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Scania Satışları Yüzde 90 Arttı

MST

Yeniliklere Yenilik Katmaya Devam Ediyor

Modern Hidrolik Teknolojisi ile 
Daha iyi Fren Performansı

Scania Pazarı

EMK
Group

HYSTER

Konya Büyükşehir Belediyelerinin 
Tercihi MST oldu.

Hyster’den standartları
yükselten akülü forklift serisi: XNT

S62-64
RUPPEL HYDRAULIK



Yaşam denilen kavram uzun bir çizgiden ibarettir; 
dün bugün ve yarın… bütün yaşamınız ve sermayeniz 
bu üç kelimede gizlidir bunun için , zamanı iyi kullan-
malı ,yaşadığınız anın ve geleceğinizin bir zaman yatı-
rımı olduğunu unutmamalısınız. Çünkü zamanını gü-
zel şekilde değerlendirenler geleceğinide başarılı bir 
şekilde teminat altına almış olur.

Zaman yönetimi başarı ve başarısızlıkta önemli bir 
rol oynamaktadır. Başarılı ile başarısız insanlar arasın-
daki en büyük farklardan biri;  zamanı nasıl planladık-

ları ile alakalıdır .İyi bir hazırlık , zamanı iyi ayarlama 
iyi bir sonuca  götürüken , plansızlık dar çerçevelerde 
kötü sonuçlara yol açabilir. 

Hayatı bir yarış olarak düşünürsek şayet , bu yarış-
taki en önemli kavram “ zaman” dır. Mükemmel za-
man yönetimleri harika sonuçlara ulaştırır. Başarının 
anahtarı, doğru hedefe ulaşma, imkansız gibi görünen 
bazı durumları yapılabilir bir hale dönüştürmektir, za-
manı iyi kullanmak.

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

Mutlu Bir Yaşam İçin
Zamanı İyi Kullan



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20156

Scania Satışları Yüzde 90 Arttı
2015 yılının ilk 6 ayında yüzde 30 büyüyen ağır ticari araç pazarında Scania, satışlarını en fazla yükselten marka oldu. Scania 

ilk 6 ayda toplam bin 555 adetlik satış gerçekleştirdi.

Ağır ticari araç pazarı, 2015 yılının ilk 6 ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 17 bin 827 adetlik satış ile yüzde 
30 büyüdü. İnşaat sektöründeki hareketlilik ve devam eden 
projeler sayesinde en fazla artış inşaat serisi kamyonlarda 
yaşandı. Kamyon satışlarının toplam pazardaki payı yüzde 
40’a yükseldi.

Scania, 2015 yılının ilk yarısında satışlarını en fazla artıran 
marka olarak öne çıktı. 1.555 adetlik satış adedine ulaşan 
Scania satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
90 artırarak toplam pazarda yüzde 9’luk paya ulaştı ve ithal 
ağır ticari araç pazarı lideri oldu. 

Bu dönemde çekici segmentinde Streamline modeli 
ile öne çıkan Scania, yüzde 21 artan toplam çekici 
pazarında satışlarını yüzde 77 yükseltme başarısı gösterdi. 
Nisan ayında tanıtımı yapılan yeni inşaat serisi ile model 
yelpazesini genişleten Scania, 3 aylık sürede 179 adetlik 
inşaat aracı satışı gerçekleştirdi. 

Scania, 2016 yılbaşında Euro 6 normlarına 
geçileceğinden dolayı pazarda yaşanan hareketliliğinde 
etkisi ile 2015 yılını 3.500 adedin üzerinde satış ve yüzde 
10 pazar payı ile tamamlamayı hedefliyor. 

Ürün gamı genişliyor 

Ağır ticari araç sektöründe müşterilerinin tüm taleplerine 
cevap vermek isteyen Scania, bu amaçla ürün gamını 
genişletmeye devam ediyor. 2015 yılı ikinci yarısında 
Scania ile özdeşleşerek efsane haline gelen ve kırkayak 
olarak tabir edilen 8x2 modelini tekrar yollara çıkartıyor. 

Scania’dan 2. El atağı

Ağır ticari araçları bir yatırım ürünü olarak gören ve 
müşterilerinin hem alırken hem de satarken kazanmalarını 
amaçlayan Scania, 2. El atağı başlatıyor. DOD Ağır Vasıta 
uygulaması ile müşterilerinin 2. El ağır ticari araçlarını, 
markası ne olursa olsun değerlendirebilecekleri bir platform 
yaratmayı hedefliyor. 
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Bais İtfaiye Ve Kurtarma Araçları 
Şimdi de KKTC’de

Bais A.Ş. olarak ürün teslimatlarımız tüm hızıyla 
devam etmektedir.  En son Yavru Vatan Kıbrıs’a 
2 adet Acil Müdahale ve Kurtarma Araçlarının 
teslimatlarını gerçekleştirdik. Araçlar, hem yangına 
müdahale hem de kesme ayırma aparatları ile trafik 
kazalarında yaralı vatandaşları kurtarma amacıyla 
tasarlanmıştır.  Araçlarımız Girne ve Lefkoşa İtfaiye 
Müdürlükleri tarafından kullanılmak üzere teslim 
edilmiştir.  

Yurtdışı teslimatlarımızın yanısıra, Yurtiçinde 
de teslimatlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. 
Ramazan bayramı öncesinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne su tankerleri 
teslim edilmiştir.  50 araçlık bu proje, çalışma 

arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile 90 gün gibi 
kısa bir sürede tamamlanmıştır. Mobil Bakım ve 
Onarım Araçları ve Kanal Açma Araçlarından sonra 
Ankara’mıza teslim edilen 50 aracımız değerli 
hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Tüm 
Ankara’lılara hayırlı olmasını dileriz.                                                                                                       

2015 yılı piyasalardaki genel durgunluğa rağmen, 
imalatlarımız ve teslimatlarımız devam edecektir. 
Bunun yanısıra AR-GE departmanımızın da 
çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Bu anlamda bize 
destek olan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve 
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Dr. Hakan AKBULUT 
info@radusdergisi.com
ha@hakanakbulut.eu

Uluslararası ekonomik ilişkilerin ve 
dış ticaretin gelişmesinde uluslararası 
fuarların önemli bir rol oynadığı hepimizce 
bilinmektedir.  Endüstriyel nitelikte ilk fuarın 
1791’de Habsburg yönetimindeki Prag ‘da 
düzenlenmesinin ardından iki asrı aşan bir 
süre geçmiştir. Günümüz standartlarına 
uyan ilk uluslararası fuarın ise 1851’de 
Londra’da düzenlendiğini görüyoruz. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
uluslararası fuarlar, uluslararası ekonomik 
ilişkilerin gelişmesinde ve dünya ticaret 
hacminin sürekli artmasında katalizör 
bir rol oynamaktadır. Her yıl dünyanın 
dört bir yanında binlerce uluslararası fuar 
düzenlenmekte ve bu düzenlenen fuarların 
büyüklüğü ve katılımcı sayısının fazlalığı; 
uluslararası fuarları düzenleyen ülkelere, 
itibar ve ekonomik güç kazandırmaktadır. 

Bu yazımızın amacı uluslararası fuarcılık 
tarihi ile ilgili bilgi vermek değildir. 

Yazımızın amacı; uluslararası fuarlara 
katılan firmalarımızın, fuarlardan daha etkin 
yararlanabilmeleri için neler yapmaları 
gerektiğine ve firmalarımızın uluslararası 
fuarlar aracılığı ile sektörlerinde uluslararası 
görünürlüklerini  nasıl arttırabileceklerine 
ilişkin görüşlerimizi  okuyucularımıza özetle 
aktarmaktadır. 

Bu yazımızdaki diğer bir amaç da; dergimizin 
okuyucularının büyük bölümünün araç, 
araç üstü ekipman, iş makinaları, treyler 
ve dorse üretimi ve ticareti ile ilgili kişiler 
oldukları için, 2017 yılının ilk yarısına  
kadar bazı Avrupa ülkelerindeki bu  sektör 
ile ilgili  uluslararası fuarların isim, tarih 
ve mekan bilgilerini okuyucularımızla 
paylaşmaktır. 

Etkin Uluslararası Fuarlara Katılım

Uluslararası bir fuara katılım sağlayan bir 
firmamızın o uluslararası fuarı sadece 
ürünlerini sergileyeceği veya fuara gelenlere 
ürünlerini göstereceği bir etkinlik olarak 
görmemesi gerekir. 

Firmalarımız uluslararası fuarları; sektörde 
görünürlüklerini artırma, firmalarının çok 
yönlü tanıtımını yapma,   ilgili çevrelerle 
temas etme ve işlerini geliştirme amacına 
yönelik düşünmeleri ve hazırlıklarını buna 
göre yapmaları gerekir. 

Bu doğrultuda firmalarımızın uluslararası 
fuarlardan maksimum ölçüde 
yararlanabilmeleri için profesyonel destek 
alarak, uluslararası fuarlarda aşağıda 
belirtilen bazı çalışmaları ve etkinlikleri 
gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu çalışma ve etkinlikler 
fuardan fuara farklılık arz edebileceği gibi, 
bu çalışma ve etkinlikler için yeni öneriler 
de getirilebilinir.

- İş görüşmeleri ve ilgili firmalarla, 
kuruluşlarla temas için önceden randevuların 
ayarlanması,

- Katılan firma için bir basın toplantısı 
düzenlemesi,

- Firma için yapılacak bir basın açıklamasının 
ilgili çevrelere geniş bir şekilde dağıtılması,

- Firmanın standına dikkat ve ilgi çekecek 
şahsiyetleri getirilmesi, 

- Fuar öncesi uluslararası sektörel dergilerde 
ilan verilmesi,

- Firma hakkında ilgili bazı yayın kuruluşlarına 
ve dergilere mülakatlar verilmesi,

- Etkin bir tanıtım dokümanı ile fuara 
katılımın desteklenmesi,

- Gerekmesi halinde bir sosyal etkinlik 
düzenlemesi ( Yemek, kokteyl, gösteri vs )

Bu çalışma ve etkinliklerin münferit bir firma 
için olabileceği gibi fuara birlikte katılan 
firmalarca ortaklaşa yapılması veya birlikte 
bir şemsiye kuruluşla  organize edilmesi de 
mümkündür.

Konumuz; araç, araç üstü ekipman, iş 
makineleri, treyler ve dorse üretimi ve 
ticareti ile ilgili olduğu için bu şemsiye rolü, 
Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 

Dış Ticarette Uluslararası Fuarlar

EKİNOKS 
AÇISINDAN
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Üreticileri Birliği Derneği’nin  (ARÜSDER) üstlenebileceği 
akla gelmektedir. 

Avrupa’daki Bazı İlgili Uluslararası Fuarlar

Bu doğrultuda 2017 ilk yarısına kadar bazı  Avrupa 
ülkelerindeki araç, araç üstü ekipman ve iş makineleri ile 
ilgili gerçekleşecek bazı fuarların bilgilerini aşağıya çıkardık,

Taktir edileceği üzere; sektör ile ilgili olarak bizim 
belirttiklerimizin dışında da birçok ülkede, birçok uluslararası 
fuarlar düzenlenmektedir. Bunların hepsine köşemizde 
yer vermemiz mümkün değildir. Ancak biz sektöre yararlı 
olacağını düşündüğümüz; Almanya, Avusturya, Polonya, 
İsviçre, Hollanda ve Belçika’daki bazı fuarları sizlerle 
paylaşmak istedik. 

Almanya

- Uluslararası Otomobil Fuarı, IAA, Frankfurt,  17-27   
 Eylül 2015

- AMI/AMITEC, Leipzig, 9-17 Nisan 2016

- AUTO MECHANIKA, Frankfurt, 13-17 Eylül 2016

- Ticari Araçlar Fuarı, IAA Nutzfahrzeuge, Hannover,   
 22-29 Eylül 2016

- Ulaştırma Lojistik Fuarı, Münih, 9-12  Mayıs 2017

Avusturya
- Otoshow , Viyana, 14-17 Ocak 2016

- Otomobil Fuarı, Salzburg, 18-19 Mart 2016

- Autozum, Salzburg, 18-21 Ocak 2017

İsviçre
- Ulaştırma ve Lojistik, Bern, 16-17 Eylül 2015

- Ticari Araçlar Fuarı, Bern, 12-15 Kasım 20115

- PRODEX, Basel, 15-18 Kasım 2016

Polonya

- TRANSPOLAND, Varşova, 4-6 Kasım 2015

- TTM, Posnan, 14-17 Nisan 2016

- TRANSPOLAND, Varşova, 8-10 Kasım 2016

Belçika

- Ulaştırma ve Lojistik, Anwerp, 22-24 Eylül 2015

- Avrupa Motor Show, Bruksel, 14-24 Ocak 2016

- AUTOTECHNICA BENELUX, Brüksel, 20-23 Mart 2016

Hollanda

- Ulaştırma, Gorinchem 1-3 Eylül 2015

- European Road Transport Show, Amsterdam, 20-24   
 Kasım 2015

- Ulaştırma, Gorinchem, Eylül 2016 (Fuar günleri henüz  
 belirlenmemiştir)

- AUTORAI, Amsterdam, Nisan 2016 (Fuar günleri   
 henüz belirlenmemiştir)

- REMATEC, Amsterdam, Mayıs 2016 (Fuar günleri   
 henüz belirlenmemiştir)

Yukarıdaki fuarların bazılarına sektördeki firmalarımızın 
profesyonelce katılımlarının; ülkemizdeki bu sektörün 
gelişmesine katkı sağlayacağına ve yeni işbirliği imkanlarının 
doğuracağına inanmaktayız. 

Firmalarımızın uluslararası alanda etkinliklerini ve 
görünürlüklerini artırmaya yönelik olarak uluslararası fuarlara 
gerekli hazırlıkları yaparak ve bu fuarlardan maksimum 
yararı sağlayacak şekilde  katılmaları dileklerimizle…
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Emek Group
Yeniliklere Yenilik Katmaya Devam Ediyor
Faaliyetlerine bir aile şirketi olarak 1942 yılında başlamış olan Emek Group, üç kuşaktır çalışmalarına devam ediyor. İnşaat 
alanında projeler gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamış olan firma, sonrasında otomotiv ve telekomünikasyon sektöründe de 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Treyler, telekomünikasyon ve enerji olmak üzere 
Emek Group günümüzde üç ana sektörde faaliyetlerini 
sürdürmeye devam etmektedir. Burcu Onur Taşdelen, 6 
yıldır Treyler sektöründe bulunduklarını, bu geçen zamanın 
3 yılını altyapı hazırlıklarıyla geçirdiklerini ve son üç yılda 
da EMK TREYLER markasıyla üretim yaptıklarını belirtiyor“ 
Emek Group içerisinde kendi markamız olan ‘EMK 
TREYLER’in üretimi ile birlikte otomotiv sektörüne hızlı 
ve fark edilir bir giriş yapmış olduk. Treyler dışında enerji 
ve telekomünikasyon sektörlerinde de çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” diyen Taşdelen, özellikle Treyler 
sektöründe üretime başladıkları ilk andan itibaren yurt içi 
ve yurt dışında gerçekleştirdikleri başarılı satış ve pazarlama 
faaliyetleri sonucunda sektörün zirvesinde kendilerine yer 
edindiklerini ifade eden Taşdelen, “Uzun süren araştırma 
ve altyapı çalışmalarımız sonucunda piyasanın kaliteli, 
yenilikçi, dinamik ve genç bir treyler markasına ihtiyaç 
duyduğunu gördük. Piyasada ki bu beklentiyi ürettiğimiz 
ürünlerimiz ile karşıladık, bu nedenle sektör bizi son 
derece hızlı sahiplendi.”

“Kalite standartlarını yükseltiyoruz “

EMK TREYLER markası altında 22 tip regülasyona uygun 

belgeye sahip olan firmanın üretim bandında birçok ürün 
bulunuyor. Treyler ürün grubunun oldukça geniş olduğunu 
belirten Burcu Onur Taşdelen, “Genel olarak baktığımızda 
Treyler ürün grubunda 2 dingilden 10 dingile kadar Havalı 
Sistem ve Komple Hidrolik Sisteme sahip Lowbedler, Havuz 
(Küvet) Tipi Yarı Römorklar, Kapaklı Damperler, Yarı Römork 
Silobaslar, Araçüstü Damper ve Su tankerleri, FETİH 1453 
İtmeli Damper, en çok üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler 
arasında yer almaktadır. Üretim bandımızda ki bu ürünlere 
baktığımızda İnşaat ve Hafriyat Taşıma sektörüne yönelik 
olan Küvet Tipi Yarı Römork ve Kamyon Üstü Damperlerin 
önemli bir yer teşkil ettiğini görmekteyiz”. Sürekli yenilikçi 
olmaya çalıştıklarını ve piyasanın ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşdelen, 
“Ülkemizde halen merdiven altı üretim yapılmaya devam 
ediliyor. Ancak firmalar da bu ürünlerden çok fazla sorun 
yaşadıkları için artık daha kaliteli ve güvenli olan ürünleri 
tercih etmeye yöneliyor. 

Firma olarak ürettiğimiz bütün araç tiplerimizin gerekli Tip 
Onay belgelerini SGSTÜV firması aracılığıyla Yurt Dışından 
almaktayız. Bu işlem için ciddi miktarda bedel ödedik ve 

KAPAK 
HABER
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ödemeye devam ediyoruz. Ayrıca bütün Kalite ve ISO 
belgelerine sahibiz. Biz treyler üretimini planladığımızda, 
sektörün taleplerine göre üretim yapma kararı aldık. 
Kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeme düşüncesini 
firma genel politikamız olarak belirleyerek, ürettiğimiz 
ürünlerde, sadece aksesuar olarak tabir edilebilecek 
değişiklikler yapılmakta ve kaliteyi etkileyecek hiçbir talep 
dikkate alınmamaktadır. EMK TREYLER markasıyla sektöre 
girdikleri ilk andan itibaren kaliteyi yukarı çektiklerini 
belirten Taşdelen, “Her ürünümüz, son derece özenle ve 
yenilikçi bir bakış açısıyla üretiliyor. Üretimini yaptığımız 
araçlarımız piyasada dolaşmaya başladıktan sonra diğer 
firmaların da kendilerini yenileme ihtiyacı hissettiklerini 
görebilirsiniz. Sektöre kaliteyi, görselliği, sürekli yeniliği 
getirdiğimizi ve Treyler Sektöründe çıtayı yukarılara 
taşıdığımızı söyleyebiliriz.” dedi. “Üretim sahamızda 
Üretim teknolojilerini yakından takip etmekteyiz. Bu 
konuda 15 kişilik AR-GE ekibimiz gerekli çalışmayı ve 
araştırmayı sağlıyor. Bu sayede sürekli bir iyileştirme ve 
değişim süreci içerisinde üretim yapmaktayız. Türkiye’de 
Toz Altı Robot Tezgâhta kaynaklı üretim yapan ilk firmayız 
ve bunu hala devam ettirmekteyiz. Kullandığımız diğer 
Kaynak Metodumuz olan Gaz Altı Kaynak da kullandığımız 
Kaynak telleri bütün Kalite sertifikalarına sahip üreticilerden 
tedarik edilmektedir.” diye belirtti.

“FETİH 1453 İTMELİ DAMPER” TREYLER sektöründe 
büyük devrim 

EMK TREYLER olarak birçok yeni ürünü sektöre 
kazandıran Emek Group, son olarak ürettiği “Fetih 1453 
İtmeli Damper” ile inşaat ve Madencilik sektöründe yoğun 
bir talep görüyor. Özellikle 3. İstanbul Havalimanı gibi 
zorlu saha şartları ve madencilik alanında kullanılması 
için tasarlanmış olan bu yeni ürün şu anda 3. İstanbul 
Havalimanı projesinde birçok firma tarafından tercih 
ediliyor. 

Yenilikçi bir ürün: “Fetih 1453 İtmeli Damper”

Fetih 1453 İtmeli Damper modelinin ortaya çıkış 
hikayesini paylaşan Taşdelen; “Yapmış olduğumuz piyasa 
ve şantiye saha araştırmalarından elde ettiğimiz sonuçları 
değerlendirdiğimizde bu sektörde yeni ve farklı bir ürüne 
ihtiyaç olduğunu tespit ettik. 2 yılı aşkın bir süredir yapılan 
AR-GE çalışmalarımız esnasında maden sektöründen 
birçok firma ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler esnasında 
Maden Ocaklarında yaşadıkları sıkıntıları öğrenme 
imkanı bulduk. Aynı zamanlar da başlayan 3.Havalimanı 
Projesinde çalışan araçların zorlu saha şartlarından dolayı 
yaşadığı sıkıntıları yerinde yaptığımız tespitler ve gözlemler 
ile belirledik.” 

Havalimanı Projesinde çalışmak üzere çok sayıda Kamyon 
Üstü Havuz damper ürettiklerini ancak şantiye zemininin 
kamyonların çalışmasını son derece güçleştirdiğini belirten 
Taşdelen, “Maden Ocaklarında yaşanan sıkıntıların 
Havalimanı Projesinde de yaşandığını tespit ettik. Maden 
Ocaklarında ve 3.Havalimanı Projesinde yaşanan en 
büyük sıkıntılardan olan, Damper Devrilme Kazalarını 
ortadan kaldıracak, sefer sayılarını yükseltecek ve daha 
fazla yük taşımaya olanak sağlayacak “FETİH 1453 İtmeli 
Damper” aracımızın üretimini yapma kararı aldık. Mevcut 
AR-GE çalışmalarımızı hızlandırarak ilk aracımızı 2014 yılı 
EKİM ayında üretim bandımızdan çıkardık. 3.Havalimanın 
Şantiyesinde balçık çamur, ıslak kum, ıslak killi toprak, 
taş ve çakıl gibi yük tipleriyle testlerini yaptık. ARGE ve 
Saha Ekibimiz ilk aracımızı Havalimanı şantiyesinde 3 ay 
boyunca 7/24 çalıştırarak gerekli onayı verdikten sonra seri 
üretimine başladık.”

Klasik damperlerden farklı olarak “Fetih 1453 İtmeli 
Damper”in yükü daha hızlı bir şekilde boşalttığını ve 
arka kapağın kapanmasını beklemeden yola devam 
edebileceğini belirten Taşdelen, bu sayede sefer sayısında 
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artış oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni modelin ayrıca 
yakıt avantajı da sağladığına dikkat çeken Taşdelen, “Fetih 
1453 İtmeli Damper kullanıcılarına metreküp olarak daha 
fazla yük taşımalarını, hızlı ve güvenli bir şekilde boşaltım 
yapmalarını sağlıyor. Hem de daha düşük yakıt tüketimi ve 
de sağlamış oluyor” dedi. Tünel projelerinde de aranan bir 
ürün haline gelen “FETİH 1453 İtmeli Damper”, yükseklik 
sıkıntısı olan tünel çalışmalarından damperleme yapmadan 
boşaltım sağladığı için bu noktada çok büyük zaman 
kazandırmakta ve sektörde bir ilki temsil etmektedir. 

2015 yılının Ocak ayına kadar havuz kasa damperlerin 
son derece yoğun bir şekilde satıldığını ancak yeni 
çıkartmış oldukları “Fetih 1453 İtmeli Damper”in, şu 

anda EMK TREYLER’ın amiral gemisi haline geldiğini dile 
getiren Taşdelen, yeni ürün ile ilgili olarak “Fetih 1453 
İtmeli Damper”in bu güne kadar 350’ye yakın satışının ve 
yurtdışında birkaç bayilik anlaşması yapıldığını belirterek 
aldıkları geri dönüşlerden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Satış rakamları artıyor

Avrupa’da Almanya, Finlandiya, Belçika, Hollanda, 
Lüksemburg, Türki Cumhuriyetler ve Afrika bölgesi 
başta olmak üzere treyler ürün grubunda Havuz(Küvet) 
Tipi Yarı Römork Dorse, Lowbed, Silobas ve Konteyner 
Taşıyıcı satışlarının oldukça yüksek adetlere ulaştığını 
belirten Taşdelen, ayrıca Belçika’da Satış ve Servis bayileri 
de bulunduğunu ifade etti. Belçika’da bayilik oluşturma 
sürecinin son derece zorlu olduğunu da hatırlatan 
Taşdelen, “Ürününüzü pazara sunabilmek için zorlu bir 
süreçten geçtik. İki ay boyunca ürünlerimizin, Belçika 

standartlarına uyup uymadığı incelendi ve onay alınca 
satışa sunulmaya başlandı” dedi. Türki Cumhuriyetlerinden 
özellikle Türkmenistan’a çok sayıda kamyon üstü damper, 
yarı römork ve lowbed ürünlerinden gönderdiklerini ifade 
eden Taşdelen, Azerbaycan’da ise kamyon üstü damper 
ve lowbedin daha yoğun bir şekilde satıldığını söyledi. 
Türkiye pazarında en çok Havuz(Küvet) Tipi Yarı Römork 
Dorse ve Kamyon Üstü Damper satışı yapıldığını dile 
getiren Taşdelen, “Fetih 1453 İtmeli Damperimizin de satış 
rakamları son derece yüksek ve her geçen gün siparişlerde 
artış yaşanıyor. “Özellikle madencilik alanında hizmet 
veren firmalar, havalimanı şantiyesini ziyaret edip ürünün 
nasıl çalıştığını inceliyor” dedi. 3. Havalimanı projesinde 
şu anda 225 adet itmeli damperlerinin çalıştığını söyleyen 
Taşdelen, ürünün artı yönlerini gören firmaların hemen 
irtibata geçtiğini dile getirdi ve ekledi: “Yeni bir ürünü pazara 
sunduğunuz zaman çok hızlı bir geri dönüş beklemezsiniz. 
Bizim de ilk etapta yüksek hedeflerimiz yoktu, fakat aracın 
piyasadaki büyük bir boşluğu doldurduğunu gördük. Bu 
sayede beklentilerimizin de üzerinde bir taleple karşılaştık.”

Havuz Treyler - Kamyon Üstü Damper

“Üretilen Küvet Tipi Damper Yarı Römork araçlarda 
özel siparişler hariç, tabanı 5mm yan duvarları 4mm 450 
BRINNEL AŞINMA ÇELİĞİ kullanılmakta. Bu kullanılan 
Aşınma Çelikleri haddelenirken fabrika çıkışı özel lazer 
teknolojisi ile 5mm ve 4mm kalınlıkları birbiriyle aynı 
plakalarda kaynatılarak üretilir. Bu da üretim esnasında 
kovada iki parçayı ortadan tek kaynaklı olarak üretim imkânı 
sunmakta. Böylece aracın ağırlığını hafifletmiş olmakla 
beraber ve sağlamlığını daha da yükseltmiş ve kullanıcıya 
uzun yıllar kullanım imkânı sağlamaktayız. Kovalarda 
kullanılan sağ ve sol duvarlarında bulunan ve tabana kadar 
inen bükümlerin hem kovanın zaman içerisinde açılmasını 
engellemekte hem de daha hızlı ve kolay boşaltım imkânı 
sağlamaktadır. Araçların omurgasını oluşturan şasi üretimine 
ve kullanılan malzemeye bakıldığında, piyasadaki çoğu 
dorsenin şasilerinin kırıldığını, çatlamalara maruz kaldığını 
ve ağırlıklarından dolayı son derece verimsiz olduğunu 
görmekteyiz. Buna etken olan üretim malzemesi ve 
üretim teknikleridir. Gerekli olan mukavemeti sağlamak 
için şaside kullanılması uygun olmayan sacların kalınlıkları 
yükseltilmekte bu da çok fazla ağırlığa sebep olmaktadır. 
Kullanılan bu saclar düşük mukavemetleri sebebiyle kısa 
zaman içinde çatlama ve kırılmaya sebep olmaktadır. 
Sonrası ise ürününe sahip çıkmayan üreticiler yüzünden 
mağdur olan kullanıcılardır. EMEK GROUP şaside S700 MC 
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sacı tek parça olarak, toz altı robot tezgâhta üretmekte ve bu 
sayede piyasanın en sağlam şasisini üretmektedir. Doğru ve 
kaliteli malzeme, doğru teknikler ve doğru üretim ile ortaya 
çıkan araç sonucunda, daha düşük yakıt tüketimi, daha iyi 
yol tutuşu ve daha uzun ömürlü kullanım göstermekte ve 
bu bütün kullanıcıların hem fikir olduğu bir nokta. Bir diğer 
üretimimiz olan Araç Üstü Damperlerimizde gene aynı 
şekilde doğru malzeme-doğru üretim tekniği prosedürüyle 
hareket ediyoruz. Kamyon Üstü Damperlerin üretimi 
esnasında ilgili kamyon firmalarının üst yapı talimatlarına 
birebir uygun olarak üretim yapılmaktadır. Kova ile araç 
şasisi arasında bulunan Alt Şasiyi (Yavru Şasi) S500 MC 
sacdan üretmekteyiz. Bu da şaside uzun yıllar kullanım 
imkanı sunmaktadır.” Diye belirten Taşdelen. “Damper 
Kovamızda yine büküm teknolojisini uygulayarak hızlı 
boşaltım imkânı ve zamandan tasarruf sağlamaktayız” dedi.

Lowbed alanında yeni ürünler

Lowbed üretiminde de yenilikler sunduklarını hatırlatan 
Taşdelen, 2+6 Dingilli Yarı Modüler Hidrolik Süspansiyonlu 
modelin geçen yıl ki fuarda tanıtıldığını kaydetti. Ürünün 
modüler özellikleri sayesinde beş aracın işini tek başına 
yapabildiğini dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti: 
“Avrupa’da 90 cm’in altına inen hidrolik süspansiyonlu 
araç yok ancak bizim yeni ürünümüz 87 cm’e kadar 
inebiliyor. Proje taşımacılığında 1 cm bile çok büyük bir 
önemi var çünkü 1 cm için bile yıkılan köprüler var.” 2015 
yılı son çeyrekte piyasaya sürecekleri yeni lowbed ürünün 
bulunduğunu da belirten Taşdelen, yeni ürünün 2+5 
DLS sistemli tam modüler bir araç olduğunu ve başka bir 
benzerinin Türkiye’de bulunmamaktadır. 

Ürettiğimiz Lowbed araçlarımızda da Avrupa sacları 
tercih ediyoruz. Özel proje taşımacılığı yapan Ağır 
Nakliye firmalarının en önemli talepleri yükseklik, 
dayanıklılık ve dengeli yük dağılımıdır. Üretimi yapılan 
Lowbed ürünlerinin geliştirilmesinde bu noktalara azami 
dikkat edilerek projelendirmeleri yapılmakta ve üretime 
geçilmektedir. Daha önce Türkye’de imalatı yapılmamış 
olan ve bu nedenle sürekli Avrupa’dan ithal edilen ürünleri 
artık çok rahat bir şekilde üreterek kullanıcıların hizmetine 
sunmaktayız. Örneğin; Hidrolik Dümenleme Sistemine  
sahip DLS Dingilli Lowbed  araçları Türkiye’de ilk olarak 
EMK tarafından üretilmiştir. Üretimi yeni biten 2+6 Dingil 
Yarı Modüler Hidrolik Dümenlenir aracımız ise hem Türkiye 
de hem de Avrupa da bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. 
Aracımızın yerden yüksekliği yüklü haliyle 78cm’ dir. Bu da 
segmentinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Gerek üretim tesisimiz, makine parkı ve kullandığımız 
malzemeler, gerek bütün kaynaklarımızın Kaynak 
Mühendisleri kontrolünde olması, çok iyi bir mühendislik 
ekibine ve yetişmiş tecrübeli üretim kadrosuna sahip 
olmamız; bizi yani EMK TREYLER’ı rakiplerinden bir adım 
öne çıkardığını” söyledi.

Son olarak Silivri’de yeni bir fabrika yatırımı da 
gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Taşdelen, şöyle 
devam etti: “Üretime yönelik çok fazla talep almamızdan 
dolayı, var olan üretim merkezimiz bize yetmemeye 
başladı ve bu nedenle Silivri’de yeni bir fabrika yatırımı 
gerçekleştirdik. Şu anda sahip olduğumuz fabrikamızın 
30 bin metrekare kapalı alanı var. Yeni fabrika ise 10 bin 
metrekare açık alan ve 4 bin 100 metrekare kapalı alana 
sahip. Yeni fabrikanın üretimde ihtiyaç duyacağı makine 
kurulumları yapıldı ve çok kısa bir süre içerisinde üretime 
de başlamış olacağız yeni istihdamlar ile yeni ürünler 
yapmaya devam edeceklerini” vurguladı.
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Allison Tam Otomatik Şanzımanlı Iveco Daily 
Havaalanı Pist Onarım Araçları Hizmette
Havaalanı ve otoban onarım müteahhitliği alanında uzman olan Allied Altyapı Yönetimi Ltd. şirketi, hali hazırda kullandığı 
Iveco günlük ekstrüder araçlarından birini Allison 1000 SerisiTM tam otomatik şanzıman monte ederek güçlendirdi. Asfalt beton 
dökmek ve dolgu uygulamaları gibi zorlu görevlere uygun olarak Allison şanzıman donanımının monte edilmesi, yüksek verimlilik, 
güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve emniyet gibi avantajlar sunarken maksimum hizmet süresi sağlanması ile sonuçlandı. 

Adapte edilen 6.5 tonluk panelvan, ekstrüder kolu 
aracılığıyla kamyondan yüzeye aktarılan yalıtım malzemesini 
uygulayan operatörün yürüme hızına uyumlu olarak 2 mph 
hızında bir sürüş sağlıyor. Manüel şanzımanlardaki eski 
dur-kalk koşullarında sürücünün, sürekli debriyaja basması 
ve ayağını debriyajdan çekmesi gerekiyordu. Ancak Allison 
tam otomatik şanzımana geçilmesi, debriyaj aşınması, olası 
debriyaj arızaları ve aşırı ısınmadan kaynaklanan uzun 
arıza süreleri gibi sorunları ortadan kaldırdı. Ayrıca Allison 
tork konvertörünün, motor torkunu arttırması ve hem 
ivmelenme hem de vites değiştirme sırasında kesintisiz güç 
sağlaması sayesinde dolgu malzemesinin daha kolay ve 
pürüzsüz bir biçimde uygulanabilmesi sağlandı.

Allied Altyapı şirketinin pist ve asfalt onarım faaliyetleri, 
12:00 ve 05:00 saatleri arasında gece boyunca devam 
ediyor. Bir ekstrüder ve beş operatörden oluşan işgücü 
ekibi, dört saatlik uygulama, bir saatte dolgunun kuruması 
ve onarılan alanın temizlenmesi sonucunda toplam 2,000 
çizgisel metreyi onarabiliyor. 

Allied Altyapı şirketi, araçlarına Allison Şanzıman monte 
edilmesi için merkezi Dunstable’da bulunan Northern 
Commercials’daki Iveco uzmanlarına başvurdu. Allison 
çözümlerini öneren Northern Commercials, Allison 1000 

Serisi şanzımanları kullanarak daha önce birçok başarılı 
montaj çalışmaları gerçekleştirmişti. Iveco ile işbirliği 
içinde Hollanda’daki iki itfaiye kamyonu ve İsviçre’deki 
bir hapishane aracına aynı şekilde gerçekleştirilen Allison 
şanzıman montajı sonrasında da çok başarılı sonuçlar elde 
edildi. 

İngiltere’de bulunan Allied Altyapı bünyesinde İş Geliştirme 
ve Müşteri Yöneticisi olarak görev yapan Tricia Green 
açıklamasında: “Görülen gelişmeler, büyük önem taşıyor. 
Verimlilik ve güvenilirlik gibi parametreler büyük ölçüde artış 
gösterdi. Operatörlerimiz, dolgu malzemelerinin kusursuz 
bir biçimde ve kolaylıkla uygulanmasını sağlayacak kadar 
yavaş, doğru ve uygun bir hıza ulaştılar. Bu sayede bakım 
faaliyetlerinin daha kaliteli ve sonuçların daha iyi olması 
sağlanıyor. Havaalanı gibi böylesine dar zamanlı faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği ortamlarda mevcut riskin yönetilmesi ve en 

aza indirgenmesi gerekiyor,” diyor. 
Green: “Saat 05:00’i gösterdiğinde otobanların ve çalışma 

alanlarının amacına uygun bir biçimde Hava Tarafı Operasyonları 
departmanına teslim edilmesi gerekiyor. Allison şanzımana 
geçilmesi, ekstrüderimize duyduğumuz güveni arttırdı. Gelecekte 
diğer ekstrüderlerimizi de Allison tam otomatik şanzımanlar ile 
donatmayı planlıyoruz,” dedi. 
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İnşaatların Yüksek Performanslı, Kaliteli Ve 
Dayanıklı Güçleri: MAN Kamyonlar
Dünya devi MAN kamyonları; ileri teknolojileri, kaliteleri, sağlamlıkları, yüksek performansları ve işletme maliyeti avantajları ile inşaat sektöründe 
de fark yaratıyor.

İnşaat sektörünün gözdesi MAN kamyonlar, birçok önemli projenin yanı sıra İstanbul’daki 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü gibi mega / sembol 
projelerde de önemli ve ağır görevleri büyük bir başarı ile yerine getiriyor. 

250 yılı aşkın köklü geçmişi ile dünyanın en önemli 
kuruluşlarından biri olan Alman mühendislik ve üretim markası 
MAN, Türkiye’de de sektörüne öncülük ediyor. Ağır ticari 
araçlarda zengin ve alternatifli ürün portföyü ile birçok sektöre 
en ideal çözümleri sunan MAN, Türkiye’nin lokomotifi olan 
inşaat sektörünün de en çok tercih ettiği markaların başında 
yer alıyor. 

Özellikle en ağır şartlarda dahi ileri teknolojisi, dayanıklılığı, 
performansı ile rakiplerine fark atan MAN kamyonlar; 
sundukları konfor, yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleriyle 
de inşaat ve hafriyat firmalarının yüzünü güldürüyor. En zor 
koşullarda, en ağır yüklerin altından dahi başarıyla kalkmayı 
başaran MAN kamyonlar Türkiye’nin en büyük projelerini 
üstlenen firmaların da ilk tercihi konumunda yer alıyor. 

MAN kamyonlar, İstanbul’da yapımı hızla devam eden 
3. Havalimanı projesinde de kritik görevler üstleniyor. 
Yüklenecekleri iş ve faaliyet alanlarına özel olarak üretilen 
MAN kamyonlar, diğer birçok sektörde olduğu gibi inşaat, 
madencilik, hafriyat gibi ağır koşulların hakim olduğu alanların 
da gözdesi konumunda yer alıyor.

Zengin ve efektif ürün gamı ile MAN, tüm ihtiyaçlara en 
ideal çözümler sunuyor.

MAN; mikser, pompa ve damper gibi kullanım alanları için 
farklı tip, güç ve özelliklerde araçlar üretiyor. Her iş için farklı 
bir yapı grubu kullanan MAN’ın, inşaat sektörüne sunduğu 
TGS modeline ait kamyon ürün gamı ise birbirinden özel 
araçlardan oluşuyor:
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TGS 33.400 6X4 –- Damper kullanımına uygun inşaat 
kamyonu

TGS 41.400 8X4 – Damper kullanımına uygun inşaat 
kamyonu (Ağır şantiye şartları için 480 ve 540 beygir 
seçenekleri ile birlikte)

TGS 33.360 6X4 – Beton mikseri kullanımına uygun inşaat 
kamyonu

TGS 41.360 8X4 – Beton mikseri kullanımına uygun inşaat 
kamyonu

TGS 32.360 8X4 – Beton mikseri kullanımına uygun 
hafifletilmiş inşaat kamyonu

TGS 33.360 6X4 – Beton pompası kullanımına uygun inşaat 
kamyonu

TGS 41.400 8X4 – Beton pompası kullanımına uygun inşaat 
kamyonu

MAN TGS çekicilerde 250 tona kadar ulaşan kantar 
ağırlığı avantajları…

Kamyonların yanı sıra inşaat alanlarında kullanılmak üzere 
MAN TGS çekici ürün gamında da geliştirilmiş araçlar yer 
alıyor. 

TGS 18.400 4X2 Efficient Line – Farklı kabin ve aksesuar 
seçenekleriyle damper ve mikser kullanımına uygun çekici 
olarak hizmet vermektedir.

TGS 33.480 6X4 – Çift çeker çekicinin 90 ve 160 tonluk 
maksimum kantar ağırlığı opsiyonları mevcuttur. 8X4 
çekicilerde ise bu miktar 250 tona kadar çıkabilmektedir.

MAN kamyon ve çekiciler, benzersiz teknik özellikleri ile 
fark yaratıyor.

MAN, inşaat sektöründeki her iş için farklı tip ve özelliklerde 
araç üretiyor. Damper, mikser ve pompa grubu araçlarının 
hepsi, amaca ve ihtiyaca yönelik özel olarak üretiliyor. 

İnşaat grubu araçlarda standart olarak sunulan dik egzoz, 
şantiye şartlarında toz kalkmasını azaltıyor ve motorun 
korunmasını sağlıyor. 

Ağır şantiye şartlarında çalışması için tasarlanan MAN TGS 
41.480 8X4 ve MAN TGS 41.540 8X4 damperlerde standart 
olarak sunulan otomatik vites, hem kullanım kolaylığı ve 
hem de yakıt tüketimi konusunda büyük avantaj sağlıyor. 
Diğer damper modellerinde ise otomatik vites opsiyonu 
bulunuyor. Hafif mikser olarak tasarlanan TGS 32.360 8X4 de, 
otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu diğer MAN 
modellerinden biri konumunda. Mikser grubu için üretilen 
diğer araçlarda da, otomatik vites opsiyonel olarak sunuluyor.

MAN, düşük hızla çalışılan şantiye ortamlarında verimli 
olamayan Intardere alternatif olarak kendi patentli ürünü olan 
PriTarder’i sunuyor. PriTarder’in sağladığı avantajlar arasında 
düşük hızlarda yüksek frenleme gücü sağlaması, bakım, yağ 
değişimi ve ayar gerektirmemesi, MAN BrakeMatic (Elektronik 
fren sistemi) ve MAN TipMatic (Otomatik şanzıman) ile 
entegre çalışabilmesi de yer alıyor. MAN özel projeler için 6X6 
kamyon ve çekici çözümleri de sunuyor. 

MAN, müşterilerine çok özel ve benzersiz olanaklar 
sunuyor.

MAN kamyon ve çekicileri; en zorlu şantiyelerde, maden 
sahalarında, taş ocaklarında, hafriyat alanlarında, beton 
santrallerinde, en ağır yüklerin altından kalkabilmek için özel 
olarak tasarlanmıştır. MAN araçları ayrıca bu güçle teknoloji, 
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konfor ve ekonomiyi de birleştirirek yaşam boyu maliyetler 
konusunda da diğer markaların bir adım önüne geçiyor. 
MAN araçları; ileri teknolojili motor ve şanzıman sistemleri 
ile üstün performans ve ekonomik yakıt tüketimi sunarken 
düşük emisyon oranlarıyla çevreyi de düşünüyor. MAN 
araçları ayrıca güçlü şasi dizaynı ile de en ağır yüklerin altından 
kalkıyor. MAN kamyon ve çekicilerinde sunulan ergonomik 
kabin tasarımı ve standart olarak sunulan klima ise kullanıcının 
tüm zorlu şartlarda daha konforlu ve verimli çalışmasını 
sağlıyor. 

Üst yapıların araçla uyumunun öneminin daha da arttığı 
günümüzde MAN, onaylı üst yapı üreticileriyle çalışmayı 
tercih etmektedir. Bu süreçte üst yapı üreticileri; evraklar, 
kalite belgeri, saha testleri, ilk montaj testleri gibi bir takım 
araştırmalara tabi tutulduktan sonra “MAN Onaylı Üst Yapı 
Üreticisi” belgesine sahip olabiliyorlar. Bu üreticiler, onay 
belgesine sahip oldukları sürede gerekli teknik eğitimleri 
de alarak doğru şasiye en doğru üst yapıyı üretiyorlar ve bu 
konuda belirli bir sıklıkta denetleniyorlar. Ayrıca üst yapı 
üreticileri gerekli bilgilere online olarak ulaşabilmek için MAN 
Uluslararası Üst Yapı Üreticileri Portalı’nı da kullanabiliyorlar.

MAN kamyon ve çekicilerinin verimli kullanılabilmesi 
için bayilerle beraber kurduğu ProfiDrive (Ekonomik Sürüş 
Eğitimi) teşkilatı, müşterilere MAN araçlarının en ideal ve 
doğru şekilde kullanımı konusunda eğitimler veriyor. Bu 
sayede MAN, müşterilerinin araçlarını daha uzun ömürlü ve 
daha ekonomik olarak kullanmasını da sağlıyor.

Güçlü ve gelişen TopUsed (İkinci El) teşkilatı sayesinde 
MAN müşterileri, araçlarını yenilerken de MAN güvencesine 

sahip oluyor. Ayrıca TopUsed ile araçların ikinci el değerinin 
yüksek olması da sağlanıyor.

Kamu teşkilatı sayesinde ise sadece son müşterilere değil, 
aynı zamanda kamu kuruluşlarına da doğru ve en ideal 
hizmet sunuluyor. 

Yaygın Yetkili Servis ağı ile müşteriye hızlı ve “Yerinde 
Hizmet” avantajları… 

MAN yaygın ve yetkin Yetkili Servis ağı ile de Türkiye’nin 
her tarafında müşterilerine en hızlı ve etkin Servis ve Bakım 
Hizmetleri sunuyor. MAN Yetkili Servisleri, sahip oldukları 
mobil servis araçları sayesinde müşterilerine bulundukları 
merkezlerde, inşaat şantiyelerinde, maden sahalarında ya 
da taş ocaklarında da Yerinde Hizmet Servisi vererek zaman, 
işgücü ve para kaybını minimuma indiriyor.

MAN Yedek Parça’da %38’e varan fiyat avantajını 
müşterilerine yansıttı.

MAN; Türkiye’de teknoloji, mühendislik, Ar-Ge, üretim 
ve lojistik alanlarında yaptığı geliştirmelerle elde ettiği 
tüm avantajları birebir müşterilerine yansıttı. 2014 yılında 
başlayan uygulamalarla MAN Yetkili Servislerinde yedek 
parçalarda, %38’lere ulaşan kalıcı indirimler sağlandı. 
Yenilikçi uygulamaları ve sunduğu avantajlarla Satış Sonrası 
Hizmetler’de de fark yaratan MAN, düzenlediği periyodik ve 
özel kampanyalarla da müşterilerine cazip bakım ve onarım 
olanakları sunuyor. 
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Çevre Ve Temizlik Çözümleri
Yenilikçi, sürdürülebilir makinalar, ekipmanlar ve özel tasarımlar.

Belediye, çevre ve temizlik hizmetleri için ürün ve 
hizmet satışında 20 yıllık tecrübeye sahibiz.

İç mekan temizlik makinaları satışı ile başladığımız 
iş hayatımız Çevre bakım koruma, Şehir bakım ve 
temizlik makinalarının satışı ve imalatı ile devam 
etmektedir.

Dünya genelinde çevre ve şehircilik  ile ilgili 
çalışmaların ivme kazandığı zamanımızda hali hazırda 
süregelen  işlerin geliştirilmesi ve  geleceğe uyum 
sağlaması için çalışmaktayız.

Mevcut teknolojileri geliştirmek, yeni uygulamalar 
ile işleri daha çevreci      ve ekonomik yapmak üzere 
hareket etmekteyiz.

PEKARLI olarak yerli makine ve ekipmaların 
üretimini, Avrupa’dan saygın, kendini kanıtlamış 
markaların yetkili satıcılığını ve  hali hazırda 
kullanılmakta olan makinaların  şartnamelere uygun  
revizyonlarını ve güncellemelerini  yapmaktayız.

Çevre temizliği, tarihi yapıların bakımı ve korunması, 
mevsimsel bakım ekipmanları, kış mücadele sistemleri, 
öncelikle yaya alanları olmak üzere sakız, grafitti, lastik 
izleri gibi zor kirlerin temizlenmesine yönelik araçlar 
üretiyor ve tedarik ediyoruz. Hafif metro, tramvay 

yolları ve çevresi, tüneller ve battı çıktıların temizliği ve 
bakımı için özel araç, ekipman ve kimyasal sağlıyoruz.

Size Neler Verebiliriz,

Firmamız tamamen çok işlevli  taşıyıcı araçlar 
satmakta ve bu araçların  ülke şartlarına uygun 
ekipmanlarını sağlamaktadır. Ekipman ve donanım 
konusunda standart araçlarında fonksiyonel 
kullanımına yönelik özel tasarımlar ve üretimde 
yapmaktayız. 

Standart Hidrostatik Araçların Multifoksiyonel 
Araca Çevrimi

Tüm hidrostatik süpürücü  makinaların  model 
ve hacmine bakılmaksızın  3-5 fırçalı sıyırmalı 
vakumlamalı zemin yıkama , kar küreme ve tuzlama 
ekipmanını başarı ile kullanabilmesini sağlıyoruz. 
Araçlarda kirli vakum tankının m3 hacminin 
büyütülmesi ve su tankı hacminin büyütülmesi 
işlemleri de tarafımızdan sunulmaktadır.  Bu eklenti 
ve ekipmanlar , araçlar üzerindeki tadilatlar firmamız 
tarafından başarı ile yapılmaktadır. Tüm işlem ve 
ekipmanlar TSE-TÜV mühendislik onaylı olarak araç 
ruhsatına işlenmektedir.
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Elektrikli Süprücü Üstyapılar Ve Elektrikli 
Hidrostatikler.

Yine Türkiye’de bir ilk olarak  Kamyon üstü 
süpürücü ekipmanları da  ölçeğe bakılmaksızın 
Amerikan teknolojisi kullanarak sessiz, tasarruflu  ve 
Çevreci elektrikli üstyapıya çeviriyoruz. Kullandığımız 
tüm motor, lityum-ion piller, elektronik sürücü 
ve tahrik sistemleri  dünyada üst seviyede tercih 
edilen kalitesini ispatlamış malzemelerdir. Yapısal 
işlemlerimiz tamamen Elektrik-Elektronik-Makina-
Uçak mühendisi arkadaşlarımızca sağlanmakta ve 
Resmi kurumlarca test edilerek trafiğe çıkabileceği 
belgelendirilmektedir.Tüm süpürücü kamyonların 
revizyonu yapılabilmektedir. 

Elektrikli üstyapı sayesinde sessiz fan ve vakum 
sistemi çevreyi rahatsız etmeden çalışmaktadır, 
kamyon motorundan da tahrik almadığımız için 
kamyon da yürüyüş sırasında düşük devir ile 
çalışacağından dolayı sessiz ve tasarruflu iş üretimi 
sağlanmaktadır. Elektrikli araç üst yapısı üretimi 
yanısıra tüm hidrostatik süpürücü araçları da marka 
ve model bakılmaksızın elektrikli-hidrostatik araca 
çevirebiliyor ve belgeleyebiliyoruz. Bu hizmetlerimiz 
ile ülkemize ve çevremize doğru katkılar yaptığımıza 
inanıyoruz.

Kalitesini İspatlamış Markaları Sunuyoruz.

*Almanya’dan HOLDER, Holder ile güçlü Alman 
tankı araç sahibi olmanızı sağlıyoruz. Güçlü şase, üst 
düzey mühendislik  ile sorunsuz ve kusursuz uzun 
yıllar hizmet alıyorsunuz.  Holder traktör yapısı ile 
kuyruk millerinden güç aktarma yaparak devamlı 
aynı sınırsız gücü üretmektedir, bu sistem Holder’i 
klasmanında tek yapmaktadır.

Hidrostatik 4x4 yürüyüşlü Holder kışmücadele, 
çevre bakım, temizlik, bahçe peyzaj hizmetleri 
sunmaktadır.

*Muvo aracımız 2m3 araç klasmanında Hırvatistanda 
Alman ekolü ile üretilmiş multifonksiyonel hidrostatik 
4x4 ve 4 tekerden direksiyon hareketli  rekabetçi bir 
araçtır.  Ön, orta ve arka eklentileri ile tüm ekipmanları 
rahatça taşımakta ve işlev görmektedir.

Üretici firma birçok büyük markaya ekipman da 
üretmektedir. MUVO Belediyecilik hizmetlerinin 

yanısıra kış mücadele ve çevre kontrolü işlerinde 
de harika sonuçlar elde edebileceğiniz kaliteli bir 
makinadır

*İspanya üretimi AUSA 2 ve 4 m3 klasmanında 
çok fonksiyonel 4x4 hidrostatik belediye hizmet 
makineleri üretmektedir.

Tek makine çok işlem sloganının hakkını teslim 
eden AUSA uzun soluklu işlerinizde kalıcı dostunuz 
olmaya adaydır.

*BAMUER yerli malı yurdun malı sloganını hak 
eden yüksek mühendislik ürünü 1,5 m3 klasmanda 
4x4 çekiş ve belden kırma direksiyon sistemi ile  üstün 

dönüş radüsü ile haklı gururumuzdur.

Rekabetçi fiyatı ve yüksek kaliteli üretimi  ile

EGE ‘den doğmuştur. 

Bamuer talebe bağlı olarak 4x4-4x2 yürüyüş 
sistemleri, klima ve multifonksiyon özellikleri ile 
üretilmektedir.

Kaliteli Ürünleri Kullanarak İnsanların İşlerini 
Kolaylaştırın Ve Vatandaşların Yaşam Kalitesini 
Arttırın

Verimlilik, güvenilirlik, ergonomi, güvenlik ve 
yüksek kalıcı değer ile harika bir mühendislik çabası 
sonucu daha verimli çevre, şehir bakımı ve işlerinin 
kolaylaştırılması üzerinde duruldu.

PEKARLI markası hidrostatik kompakt iş makinaları 
sektöründe bir referans noktasıdır.

Günümüzde belediyelerin kentsel ekipman 
ihtiyaçları için PEKARLI kentsel kompakt araçları 
önemli ve doğru tercihtir.
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Bozankaya, “2015 Avrupa’da Yılın 
Şirketi Ödülü”nün Sahibi Oldu
Raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında yatırımlarına hızla devam eden Bozankaya, dünyanın en büyük 
araştırma ve danışmanlık gruplarından biri olan Frost & Sullivan tarafından “2015 Avrupa’da Yılın Şirketi” 
seçildi. Türkiye’deki ilk yerli Trambüs, yerli tramvay ve elektrikli otobüs üreticisi olarak Avrupa’da yılın şirketi 
seçilen Bozankaya’nın ödülünü, Londra’da düzenlenen törende Bozankaya Genel Müdürü Aytuç Günay aldı.

Bozankaya, toplu taşımacılık alanındaki 
eksiklikleri işaret ederek gideren araçları ile 
dünyanın en büyük araştırma ve danışmanlık 
gruplarından biri olan Frost & Sullivan tarafından 
verilen “2015 Avrupa’da Yılın Şirketi Ödülü”nün 
sahibi oldu. 

Frost & Sullivan, her yıl alanında büyüme 
stratejileri ve uygulamaları açısından gelişim 
gösteren ve inovatif çözümler sunan dünya 
çapındaki şirketlere bu özel ödülleri sunuyor. Bu 
yıl da Bozankaya, toplu taşımacılık alanında pek 
çok ilklere imza atan raylı sistem ve toplu taşıma 
araçları ile sektör analistleri tarafından Avrupa’da 
en iyi uygulamalar arasında seçilerek yılın şirketi 
olarak ödüllendirildi. 

Bozankaya Genel Müdürü Aytunç Günay ödül 
töreninde yaptığı açıklamada; “Bozankaya olarak 
toplu taşımacılık alanında en inovatif araçları 
üretmek üzere çalışıyoruz. Türkiye’de ilk yerli 

trambüsün üretimini gerçekleştirdik. İlk yerli 
yüzde 100 alçak tabanlı tramvay projemiz hazır 
ve 2016 yılı başında bu araçlar Kayseri’de hizmet 
vermeye başlayacak. Otomotiv sektörünün 
geleceğinin elektrikli motorlarda olacağı 
öngörüsüyle hareket ederek Türkiye’de elektrikli 
otobüs üretiminde öncü üreticilerden biri olduk. 
Tüm bu araçlarımız, sadece yerel yönetimler 
tarafından değil uluslararası platformda da büyük 
ilgi görüyor. Birçok ülkenin ulaşım heyetleri 
araçlarımız ile ilgileniyor. Tüm yatırımlarımızın ve 
sıkı çalışmalarımızın sonunda gördüğümüz ilgi ve 
aldığımız ödüller bizim için gurur kaynağı oluyor,“ 
dedi. 

İlk yerli Trambüs ve yüzde 100 alçak tabanlı 
Tramvay

Bozankaya, ilk yerli yüzde 100 alçak tabanlı 
Tramvay ve Trambüs projelerini hayata geçirdi. 
10 adet yerli Trambüs aracını Malatya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim eden Bozankaya, yine 2014 
yılında tamamıyla Türk mühendislerden oluşan bir 
ekip ile ilk yerli yüzde 100 alçak tabanlı tramvay 
tasarımını tamamladı. 
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Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde, 33 
metre uzunluğunda, çift taraflı sürüş özelliğine 
sahip ve 5 modülden oluşan yüzde 100 alçak 
tabanlı tramvay aracının üretimine başlandı. 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi için üretilen ve ilk 
30 adedi 2016 yılında teslim edilecek olan bu 
tramvaylar, uluslararası standartlara uygun şekilde 
şehirlerin ulaşım problemlerine çözüm oluyor.

Bozankaya, yine Türkiye’nin ilklerini temsil 
eden elektrikli otobüsü E-Bus’ı da 2014 yılı 
sonunda uluslararası arenada tanıttı. Pek çok 
ülkeden büyük talep alan Bozankaya E-Bus, 300 
km yol gitmesine olanak sağlayan Bozankaya’nın 
200 kWh kapasiteli (SCL) batarya sistemi ile 
çalışıyor. 

Frost & Sullivan Araştırma Analisti Krishna 
Achuthan konuyla ilgili açıklamasında; 
“Bozankaya, fizibilite çalışmaları ile Ar-Ge ve 
üretimde önemli yatırımlar yaparak, şehir içi 
toplu taşımacılık alanında gelişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda stratejilerini yönetiyor,” diyerek 

gözlemlerini paylaştı. “Türkiye ve Almanya’da 
bulunan üretim ve Ar-Ge merkezleri ile 
Bozankaya, inovatif araçlarını düşük maliyetler 
sunarak ideal sürede geliştirip üretebiliyor,” dedi. 
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Nürburgring’de
Iveco Ve Schwaben-Truck Takımı 
İçin Çifte Podyum 
Iveco Stralis, Schwaben-Truck Takımı ile Eifel, Almanya’da gerçekleşen Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası (ETRC) 
Grand Prixine katıldı

Torino, 8 Temmuz 2015 

Iveco, 26-28 Haziran’da gerçekleşen Alman 
Grand Prixinde Schwaben-Truck Takımının 
kullandığı Stralis ile başrolü üstlendi. 

Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası’nın Alman 
Grand Prixi 100 binden fazla izleyicinin, Avrupa’nın 
alanında en iyi 15 sürücüsünü izlemek için 
toplandığı popüler bir etkinlik.

Sürücü koltuğunda Schwaben-Truck Takımının 
lideri ve Avrupa Kamyon Yarışı 1996, 2001 ve 2003 
şampiyonu Alman Gerd Korber vardı.

Korber, 5,5 tonluk, Cursor 13 motorlu rekabete 
hazır Stralis’in direksiyonunda, Alman takımının 
turuncu beyaz kamyonuyla dört yarışın ikisinde 2. 
olarak başarılı bir performans sergiledi.

Performanslar, konserler ve havaifişekler; hepsi 
yoğun ve etkileyici, Almanya ve komşu ülkelerden 
gelen kamyon hayranları ve ulaşım sektöründen 
temsilcilerin katıldığı bu motor sporları etkinliğinin 
parçasıydı. 

Iveco ve Schwaben-Truck Takımı bu sezon 
Spielberg’deki Avusturya Grand Prixinde ve 
Misano’daki İtalya Grand Prixinde yer almıştı. 
Gelecek duraklar ise Çek Cumhuriyeti’nin Most 
kentiyle Fransa’nın Le Mans kentinde gerçekleşecek 
24 saatlik büyük final.
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S. Kürşat ULUSOY 

info@radusdergisi.com

Çalışanın iş akdinin çeşitli sebeplerle sona 
ermesi durumunda daha sonra aynı işyerinde 
tekrar çalışmaya başlaması durumunda eski 
çalışmaları, toplam izin hesabında kural 
olarak dikkate alınır. Örneğin hizmet işlerinde 
çalışan işçiler için; ihaleyi alan şirketin 
değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız 
olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait 
işyerlerinde çalışan işçilerin yıllık izin süreleri, 
bu işyerlerinde yapılan ihaleler kapsamında 
geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak 
tespit edilir.

4857 sayılı İş Kanunu 53 maddesine göre 
yıllık izin “İşyerinde işe başladığı günden 
itibaren, deneme süresi de içinde olmak 
üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere 
yıllık ücretli izin verilir.” Yıllık ücretli izin 
hakkından vazgeçilemez.

İşçilere Verilecek Yıllık Ücretli İzin süreleri.

l) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 
olanlara 14 günden,

ll) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 
20 günden,

lll) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 
günden,

az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 
izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ayrıca 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 
ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Yukarıda belirtilen yıllık izin süreleri minimum 
olup, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 
bu süreler artırılabilir.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli 
süre hesaplanırken; işçilerin, aynı işverenin 
bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler 
birleştirilerek hesaplanır. Şu kadar ki, bir 
işverenin iş kanun kapsamına giren işyerinde 
çalışmakta olan işçilerin aynı işverene ait, 
iş kanunu kapsamına girmeyen işyerinde 
çalıştıkları süreler de yıllık izin hesabına katılır.

Bir yıllık süre içinde, yıllık izin bakımından 
çalışılmış gibi sayılan haller dışındaki sebeplerle 
işçinin işe ara vermesi halinde bu ara boşlukları 

karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu 
suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için 
gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi 
gelecek hizmet yılına aktarılır.

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi 
gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin 
hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek 
hizmet yılına doğru hesaplanır. İşçi her hizmet 
yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı 
içinde kullanır.

Aynı kamu kurumuna bağlı işyerleri ile 
aynı kamu kurumuna bağlı tüzel kişilerin 
işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi 
teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel 
kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli 
izin hakkının hesaplanmasında göz önünde 
bulundurulur.

İşçilere verilen genel ve resmi tatiller ile iş 
göremezlik raporlarındaki süreler yıllık izinden 
sayılmaz.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından 
bölünemez. Yıllık iznin işveren tarafından 
sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak 
yıllık izin, tarafların anlaşması ile bir bölümü 
on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe 
bölünebilir.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan 
diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme 
ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin 
süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri izin süresinde hesaba 
katılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu 
bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek 
olanlara istekte bulunmaları ve belgelemeleri 
koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek 
süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört 
güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

Yeni yapılan mevzuat ile değişen 4857 
sayılı Kanun’un 56. maddesinde alt işveren 
çalışanlarının yıllık izinleriyle ilgili düzenleme 
yapılmıştır.

Hizmet Alım İşlerinde Yıllık İzin
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Yapılan düzenlemeye göre; “Alt işveren işçilerinden, alt 
işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam 
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları 
süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren 
tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli 
izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek 
ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren 
ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt 
belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

4857 sayılı Kanun’un 56. maddesine eklenen fıkra ile alt 
işveren yanında çalışan işçilerin yıllık ücretli izne hak kazanması 
açısından aynı işyerinde çalışma süresi dikkate alınmakta olup, 
aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işvereni değişse 
dahi bu hakları korunmaktadır.

Bu düzenlemeyle, aynı işyerinde bir yıllık çalışma süresini 
dolduran alt işveren işçisinin hak ettiği yıllık ücretli izin, iş 
edimini sunduğu işverence kanuni olarak kullandırılabilecektir. 
Böylece, alt işverenin ayrıldığı fakat işçilerin aynı işyerinde 
çalışmaya devam ettiği durumlarda işçilerin yıllık izin açısından 
hak kayıpları önlenmektedir.

Ayrıca, yapılan düzenleme ile alt işveren asıl işverene izin 
kayıt belgesinin bir nüshasını sunmakla yükümlü tutulmuştur.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar 
iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri 
izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli 
iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin 
dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce 
peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak 
ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, 
normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde 
çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram 
ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Yıllık izne ayrılan işçi, izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte 
çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret 
işveren tarafından geri alınabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, 
herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye 
kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret 
üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının 
ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada 
ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi 
bulunmamaktadır.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene 
aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri 
veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. 

Sonuç olarak;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de 
içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık 
ücretli izin verilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan 
diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 
izinleri yıllık izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan 
ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden 
sayılmaz. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki 
kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak 
öncelikler belirlenir.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar 
iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri 
izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli 
iş günlerinde çalışmayarak kullanır.        

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her 
işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme 
rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine 
başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak 
ödemek zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, 
herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye 
kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret 
üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının 
ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada 
ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi 
bulunmamaktadır.
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Arüsder
Ekaterinburg Innoprom
Ticari Ürünler Fuarı’ndaydı… 
Arüsder olarak Orta Anadolu İhracatçılar Birliği alt kuruluşu Makine Tanıtım Grubu’nun (MTG) maddi 
destekleri ile 08-11 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenen INNOPROM 
Ticari ürünler Fuarına katıldık. Fuara bizim gibi MTG desteği ile altı farklı sivil toplum kuruluşu daha  
katıldı. 

Innoprom Ticari Ürünler Fuarı, isminden de 
anlaşıldığı gibi tek bir sektöre yönelik fuar değildi. 
Katılan firmaların faaliyet alanlarına bakıldığında 
farklılıklar hemen göze çarpıyor, neredeyse her 
salonda her tür ürüne rastlanıyordu.  Tabi bu durum 
ziyaretçi çeşitliliğine de etki etmişti. Direk bir ürün 
grubunu görmek ve araştırmak için gelen ziyaretçi 
grubu yerine, ‘bakalım ne varmış fuarda’ diyen bir 
ziyaretçi grubu göze çarpıyordu. Türkiye’de yapılan, 

yıllar önceki sanayi fuarlarını anımsatan Innoprom 
fuarında, göze çarpan önemli bir husus da, alıcıdan 
çok satıcının olmasıydı. Standı ziyaret eden lojistik 
ve finans firmaları kendi ürünlerini bize tanıtmaya 
aynı zamanda Rusya ile yapılacak her tür ticari 
ilişkide kendilerinin de işin içinde olabileceklerini 
belirtiyorlardı.  Satıcının çok olduğu fuardaki bu yapı, 
Rusya’nın ülke olarak da içinde bulunduğu durumu 
özetler gibiydi. 

ARÜSDER
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Fuar alanında bir ürün sergileyemediğimiz ve bunun 
çekiciliğinden faydalanamadığımız için ziyaretçilerin 
merak edip de soru yağmuruna tuttukları bir fuar olmadı 
Innoprom. Fuara katılan en büyük Rus firmalarından 
YOM3 –Ural firmasının Satış Departmanı Başkanı, 
Evgeniy Gorbachev , tabi ki bizim ürünlerimiz ile 
ilgilendi ama fuar ortamı daha çok kendi ürünlerini 

tanıtmaya yönelikti. Dernek olarak faaliyetlerimizden, 
üyelerimizden, ürün çeşitliliğinden, kapasitelerinden 
ve ticaret yapılan  ihracat noktalarımızdan bahsettik. 

Fuar boyunca, Dernek üyelerimizi tanıtmaya 
yönelik hazırladığımız Türkçe ve İngilizce broşürümüz 
ile standımızı ziyaret edenlere detaylı bilgi vermek için 
elimizden geleni yaptık.  Bu arada tabi ki Rusya’daki 
en önemli problem dil sorunu. Avrupa’da katıldığımız 
fuarlarda İngilizce neredeyse herkesin bildiği ve 
anlatması gerektiklerini anlatabildiği bir dil olmasına 
rağmen, Rusya’da İngilizce konuşma oranı düşük, 
alfabelerindeki harflerden bir anlam çıkarmak bile 
mümkün olmuyor. 

Aslında Rusya uçsuz bucaksız bir ülke olmasından 
dolayı, ihtiyaçları da oldukça fazla görünüyor. Ama Fuar 
boyunca belli bir alan dışına çıkılamadığı için özellikle 
bizim sektörümüzün ürettiği üst yapılı araçların 
kullanıldığı şehir hayatı çok da sıkı takip edilemedi. 
Ancak  toplu taşımada kullandıkları tramvay, treloybüs 
ve otobüslerin  oldukça eski olduğu gözlendi. 

ARÜSDER
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Zaten bu konu Çinli firmaların da oldukça ilgisini 
çekmiş olacak ki, fuarda toplu taşıma konusunda en az 
5 Çinli firma stant  açmıştı. Ülkemizdeki toplu taşıma 
aracı üreten firmaların Rusya’da yapabilecekleri çok iş 
olduğunu düşünüyorum. 

Gazprom firmasının tüm Rusya’da etkin olması, 
doğalgazın ulaşım araçlarında kullanılmasına yönelik 
bazı çalışmaların yapılmasına neden olmuş. Fuarda 
çöp kamyonu, çekici, otobüs ve midibüslerini 
sergileyen bir Rus firması, üst yapılı araçlarının bazılarını  
sıkıştırılmış doğalgaz (compressed natural gaz - CNG) 
ile çalışanlardan seçmişti. Sergilenen birkaç araç ise 
sonradan doğalgaz kullanımı için dönüştürülmüştü.  

Tabi önemli bir sorunları vardı; sıkıştırılmış doğalgaz 
istasyonlarının çok olmaması. Türkiye’de de CNG’li 
araç kullanımı yavaş yavaş ve özellikle Belediyelerdeki 
toplu taşıma araçlarında kullanılmaya başlanmıştır 
ama en önemli sorun, bu kullanımın özel kullanıma 
yayılamamasında CNG dolumu gerçekleştirebilecek 
istasyonların olmamasıdır. Aynı sorun Rusya’da da 
göze çarpmakta.  

Bu arada fuarda araçlarını sergileyen Rus firması,  
doğalgazın bir diğer depolanma şekli olan Sıvılaştırılmış 
Doğalgaz (Liquified Natural Gaz - LNG) ile çalışan 
bir çekici araç sergiliyordu. Tüm bu uygulamalar 
Türkiye’deki hem şasi hem de üst yapılı araç üreten 
firmalarımız için sektörün nereye doğru gittiğini 
gösteren işaretlerdir. 

Rusya’nın önemli bir Pazar olduğu aşikar. Karşılıklı 
ticaret hacimlerine baktığımızda artı tarafın, enerji 
ihracatı ile Rusya lehine olduğunu çok kolay 

ARÜSDER
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söyleyebiliriz. Dolayısıyla, Türkiye için gelişmeye 
açık, yeni pazarların yaratılabileceği bir ülke olması 
nedeniyle, Makine Tanıtım Grubu (MTG)  tarafından 
HEDEF PAZAR olarak seçilmiş olması %100 doğrudur. 
MTG tarafından Rusya’daki ilişkileri düzenleyecek, 
bir mihmandar gibi çalışacak, onlardan ama bizim 
için çalışan bir danışmanın seçilmesi de %100 doğru 
olmuştur. Bizim gibi sektörün temsilcisi sivil toplum 
kuruluşlarının MTG ile birlikte bulunması, tüm dernek 
üyeleri için ekstra müşteriler yaratacaktır. Ama Rusya 

zor bir ülke, bağlantıların kurulabilmesi için illa ki 
aracılarla çalışılması gerekmekte  dil problemi de hatırı 
sayılır düzeyde. Dolayısıyla, gidip gelme yöntemi ile 
değil de,  bir temsilci belirlenerek, devamlı bu ülke  
insanları ile iç içe olan bir yapının oluşturulması 
gerektiğidir.  Eğer böyle bir yapı kurulabilir ve bu 
organizasyon Türkiye’deki üyelerimizin ürünlerini 
tanıtmaya ve pazarlamaya yönelik çalışmalar 
yürütürse, kısa bir süre içinde olmasa da 3-5 yıl 
içerisinde başarının geleceğine inanmaktayım. 

Derneğimizin üyeleri, dünyanın farklı 
farklı bölgelerine pazarlama faaliyetlerinde 
yoğunlaşmakla birlikte, 50 den fazla  ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedirler. Rusya bu ülkeler arasında 
şimdilik neredeyse yer almamaktadır ama alması 
yakındır. MTG’nin yürüttüğü Türkiye’nin makine 
üreticilerini ve derneklerine bağlı sektör oyuncularını 
tanıtmaya yönelik faaliyetleri,  bu pazarda kısa sürede 
yer almamızı sağlayacaktır. 

ARÜSDER
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Anadolu Isuzu Tedarikçileri İle Buluştu
Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden biri olan Anadolu Isuzu “Tedarikçiler Buluşması”nı 
İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıya, Anadolu Isuzu’nun işbirliği içerisinde olduğu tedarikçi firmalardan 
yaklaşık 300 katılımcının yanısıra 70’e yakın Anadolu Isuzu çalışanı katıldı.

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun davetli 
konuşamacı olarak katıldığı toplantıda Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Lojistik 
Direktörü Kemal Özer ve ARGE Direktörü Arif Özer 
konuşmalarıyla yer aldı. 

Tuğrul Arıkan: Hedefimiz 1 milyar TL ciroya ulaşıp 
ilk 100 şirket arasına girmek 

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan toplantıda 
yaptığı konuşmada, 1 milyarlık ciroya ulaşacaklarını ve 
ilk 100 firma arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Türk otomotiv sanayiinin rekabet gücünün arttırılması 
konusunu yan sanayi penceresinden değerlendiren 
Arıkan; “Odak noktanın kurumsal bir çatı altında 
yürütülmesi gereken    Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri 
olduğu gözüküyor. Yani katma değeri yüksek ürünler 
üretmek, global pazara kaliteli ve fark yaratan ürünler 
sunmak gerekiyor. İşte bu noktada sizlerin yaratacağı bu 
fark, biz üreticilerin de rekabette daha etkin bir oyuncu 
olmamıza destek olacaktır” dedi.  Anadolu Isuzu’nun 
2004 yılından beri midibüs segmentinde kendi 
tasarladığı araçlarla Türkiye’nin ihracat lideri olduğunu 
vurgulayan Arıkan; “Bu başarıyı yakalamış olmak bizim 
için ayrıca büyük bir gurur. Bunda siz tedarikçilerimizin 
yadsınamayacak çok önemli bir payı var.” dedi. Arıkan 
“30 yılı aşkın süredir başarımızda büyük payı olan tüm 

tedarikçilerimiz ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu belirtmek istiyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Kemal Özer: Yerlileşme tüm ürün gruplarında 
artırmaya çalıştığımız önemli bir hedef

Anadolu Isuzu Satınalma Direktörü Kemal Özer 
yaptığı konuşmada: “Yerlileşme tüm ürün gruplarında 
takip ettiğimiz ve artırmaya çalıştığımız önemli bir 
hedeftir. Kamyon, kamyonet, pick-up, midibüs ve 
otobüs modellerimizde yerlilik seviyemizi yatırım ve 
birim maliyet hedeflerimize paralel olarak geliştirmeye 
çalışıyoruz. Yan Sanayimizin bugün ulaşmış olduğu 
yetkinlik düzeyi pek çok önemli ürün grubunda ortak 
tasarım imkanı sağlamaktadır.Yeni araç projelerinde 
endüstiriyel tasarım aşamasından itibaren yan sanayimiz 
ile ortak hareket etmenin önemine inanıyoruz” dedi.

Arif Özer: Yeni ARGE merkezimizin faaliyete 
geçmesiyle iş birliğimizi ve gelişimimizi arttırmayı 
hedefliyoruz

Anadolu Isuzu ARGE Direktörü Arif Özer Anadolu 
Isuzu’nun gelişim ve inovasyona verdiği önemi vurguladı 
ve “Bunun bir göstergesi olarak kurulmuş olan Arge 
organizasyonumuz nitelik ve nicelik bakımından sürekli 
geliştirilmiş ve  2009 yılında  Devlet tarafından Arge 
Merkezi olarak tescillenmiştir. 2015 yılında bir adım daha 
öteye geçerek, fabrikamız sahasında ama tamamen ayrı 
bir binada yer alacak yeni Arge Merkezimize taşınmış 
olacağız. Bu Arge Merkezimizde sadece yeni araç 
projeleri tasarlanmayacak, aynı zamanda bünyesinde 
yer alacak Özel Araç Proje Atölyesi  ile prototip araç 
üretimleri de gerçekleştirilecektir” dedi.

Anadolu Isuzu Tedarikçiler Buluşması yapılan ödül 
töreni ile sona erdi. Törende, Anadolu Isuzu’nun 30 
yılı aşkın süredir işirliğini sürdürdüğü 53 adet firmaya  
ödülleRİ Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 
Anadolu Isuzu Lojistik Direktörü Kemal Özer ve ARGE 
Direktörü Arif Özer tarafından takdim edildi.
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Almanya’nın Önde Gelen Mini Lastikli Yükleyici 
Ve Telehandler Markası Kramer, HMF Makina 
Güvencesiyle Türkiye’de
HMF Makina, her geçen gün gelişen ülkemizin ihtiyaçlarına paralel olarak ürün gamını zenginleştirmeye 
devam ediyor. Hali hazırda Hyundai İş Makinaları, Hyundai Forkliftler, Atlet Depo içi İstif makinaları, 
D&A Hidrolik Kırıcılar, Mantovanibenne Yıkım Ataşmanları, Airo Personel Yükselticiler ve Wanco Işık 
Kulelerinin Türkiye distribütörü olan HMF Makina, Ürün gamına Almanya’nın önde gelen mini yükleyici 
ve telehandler markası Kramer’i de dahil etti. 

Kısaca Kramer:

1925 yılında Almanya’nın Gutmadingen şehrinde 
traktör üretimi ile faaliyetlerine başlayan Kramer, 
günümüzde Almanya Pfullendorf’da kurulu, 160.000 
m² toplam alana sahip, yıllık 6.000 adet üretim kapasiteli 
modern tesislerde üretim yapmaktadır. Kramer markası, 
bir çok ilki müşterilerine sunmuş bir markadır. Mini 
yükleyicilerde ilk hidrolik hızlı bağlanma sistemi,  ilk 
yük stabilizasyon sistemi, ilk sağa ve sola devrilebilen 
kova tasarımı, ilk teleskobik lastikli yükleyici bu ilklerden 
sadece bir kaçıdır.

Kramer Ürün Gamı 

Mini Yükleyiciler:

Kova kapasiteleri 0,35 m³ ‘ten başlayıp 1,15 m³’e 
kadar uzanan, çalışma ağırlıkları 1.670 kg ile 6.100 kg  
arası değişen mini lastikli yükleyiciler bulunmaktadır. 

Teleskobik Mini Yükleyiciler:

Kova kapasiteleri 0,75 m³ ile 0,95 m³ arasında değişen 
ve çalışma ağırlıkları 5.100 kg ile 5.850 kg arasında  
değişen teleskobik mini yükleyiciler bulunmaktadır.

Telehandlerlar:

Kaldırma yüksekliği 3,70 metre ile 8,75 metre arasında 
ve çalışma ağırlıkları 2.270 kg ile 10.620 kg arasında 
değişen telehandler ürünleri bulunmaktadır.  

Kramer Mini Yükleyicilere Dair Önemli Noktalar:

Kramer 5 serisi mini yükleyicilerde kabin tasarımı, 
motor ve güç aktarma organları yeniden tasarlandı.  
Kabin içinde, çok fonksiyonlu joystick, gaz levyesi ve 
yük stabilizasyon sistemi kontrolü operatörün rahatlıkla 
erişebileceği en ergonomik şekilde tasarlandı. Bu sayede 
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manevra kabiliyeti ve esneklik arttırıldı. 5085T ve 5095 
modellerindeki hava soğutmalı 4 silindirli turbo motor 
sayesinde %17’ye varan tork artışı sağlanmakta ve 
yüksek güç ihtiyacı olan uygulamalar için daha uygun 
hale gelmektedir.  Tüm 5 serisi mini yükleyicilerde yakıt 
sarfiyatı ölçülebilir oranda düşürülmüştür.

Kramer 8 serisi lastikli yükleyiciler (8075 hariç) 75 
hp’lik  Deutz motor ve bakım gerektirmeyen DOC 
filtresine sahiptir. Bu sayede %10’a varan yakıt tasarrufu 
sağlanabilmektedir. 

Tek parça şasi tasarımları nedeniyle Kramer mini 
lastikli yükleyiciler rakipsiz stabilite özelliklerine sahiptir. 
4 tekerlekten dönüş özelliği ile düşük dönüş yarı çapları 
mümkündür. 

Kramer Teleskobik Yükleyicilere Dair Önemli 
Noktalar:

Kramer teleskobik yükleyicilerde ağırlık merkezi 
yere yakın olduğundan yüksek stabilite sağlanmaktadır. 
Hidrostatik sürüş ile operatör hassas bir şekilde dönüş 
ve ileri – geri hareketleri kontrol edebilmektedir. Kabin 
ön ve kabin arkasında geniş görüş alanı operatörün 
çalışmasını kolaylaştırmakta ve ergonomik operatör 
kabini ile operatör en verimli şekilde çalışabilmektedir. 

Hızlı bağlanma sistemi sayesinde farklı ataşmanlar hızla 
takılıp çıkarılabilir ve vakit kaybı önlenir. Standart olarak 
sunulan Smart Handling Sistemi ile kova modunda 
çalışılırken kovanın indirilmesi sırasında teleskobik bom 
da otomatik olarak geri çekilir. Bu özellik sayesinde 
operatörün işi kolaylaşır ve iş verimi artar.

Kramer Kullanım Alanları:

Kramer mini yükleyicileri ve teleskobik yükleyicileri 
birlikte çalışabileceği farklı ataşmanlar ile inşaat ve yol 
yapım firmalarında, kiralama firmalarında, peyzaj ve 
bahçe düzenleme firmalarında, belediyelerde ve geri 
dönüşüm endüstrisinde kullanılmaktadır. Ayrıca tarım ve 
hayvancılık sektöründe ve seralarda da ihtiyaç duyulan 
ataşmanlar ile müşterilerinin işlerini kolaylaştırmaktadır. 
Kramer telehandler ürünleride boyutları ve birlikte 
çalışabildiği bir çok farklı ataşmanın sağladığı esneklik ile, 
tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geri dönüşüm, 
inşaat gibi bir çok farklı sektörde kullanılmaktadır.

 Farklı Ataşmanlar ile Farklı İşlere En Uygun Çözüm: 

Mekanik ve hidrolik hızlı bağlanma sistemi ile Kramer 
ürünleri farklı ataşmanlar bağlanarak birbirinden farklı 
görevleri yerine getirebilir. Bazı ataşmanların ihtiyaç 
duyabileceği yüksek debi ve yüksek motor gücü 
özellikleri de opsiyon olarak sunulmaktadır.  Kramer 
ataşman ürün gamında; kar küreme bıçağı, trençer, 
asfalt kesici, ağaç kesici, kaldırım yerleştirici, süpürge 
bulunmaktadır. 

Kramer, HMF Güvencesiyle Tüm Türkiye’de

Kramer mini yükleyici ve telehandler ürünleri tüm 
Türkiye’de HMF Makina güvencesi altındadır. HMF 
Makinanın 40’ı aşkın servisi ile Kramer kullanıcılarının 
tüm ihtiyaç ve talepleri karşılanmaktadır. 
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Hidroteknik’ in Yeni Yüzü İş Başında…
Makine parklarında ve yönetim kademelerinde önemli reformlar geliştiren Hidroteknik ‘ in genç ve yeni genel 
müdürü Yunus Emre Yıldırım  2015 yılı hedeflerini tutturdu…

Sektöre daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak adına her 
noktada titiz bir çalışma gösteren Hidroteknik, yeni 
genel müdürü ile farklı bakış açılarını da harmanlayarak 
müşterilerine çözüm ortaklığı sunuyor.

Türkiye’ nin en iddialı forklift ve iş makineleri servis 
hizmetini sunan Hidroteknik, sektörün önde gelen 500 
firmanın %70’ ine hizmet sunmaktadır. 2014 yılından 
itibaren yenilenen kurumsal yapısı ve kadrosu ile birlikte 
6000 m2 lik yeni tesislerinde faaliyet gösteren firma 
Türkiye’ nin en büyük servis hizmet alanına sahip oldu.   

22 Yıllık Hizmet Ağı…

 22 yıldır faaliyet gösteren Hidroteknik, forklift ve istif 
satışında birçok markayı bünyesinde barındırmaktadır. 
Safir, Niuli ve İngiliz Bendi forkliftlerinin Türkiye 
distribütörlüğünün yanı sıra Hyster Bölge bayiliğini de 
sürdürmektedir. Servis ve yedek parça alanında tüm 
marka ve modellere servis hizmeti sunmakla beraber 
Huster, Cummins,Perkins Motorları,Solideal lastikleri ana 
bayiliği ve Xinchai Motorları Türkiye distribütörlüğünü de 
yürütmektedir.

 

Satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyetine büyük 
önem veren Hidroteknik satış hizmetlerinin dışında 
kiralama hizmeti de sunabilmektedir. Yoğun bir tempoda 
çalışan müşteri hizmetleri ekibi hizmet sürelerini minimum 
seviyede tutmak ve eksiksiz iletişim sunmak adına 
maksimum seviyede çaba göstermektedir.

2015 Hedefleri Tuttu…

 2013 yılından bugüne kadar kademeli olarak satış 
hedefleri tutturmayı başaran Hidroteknik satış hacmini 
her geçen gün artırıyor. Satış ekibinin yoğun çalışmaları ve 
yönetim ekibinin destekleri ile yıllık satış hacmi 2013 yılında 
1.275.000 $ iken 2014 yılında 1.600.000 $ seviyelerine 
ulaşmıştır. 

 2015 yılı satış hacimlerinde çıtayı yükseltmek adına 
makro ekonominin etkilerini ve ekonomiye yansımalarına 
göre hedeflerini belirleyen Hidroteknik, yılın ilk yarısında 
beklediklerinin üzerinde satış hacmi gerçekleştirerek ön 
gördükleri hedeflerinin büyük bir kısmını tamamlamış 
oldu.  

Müşterileri ile ticari değil çözüm ortaklığı temelinde 
hizmet sunduklarını ve 2016 yılı sonuna kadar Türkiye’ de 
sanayi sektöründe her noktaya hizmet verebilecek düzeye 
çıkacaklarını belirten Hidroteknik Genel Müdürü Yıldırım, 
bu doğrultuda alt yapılarını oluşturduklarını ve sistemli bir 
şekilde çalışarak koydukları hedeflere ulaştıklarını belirtti. 
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Hyster’den
Standartları Yükselten Akülü Forklift Serisi: Xnt
Dünyanın önde gelen full-line forklift üreticisi Hyster, geliştirdiği yeni XNT serisi 3 tekerlekli forkliftlerle standartları 
belirlemeye devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akülü forklift 
modellerine yönelik artan talep geçmişten günümüze 
gelen ARGE çalışmaları ile birleşerek Hyster’in yeni 
ürün gamını oluşturdu. Özellikle dar alanlarda yüksek 
manevra kabiliyeti ve iş çevrim hızı ile dikkat çeken 
Hyster J1.6-J2.0 XNT serisi akülü forkliftler, 3 tekerlekli 
forklift sınıfında dengeleri alt üst etmeyi hedefliyor.

Çalışma şartları akülü forklift kullanımına uygun 
işletmeler, özellikle düşük işletme maliyetleri nedeniyle 
yatırım tercihlerini akülü forkliflere kaydırırken bu 
alandaki performansı da gözetmek durumundalar. İşte 
bu noktadan hareketle yüksek performanslı ürünler 
üreten Hyster, XNT serisini müşterilerinin beğenisine 
sundu.

Düşük bakım maliyeti, rakiplerine oranla yüksek 
performans değerleri, üzerindeki standart donanımları 
açısından pek çok konuda rakiplerine üstünlük yaratan 
Hyster XNT serisi 3 tekerlekli forklitfler standartları 
yeniden belirledi.

 ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARINA UYUMLU 
TASARIM

IP 65 koruma sınıfı ile segmentindeki en yüksek 
değere sahip olan XNT serisi Hyster akülü forkliftleri, 
kullanıcılarına kapalı alanların yanı sıra zorlu dış sahalarda 
da rahat ve güvenli çalışma imkânı sunmaktadır. Akıllı 
enerji kullanma sistemi, akü geri besleme sistemi, 
otomatik park fren sistemi ve rampa tırmanma kapasitesi 
gibi pek çok özellikle dikkat çeken XNT serisi, başta 
yoğun operasyon temposuna sahip sektörler olmak 
üzere akülü forklift pazarında büyük beğeni topladı.  

Segmentinde 3 metrelik koridor aralığında çalışabilen 
tek makine olan XNT serisi, aynı zamanda maksimum 

yükseklikteki minimum tonaj kaybı ile rakiplerinin 
ciddi anlamda önüne geçmiştir.  Kapsamlı özel display 
ekranı sayesinde her türlü performans ayarları için, 
kullanıcılarına servis gerektirmeden ulaşım imkânı 
tanımaktadır.

Ergonomik tasarımı ve rakiplerine nazaran birçok 
artıları bulunan Hyster XNT serisi üç tekerlekli forkliftler, 
özellikle yoğun operasyonlarda hizmet veren sektörlerde 
büyük beğeni toplarken operatörlerin de ilk tercihi 
olmaktadır.
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Goodyear’dan Demir Export’a “Dev” Satış!

Atık Yağlar Yakıta Dönüştürülüyor

Goodyear, madencilik sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Demir Export’a önemli bir satış gerçekleştirdi.

Ultra Large lastik ürün grubu olarak adlandırılan ve ağırlıkları ortalama 1.5 ton ile 5.5 ton arasında değişen lastiklerden 16 
adedini Haziran ayında Demir Export’a tedarik eden Goodyear, satış sonrasında lastiklerin performans takibini de yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,  yer altı suları, kanalizasyon ve çevreye zarar veren atık yağların toplanarak, yakıta 
dönüştürülmesi için “Bitkisel Atık Yağ Toplama” projesini hayata geçirdi. 

Goodyear, Koç Grubu’nun madencilik faaliyetlerini 
yürüten şirketi Demir Export’a 10 adet 37.00R57 ve 6 adet  
27.00R49 ebadında olmak üzere toplam 16 adet Ultra 
Large lastik satışı gerçekleştirdi.

Lastikler, Türkiye’nin madencilik sektöründe önde 
gelen firmalarından Demir Export’un faaliyet alanlarından 
biri olan Sivas-Kangal Kömür İşletmesi’nin dev rijit kaya 
kamyonlarında kullanılacak. Jant çapı 49 inç ve 57 inç olan 
bu lastikler sırasıyla 300 ton yüklü ağırlığa sahip  

CAT 789C ile 150 ton yüklü ağırlığa sahip iş 
makinelerine takılacak.

Ultra Large lastikler, satış öncesi ve sonrasında ciddi 
teknik bilgi, fiyatlandırma ve tedarik sürecinde ise çok 
dikkatli takip gerektiren özel bir ürün grubu olarak öne 
çıkıyor.

Goodyear Sivas-Kangal Kömür işletmesine tedarik 
ettiği lastiklerin satış sonrasında da performans takibini, 
Goodyear’ın global iş makinesi lastik takip sistemi olan EM-
Track ile gerçekleştirecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de (HKÜ) destek verdiği 
proje kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından toplanan 
bitkisel atık yağlar lisanslı atık yağ toplama firmalarına veriliyor.

Atık yağların çevreye verdiği zararın önlenmesi, 
kanalizasyon sistemlerinin tıkanması, yer altı sularının 
kirlenmesi ve atık yağların arıtma tesisi maliyetlerini artırması 
gibi faktörlerin oluşumunun engellenmesi hedeflenen 
projede, pilot bölgedeki (incilipınar mah) evler tek tek 
gezilerek bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. 

HKÜ öğrencilerinin de bulunduğu ekip, apartman içlerine 
ve ulaşabildikleri yerlerde atık yağların zararını anlatarak, 
broşür ve ve afiş dağıtıyor. 

Atık yağların suya, kanalizasyona dökülmeden toplanması 
ve halkın bilinçlenmesi amaçlanan proje çerçevesinde, atık 
yağlarını teslim etmek isteyen vatandaşların Alo 153 vela 444 
28 45 numaralı telefonu aranması istendi. 

Telefon üzerine adrese giden ekibe atık yağları teslim eden 
vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevreci 
projeye katkı sunanlara teşekkür etti. 

Öte yandan vatandaş, üniversite, sanayi, restoran ve 
daha bir çok yerden alınan atık yağlar, yetkili ve lisanslı 
firmalara veriliyor. Atık yağlar, bu tesislerde işlenerek yakıta 
dönüştürülüyor.  

Bazı bölgelerde pilot olarak hayata geçirilen projenin, daha 
geniş çaplı olarak yaygınlaşması hedefleniyor.
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“Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi” bir yılda 
300.000’den fazla kamyon şoförünü ağırladı

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

13 yıldır pazarın aralıksız lideri olan ve Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici ve kamyonlarını hizmete sunan Mercedes-
Benz Türk “Mercedes-Benz Dinlenme Köşesi”nin yanı sıra roadshowlar, kuru-pilav ve bayramlaşma etkinlikleri gibi 
birçok uygulaması ile kamyon şoförlerinin yanında olmaya devam ediyor. 

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

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

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

Özbayır: “Sektöre yatırımlarımız devam ediyor”

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

“Mercedes-Benz Dinlenme Salonları”nın sayısı 
artacak

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

Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerine teslim edilen MST marka Bekoloderlardan sonra bağlı 
bulunan Derebucak ve Hadim Belediyeleri de tercihini MST’den yana kullandı. 

Göreve başladığı günden itibaren halkına 
hizmet etmeyi seçen Derebucak Belediye Başkanı 
Sayın Ahmet KISA makina parkını güçlendirme 
amaçlı olarak piyasa araştırması yaptı. Sanko İş ve 
Tarım Makinalarının Gaziantepteki 45.000 m2’lik  
Üretim Tesisini ekibiyle birlikte bizzat yerinde 
gören KISA, burada aldığı detaylı bilgiler ışığında 
3 adet MST 642 T Model Kazıcı-Yükleyici siparişi 
vererek yerli üretime olan güveni göstermiş oldu. 

Başkan KISA, öz kaynaklar ile alımı yapılan bu 
süreçte Sanko İş ve Tarım Makinaları şirketinin 
müşteri memnuniyetinin ilke edinilmesi ve Satış 
Sonrası Hizmetler ağındaki gelişmesinin etkili 
olduğunu dile getirdi. 

Geçtiğimiz aylarda makina parkının yenilenmesi 
amacıyla önemli adımlar atan Hadim Belediye 
Başkanlığı yetkilileri ve Belediye Başkanı Sayın 

Ahmet Hadimioğlu Devlet Malzeme Ofisi aracılığı 
ile siparişini verdiği 3 adet 642 T Model kazıcı-
Yükleyici iş makinası belediye halkına hizmet 
etmesi için makina parkını güçlendirdi. 

Konya ve çevre belediyelerinde MST kazıcı-
yükleyicilerinin tercih edilmesindeki en önemli 
unsur olarak Satış Sonrası hizmetlerdeki hızlı 
müdehalenin dikkat çektiğine değinen başkan 
Hadimoğlu, yapılan bu alımın tüm halkına hayırlı 
olmasını diledi. 

Sanko İş ve Tarım Makinaları Konya Bölge 
Satış Sorumlusu Sn. Yasin Yurdal ve Satış Müdürü 
Sn. Levent Dilbaz, “Kendilerinin de yaşadıkları 
bölgeye yerli üretim iş makinası kazandırmanın 
haklı gurunu yaşıyoruz.” Dedi.
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İlkbahara taşınan REW İstanbul, 
28-30 Nisan 2016’da

Avrasya’nın en büyük çevre teknolojileri buluşmasının 
12.’si, sektörel hareketliliğin yoğun olduğu Nisan ayında 
gerçekleşecek. İFO Fuarcılık, Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz 
ve Yeşil Enerji ana başlıkları altında her yıl organize ettiği 
REW İstanbul’un, 28-29-30 Nisan 2016 tarihlerinde 
düzenleneceğini duyurdu. Fuar, yapılan salon değişikliği 
ile de TÜYAP Beylikdüzü’nün 13 ve 14 numaralı yeni 
salonlarına taşındı.

Yeni tarihli buluşmaya 27 ülkeden 350 firma bekleniyor 
geçtiğimiz Haziran ayında 11.’si düzenlenen REW İstanbul 

2015’e 22 ülkeden 322 firma katılmış, %8’i yurt dışından 
olmak üzere 49 ülkeden 10.582 profesyonel fuarı ziyaret 
etmişti. İFO Fuarcılık yönetimi aldığı kararla, REW İstanbul 
2016’yı, henüz yurt içi ve yurt dışında tatil sezonunun 
başlamadığı Nisan sonunda gerçekleştirerek, katılımcı ve 
ziyaretçilerin fuardan maksimum fayda sağlamasına zemin 
hazırlamayı amaçlıyor. 

 “ATIK BİLET” uygulaması 2016’da da tekrarlanıyor

İlki 2014 yılındaki REW İstanbul’da ve “Kaynağında 
ayrıştırma yoluyla sıfır atık” hedefine dikkat çekmeyi 
amaçlayan Atık Bilet uygulaması 2016 yılındaki buluşmada 
da tekrarlanıyor. Buna göre 12. REW İstanbul’a gelecek 
ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri kullanılmış piller, cam, 
plastik veya kağıt atıklar, fuara giriş bileti yerine geçecek. 

Sürdürülebilir çevrenin geleceğini bugünden şekillendiren teknolojilerin Avrasya’daki buluşma noktası REW İstanbul’un 
tarihi ve salonları belli oldu.

Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi alanlarında Avrasya’nın lider fuarı olan REW İstanbul, katılımcı 
ve ziyaretçilerini yeni tarihinde yeni salonlarında ağırlayacak. İFO Fuarcılık, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
katkılarıyla, 2005 yılından bu tarafa her yıl düzenli olarak organize ettiği REW İstanbul’un, 2016’daki buluşma tarihini 
Nisan ayı olarak belirledi. Kıtaları bir araya getiren fuarın 12.’si 28-30 Nisan tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve 
Kongre Merkezinin 13-14 numaralı yeni salonlarında gerçekleştirilecek. REW İstanbul 2016, geçen yıl olduğu gibi yine İSG 
Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek.
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Furkan ÇALIŞKAN
furkan.caliskan@radusdergisi.com

Teknoloji Geliştirme Merkezleri
Dünya değişti, değişmeye devam ediyor! AR-GE 
hiç olmadığı kadar, gerekli... Ama bu da tek başına 
yetmiyor... Çünkü her yeni teknolojinin bir ‘ürün’ 
olarak hayata karışması, bir başka deyişle ticarileşmesi 
gerekiyor. Hepsi için gerekli olan ise işbirliği... 
Girişimcilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin, 
tabir-i caizse kol kola yürümeleri; değişen dünyaya 
yetişmenin çok önemli bir kuralı artık... 

Çünkü bir ülkenin küresel arenada rekabet edebilmesi, 
‘yeni bilgi üretebilmesi’ ‘teknolojik gelişimi’ ile 
mümkün... İşte Üniversite- Sanayi İşbirliği Modeli, 
bu ihtiyaçlardan doğdu. Türkiye’de ise Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ile hayat buldu. 

Zaten tanımı da, her şeyi açıklıyor: 

‘Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek 
isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin 
sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya 
yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden 
yararlanabilmelerine imkân vermek için kurulmuş 
akademik, sosyal ve kültürel siteler...’ 

Bilginin ticarileştiği yerler 

Belki daha fazla desteğe ve bazı revizyonlara ihtiyaçları 
var ama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hâlihazırda, 
çok önemli amaçlara hizmet ediyor: 

• Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve 
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla 
teknolojik bilgi üretilmesi 

• Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi 

• Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi 

• Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi 

• Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi 

• Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek 

• Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak 

• Teknoloji transferine katkıda bulunmak

Ve teşvikler 

Bu bölgelerin en önemli destekleri, vergi teşvikleri... 
Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki 
yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar, 2023 yılına kadar gelir ve kurumlar 
vergisinden istisna tutulmuş bulunuyor. 

Bölgelerin yönetici şirketleri, mevzuatta yer alan tüm 
işlemler için vergi, resim ve harç ödemedikleri gibi, 
bölgelerde elde ettikleri kazançlardan da gelir veya 
kurumsal vergi ödemiyor. Bölgede çalışan AR-GE ve 

destek personelinin ücretleri de aynı şekilde 2023 yılı 
sonuna kadar her türlü vergiden müstesna... 

Girişimciler KDV’den de muaf 

Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 
bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya 
kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, 
sadece bu bölgelerde ürettikleri; sistem yönetimi, 
veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, 
mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 
şeklindeki teslim ve hizmetleri, katma değer vergisine 
tabi tutulmuyor. Genel olarak bakıldığında, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE merkezlerine devlet 
desteği yüzde 40’ı buluyor. 

Genç girişimciler daha şanslı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili son yapılan 
düzenlemeler, bu bölgelerde kuluçka merkezlerinin 
de kurulmasına imkân tanıdığı için artık genç 
girişimciler daha şanslı... Genç girişimcilere ofis, 
mobilya ve ekipman sağlanan bu bölgelerde aynı 
zamanda sekretarya ve destek hizmetleri sunuluyor, 
donanım ve yazılımlara erişim sağlanıyor, yarışma ve 
benzeri girişimciliği teşvik edici programlar organize 
ediliyor, seminer ve atölyeler düzenleniyor. Yönetimsel 
olarak da, teknik ve idari konularda danışmanlık ve 
mentorluk hizmeti veriliyor, AR-GE için finansmana 
ulaşım yolları gösteriliyor. Taraflar 

Teknoloji Transfer Ofisleri’nde buluşuyor 

Bölgelerin en önemli unsurları teknoloji transfer 
ofisleri... Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve 
kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri 
bu ofislerde buluşturuluyor. Taraflar arasında 
bilgilendirme, koordinasyon ve araştırmayı 
yönlendirme çalışmaları bu ofislerde yürütülüyor ve 
üretilen ürünün sanayiye tanıtımı ve pazarlanması 
bu ofisler aracılığıyla sağlanıyor. Yanı sıra yeni AR-
GE şirketlerinin kurulumu da bu ofisler sayesinde 
gerçekleşiyor ve fikri mülkiyet hakları korunuyor. 

Yeni destek çalışmaları 

Bu bölgeler için en büyük eleştiri konularından biri, 
kiraların yüksek olması... Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, yönetici şirketleri bu konuda sürekli 
uyarırken, Maliye Bakanlığı ile birlikte, bu bölgelere 
verilen desteklerin artırılması için de yeni bir çalışma 
yapıyor. Gerekçe Bakan Fikri Işık’ın dediği gibi çok 
önemli: “Bireysel zekâyı, kolektif bir çalışmaya 
dönüştürmek!”

Alıntıdır
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Tarım Sektöründe Verim
Michelin Ultraflex  Teknolojisi İle Artırıyor
Dünyanın lider lastik üreticilerinden Michelin, tarımda ürün verimini artırmak için özel olarak ürettiği Michelin 
Ultraflex teknolojisi ile yakıt tasarrufu ve konforlu sürüş deneyiminin yanı sıra düşük hava basıncı sayesinde 
toprakta sıkışmayı da önleyerek büyük avantaj sağlıyor.

Lastik devi Michelin, tarım sektöründe çalışan 
çiftçilerin verimlerini artırmak ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için teknolojiler geliştirmeye devam 
ediyor. Düşük hava basınçlı lastik serisi Ultraflexi’i 
üreterek çiftçilere destek veren Michelin, bu 
sayede toprağı koruyarak verimini artırıyor, yakıt 
tasarrufu ve sürüş konforu sunuyor.

Ultraflex ile yıllık verim yüzde 4, ürün verimi 
yüzde 24 artıyor

Daha fazla yük, hız ve çekiş gücü sağlayan bu 
üstün teknoloji, düşük hava basıncıyla çalışma 
özelliği ile verimliliği yükseltiyor. Michelin 
geliştirdiği Ultraflex teknolojisi sayesinde toprağı 
sıkıştırmadan korurken yıllık verim artışını yüzde 4, 
ürün verimini ise yüzde 24’ün üzerinde artırıyor.

Michelin, Ultraflex teknolojisini traktörler 
için XeoBib, AxioBib ve YieldBib modellerinde 
çiftçilerin kullanımına sunarken, biçerdöverler için 
CerexBib, ilaçlama ve sıvı gübreleme ekipmanları 
için SprayBib ve römorklar için ise CargoXBib 
modellerinde çiftçilerin hizmetine sunuyor. 
Michelin IF ve VF serilerinde de kullanılan 
teknoloji, tarım sektörü için çığır açan yapısıyla 
çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik büyük avantajlar 
sağlayarak fark yaratıyor.
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Bir dökümhanenin soğutma istasyonunda kullanılan hidrolik tahrik sisteminin modernizasyonu sayesinde kullanıcı, tonlarca 
ağırlıktaki endüstriyel külçe kalıplarını daha itinalı ve daha hızlı bir şekilde kullanabilmektedir. Ruppel Hydraulik, 
yeni kontrol bloklarının sadece tam mühendisliğinden değil, aynı zamanda bunların çok kısa bir zaman aralığında 
kurulumlarının ve işletime alınmasından da sorumlu olmuştur.

Modern Hidrolik Teknolojisiyle
Daha İyi Fren Performansı

Döküm teknolojisinde hidrolik tahrik sisteminin tercih 
edilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu tür tesislerde 
çevresel koşullar zorludur, öyle ki: Döküm tesisini oluşturan 
tüm bileşenlerin kir, toz, aşırı sıcaklık gibi şartlarda sorunsuz 
şekilde çalışması beklenir. Bu tür ortamlarda hidrolik 
tahrik sistemleri, elektro-mekanik tertibatlı benzerlerine 
nazaran daha iyi bir performans sergilemektedir. Ayrıca, 
süreç içerisinde yüksek güç yoğunluğuna sahip sistemlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, döküm işleminin 
yanı sıra örneğin külçe kalıplarının (döküm kalıplarının) 
taşınması ile dökme parçalarında meydana gelen boşluk 
ve dip oyuklarının şekillendirilmesinde gerek duyulan 
çekirdeklerin üretimi ve otomatik olarak yerleştirilmesi gibi 
refakat ve hazırlık işlemleri için de geçerlidir.

Görev: Soğutma istasyonu için yeni tahrik teknolojisi

Döküm teknolojisi sayesinde oldukça karmaşık olan 
şekillendirme işlemlerinin üstesinden gelinebildiğinden ve 
malzemelerin kombinasyonu ile işleme süreci sayesinde 
yüksek derecede esneklik sağlandığından, demir ve hafif 
metal dökümler, otomobil, kamyon ve mobil iş makineleri 

için yüksek kaliteli şasi bileşenleri üretimi söz konusu 
olduğunda tercih edilen bir süreçtir.

Bu tip güvenlik bileşenleri, Almanya’nın Kuzey Ren 
Vestfalya eyaletinde bulunan ve kısa bir süre önce “soğutma 
istasyonunun” hidrolik sistemini modernize etmiş olan 
üniversal bir dökümhanenin üretim programında yer 
almaktadır. Burası, döküm malzemesinin külçe kalıbına 
dökülmesinin ardından döküm parçalarının kalıplardan 
çıkartılana kadar soğumaya bırakıldığı yerdir. 

Mevcut durum: Uzun mesafeler, geniş enkesitler
Burada hidrolik enerjiyi en fazla tüketen bileşenler, 

piston çapı 100 mm; uzunluğu ise 1827 mm olan 
muhtelif silindirlerdir. Bu silindirlerin görevi, elektrikli 
tekerlek motorları ile tahrik edilen ve beş tona kadar ağırlık 
taşıyabilen külçe kalıpları taşıma arabasının frenlemesini 
ve böylelikle istenilen pozisyonda konumlandırılmasını 
sağlamaktır.
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Mevcut durum analizleri, gerçek anlamda bir 
optimizasyona gereksinim duyulduğunu göstermiştir. 
Burada silindirler, nispeten büyük enkesitlere sahip hatlar 
üzerinden merkezi kontrol bloğu ile bağlanmıştı. Bu 
merkezi düzen bununla bağlantılı olarak uzun mesafelere 
yol açmaktaydı, büyük hat enkesitleri gerçi daha düşük 
akım hızları sağlıyor, ancak yetersiz bir yağ değişimine ve 
“gecikmeli” bir tahrik sistemine yol açıyordu. 

Dağıtılmış kontrol bloğuna sahip yeni tesis

Ruppel Hydraulik mühendisleri, ilk olarak hidrolik 
sistemin temel düzenini değiştirmekle işe başlamıştır: 
Böylece, kontrol blokları silindirlerin yanında olacak 
şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca, mevcut hatların çapı 
azaltıldığından sistem daha hızlı yanıt vermeye ve daha 
kolay kontrol edilebilmeye başlamıştır. 

Soğutma istasyonunun tamamı hat başına 23 adet 
dökme kalıbı taşıma haznesinden oluşması ve toplamda 
altı adet hat bulunması, konveyör sisteminin karmaşık bir 
düzeneğe sahip olduğunu göstermektedir. Hazne başına 
düşen beş tondan fazla devasa bir ağırlık göz önünde 
bulundurulduğunda, ünitelerin pozisyon hassasiyeti 
bilhassa önem arz etmektedir. 

Ek fonksiyonların entegrasyonu
Pozisyon hassasiyetini arttırmak ve hatasız bir iş akışı 

sağlamak adına, Ruppel Hydraulik, kontrol bloklarında 
ek bir fonksiyonu uygulamaya geçirmiştir: Yağ akışının 
piston ve segman tarafında bağlantısı sayesinde bir 
yüksek hız devreye sokulabilmekte ve bu sayede daha 
hızlı bir frenleme yapılabilmekte ve konveyör hattındaki 

verim arttırılabilmektedir. Bu fonksiyon kartuş valflerinin 
kullanılması ile sağlanmıştır.

Diğer bir ek fonksiyon ise kontrol bloğunda kaldırma 
tezgahının, soğutma istasyonu ile müteakip konveyör hattı 
arasındaki yükseklik farkını tespit edebilen bir kumanda 
sistemidir. Madeni yağ bazlı akışkanla çalışan hidrolik ünite 
muhafaza edilebilmiştir.

“Tam zamanında” işletime alma

Ruppel’in Bad Münder’de bulunan tesisinde kontrol 
bloklarının mühendisliği ve ön montajından sonra kurulumu 
da yerinde tatbik edilmiştir. Burada da bir takım zorluklarla 
karşılaşılmıştır: Soğutma istasyonu, döküm tesisinin genel 
proses zincirinde merkezi bir sistem olup bu sebeple 
sadece kısa bir süre için durdurulabilir. Zaman planı zaten 
“kısıtlıydı”, çelik yapının kurulumu için belirlenenden 
daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle Ruppel 
montaj ekibi için daha da kısıtlı hale geldi. Ancak buna 
rağmen Ruppel ekibi işi en kısa sürede tamamlamıştır. Tesis 
zamanında bitirilmiş ve döküm teknisyenleri ile birlikte 
işletime alınmıştır. O zamandan bu yana işletmecinin 
memnuniyeti doğrultusunda çalışmaktadır.
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Otokar İş Sağlığı Ve Güvenliği Yaklaşımı 
OHSAS 18001 Belgesi İle Taçlandırıldı
Otokar, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, üretim süreçlerindeki 
en önemli bileşenlerinden olan iş sağlığı ve güvenliği 
konusundaki kalitesini, hak kazandığı OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile de tescilledi.

Çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından 
biri olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının Otokar’da en 
üst düzeyde sağlanıyor ve güvenlik önlemleriyle de kaliteli 
bir işyeri anlayışı sunuyor. Otokar standartlarını yükselterek 
çalışma koşullarını düzenlerken iş sağlığı ve güvenliği 
yönetimini sürdürülebilir kılmak için OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Politikasında yer alan Planlama, Uygulama ve 
İşletme, Kontrol ve Yönetimin Gözden Geçirmesi, başlıkları 
altındaki şartlarını başarıyla yerine getirerek belgeyi almaya 
hak kazandı.

Otokar için iş sağlığı ve güvenliği ilk öncelik OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi işyerlerini çalışanlar 
için sağlıklı ve güvenli hale getirmede yardımcı olabilecek 
uluslararası platformda kabul gören bir standart. Otokar, 
topyekûn mükemmellik felsefesi ile tüm üretim süreçlerinde 
güvenilir ortamı hedeflerken iş süreçlerini ulusal ve uluslararası 
standartlara göre en üst seviyede tedbirlerle yönetiyor. Gerekli 
şartları yerine getiren Otokar’ın, gerçekleştirilen denetlemeler 

sonrasında, OHSAS standardına uygun çalıştığı akredite 
kuruluş tarafından onaylandı.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Belgesi’ni alarak ulusal arenada artık daha güçlü olduklarının 
altını çizen Otokar İnsan Kaynakları Müdürü Berent Ergin 
“Otokar olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında faaliyetlerini 
yürütürken çalışanlarımızı en önemli değerimiz olarak 
görüyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için 
gerekli tedbirleri almayı prensip edindik. İş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili tüm çalışmalarımızı da bu politika ile uyumlu bir 
şekilde yürütüyoruz” dedi.

OHSAS 18001 Nedir?

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal 
mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan 
kaldırarak veya en aza indirerek, kalite ve çevre standartları 
ile uyumlu uluslararası bir standartta sağlıklı, güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturarak sürdürülebilirliğini yönetir. OHSAS 
18001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal 
mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının 
sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve 
verimi artırmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve 
hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin 
güvenliğine yönelik bir standarttır.
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Shell, BMW Tarafından Tavsiye Edilen 
Motor Yağı Tedarikçisi Oldu!
Shell, 2015 yılı başından itibaren 140’tan fazla ülkede BMW AG’nin satış sonrası hizmetlerde BMW, BMW i, BMW M, 
MINI and BMW Motorrad markalı araçları için dünyada tavsiye ettiği tek motor yağı tedarikçisi oldu.

Shell’in yüksek kalitedeki motor ve motosiklet yağları 140’tan fazla ülkede BMW servislerinde satış sonrasında kullanılacak. 

Türkiye, Çin, Almanya, Rusya, Güney Afrika, Güney 
Kore, Birleşik Krallık  ve Amerika Birleşik Devletleri de 
dahil olmak üzere 140’tan fazla ülkeyi kapsayan global 
anlaşma sonucunda, Shell’in PurePlus Teknolojisi ile 
üretilen yüksek performanslı motor yağları, BMW’nin 
3500’ün üzerinde sayıdaki servis noktasında müşterilerin 
kullanımına sunuldu.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin 
Uzunçakmak “Dünyanın önde gelen iki lider markanın 
yaptığı bu anlaşma ile BMW ve MINI müşterilerine 
yüksek performans ve teknoloji sunulacak. Shell 

olarak BMW’nin dünyada tavsiye ettiği motor yağı 
üreticisi oluşumuzdan dolayı çok gururluyuz. Shell & 
Turcas olarak da bu küresel işbirliğini Türkiye otomotiv 
sektörüne taşıdık” dedi. 

Bu anlaşmanın Türkiye otomotiv sektörü için önemini 
vurgulayan Uzunçakmak, sözlerine şöyle devam etti:

 “Shell dünyada** ve Shell &Turcas Türkiye’de*, 
madeni yağlar pazarında 8 yıldır arka arkaya lider marka 
oldu. Hem dünyada hem Türkiye’de otomotiv üreticileri 
ve distributörleri tarafından tercih edilen bir iş ortağı 
olmayı hedefliyoruz. Shell’in madeni yağ alanındaki 
uzmanlığı ve devrim niteliğindeki teknolojisinin 
dünyanın lider otomobil ve motosiklet üreticilerinden 
biri olan BMW tarafından takdir edilmesi çok değerli. 
Dünyada BMW ile yapılan bu işbirliğini, Türkiye’ye de 
taşımaktan çok gururluyuz”.

Shell ve BMW arasındaki global anlaşma çerçevesinde 
Shell, BMW ve MINI markalı motor yağlarını tedarik 
edecek ve yetkili servis ağında müşteriler ile buluşturacak. 
Shell tarafından tedarik edilen motor yağları, BMW’nin 
ve MINI’nin belirlediği motor spesifikasyonlarına uygun 
şekilde Shell’in yeni geliştirdiği PurePlus Teknolojisi 
ile destekleniyor. Shell’in PurePlus Teknolojisi, motor 
yağı üretiminde bir devrim niteliği taşıyor. Shell 40 yılı 
aşkın süren araştırmalar sonunda geliştirdiği devrim 
niteliğindeki patentli PurePlus Teknolojisi ile doğalgazı 
sıvıya dönüştürerek saf ve temiz bir baz yağ elde ediyor. 

Türkiye’de iş birliği çerçevesinde Borusan Otomotiv 
de, tüm yetkili servis ağında Shell tarafından üretilen 
BMW ve MINI markalı motor yağlarının kullanılmasını 
tavsiye edecek.

*PETDER 2014 Madeni Yağlar Raporu referans alınmıştır. 

**Kline & Company bağımsız araştırma şirketinin 2013 yılı için 
hazırladığı Global Madeni Yağlar raporu referans alınmıştır.
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Akbal Lojistik Volvo Trucks Ile
Mersin’i Dünyaya Taşımaya Devam Ediyor

Sözüm Madencilik Yeniden Volvo Trucks’ı Tercih Etti

Mersin merkezli olarak frigofrik taşımacılığı alanında faaliyet yürüten Akbal Lojistik, filosuna 5 adet yeni FH serisi Volvo Trucks dahil etti. Mersin 
merkezli olarak frigofrik taşımacılığı alanında faaliyet yürüten Akbal Lojistik, filosuna 5 adet yeni FH serisi Volvo Trucks dahil etti.

Eskişehir merkezli Sözüm Madencilik, filosunu 1 adet Volvo Trucks FH serisi araç ile güçlendirdi.

‘Sizi Dünyaya, Dünyayı Size Taşıyoruz’ söylemi ile 2008 
yılından bu yana kara taşımacılığı gerçekleştiren Akbal Lojistik, 
yeni FH serisinden 5 adet Volvo Trucks’ı filosuna dahil etti. Bu 
alımlarla birlikte şirketin sahip olduğu toplam araç ve Volvo 
Trucks sayısı 20’ye yükseldi. 

Sürüş güvenliğinin yanı sıra yakıttaki tasarruf kriterleri ve 
yüksek performansı ile öne çıkan Volvo Trucks’ın yeni FH 
serisinin teslimat töreninde Volvo Trucks Bölge Satış Müdürü 
Devrim Karataş hazır bulunurken, Akbal Lojistik adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Aziz Akbal katıldı.

Volvo Trucks’ın yakıt maliyeti avantajı ve üstün sürüş 
performansına dikkat çeken Akbal, “Volvo Trucks’ın üstün 
performansı ve uygun yakıt tüketiminin yanı sıra satış sonrası 
hizmetin mükemmel olduğundan dolayı Volvo Trucks 
kullandığımız için gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz de bu gururu 
bizlerle paylaşıyor“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Devrim Karataş ise, “Akbal Lojistik 
kurulduğu 2008 yılından bugüne Volvo Trucks kullanıyor. Sayın 

Akbal’ın da dikkat çektiği gibi yakıt tüketiminde iş ortaklarımıza 
önemli bir maliyet avantajı sağlayan Volvo Trucks, buna karşın 
performansından hiçbir şey kaybetmiyor. Volvo Trucks ile Akbal 
Lojistik arasında ilk günden bugüne devam eden ortaklığın 
ilelebet sürmesini temenni ediyorum“ dedi.

Yapı kimyasalları ve alçı üreticilerine hammadde sağlayan 
Sözüm Madencilik, filosuna Volvo Turkcs FH serisi 1 adet 
aracı dahil etti. Bu alımla birlikte firmanın filosundaki toplam 
araç sayısı 4’e ulaştı.

Ağır yük taşımacılığında dayanıklı gövdesi, yakıt maliyeti 
avantajı ve sahip olduğu güvenli sürüş teknolojisiyle öne çıkan 
FH serisi aracın teslimat töreninde Sözüm Madencilik’ten 
Recep Özen yer aldı. Volvo Trucks adına ise teslimat sırasında 
Satış Direktörü Faruk Aydın hazır bulundu.

Çalıştıkları sektörün araçlar için oldukça yıpratıcı olduğunu 
belirten Recep Özen, “Son olarak iki yıl önce kullandığımız 
FH serisi araçtan sağlam yapısı, yakıt ekonomisinde sunduğu 
avantajı, güvenli ve konforlu sürüş özellikleri ile oldukça 
memnun kaldık. Burada Koçaslanlar’ın servis hizmetinden 

duyduğumuz memnuniyeti de belirtmeden geçemeyeceğim. 
Tercihimizi tekrar Volvo Trucks’tan yana kullandığımız için 
oldukça mutluyuz“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Faruk Aydın ise, “Sözüm 
Nakliyat Eskişehir’de Sivrihisar’daki çalışma sahalarında aktif 
bir endüstri için hammadde sağlayan önemli bir firma. Volvo 
Trucks’ın sahip olduğu araçların özellikleri de Recep Bey’in 
belirttiği gibi tam olarak bu ve benzeri sektörlerdeki zor şartlar 
için üretildi. Kendilerine bizi tercih ettikleri için teşekkür 
ediyoruz. Umarım bundan sonra da kendileri ile çalışmaya 
devam edeceğiz“ dedi.
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Abc Lojistik Her Zaman Tek Tercihimiz Tırsan Dedi

Kavuklar Hazır Beton Ford Trucks’ı Tercih Etti

14 Temmuz 2015, İstanbul -Tırsan, ABC Lojistik’e 150 adet tren yüklemeli Tırsan Brandalı Maxima Plus semi-treylerleri teslim etti. Tırsan Adapazarı 
Fabrikasında gerçekleştirilen törene, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, 
Tırsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Ercan Kulaksız ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, gerçekleşen 
teslimat töreninde yaptığı açıklamada, “Tırsan markasını öncelikle 
tercih etme nedenlerimiz treylerlerin sağlamlığı, Tırsan’ın sektörün 
lideri olması ve marka güvenirliğidir ” dedi.  Bilen, “Ayrıca, treylerlerin 
şasisi ve tüm kaynaklı komponentlerinin paslanmaya karşı olarak 
kataforez kaplı olması sayesinde araçlarımız 10 yıl paslanmazlık 
garantisi altında, buda bizim için büyük avantaj” sözleriyle Tırsan 
treylerlerin uzun vadedeki performansına vurgu yaptı.

Ergun Bilen, sözlerine “Firmamız özellikle tren ve deniz yolu 
ile taşımacılık yapmaktadır, filomuzda önceden bulunan ve buna 
ek olarak yeni alımını yapmış olduğumuz intermodel taşımacılığa 
uygun Tırsan treylerler sayesinde hem zamandan hem maliyetten 
tasarruf ediyoruz. Öte yandan DAF- Tırsan’ın sahip olduğu 
geniş servis ağı, satış sonrası hızlı ve müşteri memnuniyetini göz 
önünde bulundurarak vermiş olduğu hizmetler bizim için oldukça 
memnuniyet verici” açıklamasında bulundu.

Merkezi Kayseri olan ABC Lojistik’in Kayseri’de 90.000m2 
garajı, 45.000m2 deposu ve İstanbul’da ofisi bulunmaktadır. 
Ağırlıklı olarak AB ve Asya ülkelerine taşımacılık yapan firma, 
karayolu taşımacılığı, ağır yük taşımacılık (Lowbed), tehlikeli madde 

taşımacılığı, sürerek taşımacılık, konteyner taşımacılığı, intermodel 
ve kombine taşımacılığının yanı sıra gıda, grupaj, mobilya, makine, 
makine aksamları ve hızlı express taşıma hizmetleri alanında da 
müşterilerine lojistik hizmeti sunmaktadır.

İnşaat, akaryakıt ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren 
ve İzmir ve Malatya’nın köklü kuruluşlarından biri olan Kavuklar 
Hazır Beton, 15 adet Ford Trucks 4136M ile filosunun gücüne 
güç kattı. Ford Trucks araçlar, Kavuklar Hazır Beton yetkilileri Salih 
Gürer ve Tamer Doğan’a, Ford Trucks Yurtiçi Satışlar Müdürü 
Burak Hoşgören, Ford Trucks Satış Bölge Müdürü Mete İnceer, 
Ford Trucks Büyükkarcı bayi yetkilileri Tümay Büyükkarcı, Şükrü 
Yılmaz ve Murat Yayla tarafından teslim edildi. 

Ford Trucks: Güçlü, konforlu, verimli, dayanıklı

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak 
Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks 
modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında 
faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford 
Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık 
gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, 

kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin 
konforunu bir arada yaşatıyor. 

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford 
Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, 
yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki 
Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye 
yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford 
Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 5 normlarına 
uygun, çevre dostu Ecotorq motor üretimi yapılıyor. 7,3 lt ve 9 
lt silindir hacminde 260PS, 320PS, 360PS ve 380PS güce sahip 
motorlar yüzde 100 Türk işgücüyle, yüzde 100 yerli üretiliyor. 
Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır 
ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye 
ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. 
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Fotovoltaik Enerji Sektörünün En Prestijli Firması,

Tekno Ray Solar’dan,
Türkiye’de Örnek Teşkil Edecek Yeni Bir Proje !

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 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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Red Bull Racıng Ekibine Yedi Renault Trucks

OMEKS Taşımacılık Volvo Trucks ile İş Ortaklığını Başlattı

Red Bull Racing Formula 1 ekibine yedi adet Renault Trucks T 520 High modeli teslim edildi. Bunlar Red Bull altyapı ekipmanlarını Formula 1 yarış 
noktaları arasında taşımak için kullanılacak.

2004 yılında kurulan OMEKS Taşımacılık, filosuna dahil ettiği FH serisi araçlar ile Volvo Trucks’a ilk defa yatırım yaptı.

Yedi tane çekicinin Avrupa’nın bir köşesinden diğerine yedi 
konteyner taşıyacak olması normalde kimseyi şaşırtmaz. Tabi 
ki söz konusu konteynerler Red Bull’un Tree House olarak 
adlandırılan Red Bull Racing Formula 1 ekibinin kullanacağı 
standların eklentileri olduğunda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 
Tree House, Avrupa’da organize edilen her yarış için Red Bull 
ekibine eşlik eden mobil atölye ve ofisi içeriyor. Dört konteyner 
içindeki mobil atölyelere göz attığınızda karşınıza tezgâh ve 
matkap gibi geleneksel aletlerin yanı sıra gereken parçaları 
üretme kapasitesine sahip bir 3D yazıcı da bulunuyor. Diğer 
üç konteyner 35 kişiyi barındırabilecek bir mobil ofis olarak 
kullanılıyor.

Sadece Renault Trucks kamyonlarından oluşan bir filo

Katılan yedi yeni Renault Trucks T 520 çekici, Red Bull ile 
Renault Trucks arasında eskiden beri sürdürülen bir işbirliğinin 
devamı niteliğinde. Red Bull’un yeni Renault Trucks T 
çekicilerinde 13 litrelik 520 bg gücünde motor, 2,05 metre 
tavan yüksekliğine sahip High Sleeper Cab tipi kabin, Red Bull 
şoförlerinin vites değişimlerini oldukça kolaylaştıran otomatik 
Optidriver şanzıman ve aracın hızını düşürürken büyük konfor 
sağlayan Optibrake+ ve Voith Retarder bulunuyor.

Özellikle malzemelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması; 
olası aksaklıkların, sorunların “çözüme” kavuşturulması ve 
sorunlu malzeme onarımlarının sağlanması tanımına sahip “P.O.P. 
Lojistiği’ne” odaklanan OMEKS Taşımacılık, Volvo Trucks’ı ilk 
defa iş ortağı olarak seçti. Volvo Trucks FH serisi 2 aracı filsouna 
dahil eden OMEKS Taşımacılık’ın bu alımla birlikte toplam araç 
sayısı 46’ya ulaştı.

Yakıt maliyeti avantajı ve bu avantaja karşılık sunduğu yüksek 
performansı ile öne çıkan FH serisi araçların teslimat töreninde 
OMEKS Taşımacılık adına Ali Özyar yer aldı. Volvo Trucks adına 
ise teslimat sırasında Serdar Uzun hazır bulundu.

“Kampanya ve P.O.P. Lojistiği & Yönetimi” kavramının 
yaratıcısı olarak, sektörde liderliklerini sürdürmek ve bu hizmeti 
uluslararası arenaya taşıma hedeflerini sürdürdüklerini belirten 
Ali Özyar, “Hedeflerimiz doğrultusunda Volvo Trucks’ın bizi 
destekleyen ve ileri taşıyacak bir marka olduğunu bilincindeyiz. 
Bu ilk iş ortaklığımızın hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Serdar Uzun ise, “FH serisi iki 
aracın OMEKS Taşımacılık filosuna dahil olması ile kendileriyle 
iş ortaklığımızın ilk adımını attık. Büyük hedefler peşinde 
olan OMEKS Taşımacılık’ı bu yolda Volvo Trucks olarak her 
şekilde desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Uzun 
süreli olacağını umduğum bu iş ortaklığı herkese hayırlı olsun. 
Kendilerine Volvo Trucks’a duydukları güveni gösterdikleri için 
de ayrıca teşekkür ederim“ dedi.
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OKT Trailer

OKT Trailer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısı ile “Geleceğim Benimdir” isimli 
sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Mimar Sinan 
Teknik ve Meslek Lisesi ve Osman Gazi Ticaret Meslek 
Lisesi’nde okuyan öğrenciler, alanında uzman ve nitelikli 
personellerden bir gün boyunca eğitim ve danışmanlık aldı. 

Öğrencilerin iş hayatında başarıyı yakalamalarını 
sağlamak amacı ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projesinde öğrenciler ve OKT Trailer’ın uzman personelleri 
gün boyunca yan yana çalıştılar. Öğrenciler, ilgili oldukları 
meslek dallarında sorular sordular ve hedefledikleri meslek 
dallarının inceliklerini öğrendiler. 

Günün sonunda katılım belgelerini ve hediyelerini alan 
öğrenciler toplu olarak fotoğraf çektirmelerinin ardından 
OKT Trailer’dan ayrıldılar.

“Geleceğim Benimdir” isimli sosyal sorumluluk 
projesinin öğrencilerin gelecek iş yaşamında büyük önem 
taşıdığını ifade eden OKT Trailer Genel Müdürü Hakan 
Maraş, şunları söyledi: “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiğimiz sosyal 
sorumluluk projesinin günün anlam ve önemini yansıttığını 
düşünüyorum. Gelecek nesiller, ülkemizin ekonomik 
ve sosyal hayatını inşa edecekler. Bizlerin de görevi, iş 
hayatına adım atacak genç nesilleri en iyi ve en doğru 
şekilde yönlendirmektir. Osman Gazi ve Mimar Sinan 
liselerinde okuyan öğrencilerimizi bugün misafir ettik. Her 
öğrencimizi ilgi alanına göre departmanlarımıza yerleştirdik. 
Gün boyunca uzman personellerimiz ile birlikte çalıştılar, 
bilgi alışverişinde bulundular ve akıllarına takılan soruları 
sorma imkanı yakaladılar. Umarım, gelecek hedeflerini 
oluşturabilmeleri ve meslek seçimleri konusunda faydalı 
bir etkinlik olmuştur. “

OKT Trailer’ın kurumsal bir vatandaş olarak sosyal 
sorumluluk projelerine devam edeceğini belirten Maraş, 
“Ekonomik kalkınmayı; teknolojik gelişmeyle, eğitimle, 
üretim yöntemlerinin kalitesiyle, sosyal yatırımla ve 
çevreyle bir bütün olarak gören çok yönlü bir bakış açısına 
sahibiz. Bu bakış açısıyla yönetilen şirketimizin amacı kar 
etmenin ötesine geçerek sosyal kalkınmaya ve çevresel 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır.” dedi.

OKT Trailer çalışanları, “Geleceğim Benimdir” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aydın’da öğrenim hayatına devam eden15 lise öğrencisine 
kariyer danışmanlığı yaptı.  

Gelecek Nesillere Yol Gösteriyor Gençlere Gelecek Vizyonu Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi



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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SEÇ Turizm Dev Filosunu, 14 Adet NEOPLAN 
Tourliner EfficientLine ile Daha da Güçlendirdi
Sektörün lider firmalarından SEÇ Turizm, tercihini yine; yüksek teknolojisi, kalitesi, yakıt tasarrufu ve ekonomik 
işletme maliyetleri ile pazarda öne çıkan otobüsün premium markası NEOPLAN’dan yana kullandı. SEÇ Turizm, 
tamamen NEOPLAN otobüslerden oluşan filosunu, 14 adet Tourliner EfficientLine ile daha da güçlendirdi. 

Türkiye’nin öncü firması Dünyadaki en büyük NEOPLAN filosuna sahip:

Türkiye’nin önde gelen otobüs firmalarından olan SEÇ 
Turizm, yüksek kalitesi, düşük işletme maliyetleri, yakıt tasarrufu 
ileri teknolojisi, dayanıklılığı ve sunduğu eşsiz konfor ile sektörün 
gözde markası NEOPLAN’ı tercih etti. 1972 yılında kurulan 
SEÇ Turizm, 14 adet yeni NEOPLAN Tourliner EfficientLine 
otobüsünü teslim aldı. 

MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde gerçekleşen törene, 
SEÇ Turizm’den Yönetim Kurulu Üyesi Settar Konukoğlu ve 
Genel Müdür İbrahim Güler katıldı. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş.’den Satış Direktörü Eren Gündüz ile Otobüs Bölge 
Satış Yöneticisi Emrah Albustanoğlu ile MAN Finans Satış Müdürü 
Mehmet Kılıç’ın yanı sıra diğer MAN yöneticilerinin de hazır 
bulunduğu törende, 14 adet NEOPLAN Tourliner EfficientLine 
otobüs SEÇ Turizm yetkiilerine teslim edildi. 

“NEOPLAN Tourliner EfficientLine’lar SEÇ Turizm filosuna 
değer katacaklar”

Filolarının tamamının NEOPLAN otobüslerden oluştuğunu 
belirten SEÇ Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Settar Konukoğlu 
“NEOPLAN otobüsler ile yıllardır sorunsuz operasyonlar yaptık. 
Hem yolcularımıza büyük bir konfor ve kalite sunduk, rahat 
ettirdik; hem de şirket olarak biz çok memnun kaldık. Doğal olarak 
filomuzu güçlendirmek için de yine NEOPLAN’ı tercih ettik. 
İnanıyorum ki yüksek kalitesi, yakıttaki tasarrufu, dayanıklılığı, 
yedek parça ve işletme maliyetlerinin uygunluğu, konforu ile 
NEOPLAN’lar bizi, çok daha büyük hedeflere taşıyacak. Yıllardır 

bu gücü hissettik, daha uzun yıllar da NEOPLAN ile birlikte 
zirvelere tırmanmaya kararlıyız” dedi. Konukoğlu, NEOPLAN’ın 
Tourliner EfficientLine otobüslerinin, yüksek yakıt tasarrufunun 
yanı sıra sınıfının en ekonomiği olması, renkli yan camları, 
alüminyum alaşımlı özel jantları ve diğer birçok özellikleri ile SEÇ 
Turizm filosuna değer katacağını da sözlerine ekledi. 

“NEOPLAN tüm dünyada ve Türkiye’de kabul gördü”…

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama 
Direktörü Eren Gündüz ise, NEOPLAN otobüslerinin üretildiği 
günden beri tüm dünyada kalitesi ve konforuyla segmentlerinin 
premium araçları olarak kendilerini kabul ettirdiklerini vurguladı. 
MAN’ın ürettiği tüm otobüslerin dünyada olduğu gibi Türkiye 
turizm ve ulaştırma sektörünün de gözdesi konumunda 
bulunduğunu belirten Gündüz, “Aracın sahip olduğu yüksek 
yakıt tasarrufu ve düşük işletim maliyetleri, işletmeci şirketlere 
önemli avantaj sağlıyor. Bunun yanında dayanıklılığı, yüksek 
teknolojisi, yaygın servis ağı, satış sonrası hizmetlerdeki yüksek 
kalitemiz, cazip avantajlar sunan kampanyalarımız, düşük 
işletme maliyetleri MAN ve NEOPLAN’ları adeta vazgeçilmez 
hale getiriyor” açıklamasında bulundu. 

“Uygun ve kolay finansman olanakları ile sektörümüze ve 
müşterimize destek oluyoruz”

Uygun ve kolay finansman olanaklarıyla müşterilerin tüm 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten 
MAN Finans Satış Müdürü Mehmet Kılıç da, “MAN Finans olarak, 
turizm, nakliyat, sevkiyat ve enerji alanlarında sunduğumuz 
ürünler ve hizmetlerle, müşterilerimize, sektörümüze destek 
olmaya, geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

SEÇ Turizm; Türkiye turizm ve tışamacılık sektörünün 43 yıllık 
köklü ve öncü firması 

1972 yılında Gaziantep’te kurulan SEÇ Turizm, profesyonel 
ekibi ve hizmet kalitesiyle Türkiye’nin birçok noktasına seferler 
düzenliyor. 43 yıldır faaliyet gösterdiği şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı sektöründe lider firmalar arasında yer alan SEÇ 
Turizm; “en çok tercih edilen, güvenilir, değerlerini koruyarak 
nice kuşaklara hizmete devam eden firma olma” özelliklerini 
koruyarak, hizmetlerini her geçen gün daha da ileriye götürüyor. 
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AVCI BÖREĞİ

Kuru soğanı ince bir şekilde kıyıp çok az yağ ile teflon 
bir tavada soteliyoruz. Daha sonra kıymayı ilave edip 
pişirmeye devam ediyoruz. Kıyma pişmek üzereyken 

tuz ve karabiberi ilave edip pişen kıymayı ocaktan alıp 
soğumaya bırakıyoruz. Karışım soğuduğunda rendele-
diğimiz kaşar peyniri ve ince ince kıydığımız ceviz içini 

de ilave edip harmanlıyoruz. Yufkayı 4 eşit parçaya 
üçgen şeklinde bölüyoruz. Ve yufkaların içine kıymayı 
eşit olarak alıp rulo şeklinde sarıyoruz. Yufkaların uç 
kısmını yumurtanın beyaz kısmıyla yapıştırabilirsiniz. 

Oval bir kapa yumurtaları kırıp iyice karıştırıyoruz. Tel 
kadayıfı tel şehriye şeklinde doğrayıp fırında kurutuyo-
ruz. Ve daha sonra galeta unu ile karıştırıyoruz. Rulo 
şeklinde sarmış olduğumuz böreklerimizi önce çırp-
tığımız yumurtaya daha sonra galeta unu karışımına 

bulayarak paneleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha 
sonra Ayçiçek yağını derin bir kapa alıp kızdırdıktan 

sonra böreklerimizi bu yağda kızartıyoruz.

 Çok lezzetli bir börektir. Dilediğiniz gibi servis edebi-
lirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

         

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         

•	 DANA KIYMA 80 GR

•	 KAŞAR PEYNİRİ 40 GR

•	 CEVİZ İÇİ 20 GR

•	 YUFKA 3 ADET

•	 TUZ 2 GR

•	 YUMURTA 2 ADET

•	 GALETA UNU 200 GR

•	 TEL KADAYIF 50 GR

•	 AYÇİÇEK YAĞI 200 ML

•	 KURU SOĞAN 50 GR

•	 KARABİBER 1 GR

MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI KOORDİNATÖRÜ
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