Son olarak tavuğun 
sosunu yapacağız. Biraz krema rendelenmiş Chedar 

peynirini karabiberi ocakta karıştırarak koyu bir kıvam 
elde ediyoruz.

Sunum
Fırından çıkardığımız tavuğu görseldeki gibi verev 

bir şekilde dört parçaya bölüyoruz. Risottomuzu 
tabağa alıp üzerine dilimlediğimiz tavuğu ve sosu 

ilave edip servise hazır hale getiriyoruz.

         

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         

•	 Tavuk göğsü  : 200 gr

•	 Mantar   : 100 gr

•	 Taze fesleğen  : 5 gr

•	 Tuz   : 1 gr

•	 Karabiber  : 1 gr

•	 Chedar peyniri  : 20 gr

•	 Krema   : 100 cl

•	 Muskat   : 0,5 gr

•	 Kaşar peyniri   :20 gr

•	 Arborio pirinci  : 100 gr

•	 Tereyağı  : 10 gr

•	 Zeytinyağı  : 5 gr

•	 Kuru soğan  : 10 gr

•	 Sarımsak  : 1diş

BURCU PARS / EXCUTİVE CHEF




