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Bahaeddin! 

Eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol, 
hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma! Fazla bir şey iste-
me ve hiç kimseden de fazla olma! Merhem ve mum 
gibi ol! İğne gibi olma! Eğer hiç kimseden sana fenalık 
gelmesini istemezsen, fena söyleyici fena öğretici fena 
düşünceli olma . Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, 
daima sevinç içinde olursun... İşte o sevinç Cennetin ta 
kendisidir. Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anarsan, daima 
üzüntü içinde olursun. İşte bu gam da cehennemin ta 
kendisidir.

Dostlarını andığın vakit içinin bahçesi çiçeklenir, gül 
ve fesleğenlerle dolar. Düşmanları andığın vakit, için di-
kenler ve yılanlarla dolar, canın sıkılır, içine pejmürdelik 
gelir. Düşmanını sevmek, düşmanının da seni sevmesini 

istersen, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle, o düş-
man senin dostun olur; Çünkü gönülden dile yol olduğu 
gibi, dilden de gönüle yol vardır…

Sevgi insanlar arasında bir bağ oluşmasını sağlar, Mev-
lana felsefenin ardında yatan bir gerçek var ise bu sev-
giden kaynaklanmaktadır. Sevgi yoksa, sevmek duygusu 
yitirilmişse ,soyutlanmışsa insan, yaşam enerjisini tama-
men  yitirmiş demektir. Yaşam enerjisini yitiren birinin 
mutluluğu söz konusu bile olamaz. Hem mutlu olmak 
hem de mutlu etmek mümkün o zaman. Stres küpü in-
sanlar görürüz çevremizde. Ağızlarından çıkan her söz 
öfkeye bürünmüştür. Yüzleri hiç gülmez. Başkalarının 
gülümseyişleri de onları hiç etkilemez, hatta sinirlerini 
bozar. Sevgi yoksunudur bu insanlar. Ne Sevgiyi yeşer-
tecek, yaşatacak enerjileri yoktur çünkü. Mutsuzlukları 
da bundandır.

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

Mevlana
Oğluna Der ki;
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MAN kamyon ve otobüslerinde 100. Yıl:
“Geleceğe hazır”
Başarı ve tecrübeyle: Bir yüzyıldan bu yana MAN, verimli ve güvenilir ticari araçlar geliştirmekte ve üretmektedir.

250 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip dünyanın 
mühendislik ve üretim devi MAN Grubu, yeni ve önemli 
bir yıldönümünü daha kutluyor: MAN ticari araç üretim 
tarihi 100 yıl önce başladı…

250 yıllık MAN tarihi 

MAN ticari araç üretimi, 2015 yılında 100. 
Yıldönümü’nü kutluyor. Ancak MAN Grubu, üç başlangıç 
dilimine sahip 250 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahiptir. 
MAN’ın ilk kuruluşu; 1758 yılında Oberhausen’da St. 
Antony Demir Fabrikası’nın kurulması, 1840 yılında 
Augsburg’da Sanderschen Makine Fabrikası’nın kurulması 
ve 1841 yılında Nürnberg’de Klett & Comp Demir Döküm 
ve Makine Fabrikası’nın kurulmasına dayanmaktadır. St. 
Antony Fabrikası ile Ruhr bölgesindeki ikinci bir demir 
fabrikası, 1878 yılında “Gutehoffnungshütte” (GHH) 
adında birleşti ve Almanya’nın güneyinde bulunan bu 
iki şirket, 1898 yılında Augsburg–Nürnberg AG Makine 
Fabrikası’na dönüştü. MAN ismi de bu şekilde doğmuş 
oldu. Augsburg’daki fabrikada Rudolf Diesel 1893 ila 1897 
yılları arasında ilk dizel motoru geliştirdi. MAN ticari araç 
üretiminin sonraki motor nesilleri için bir temel oluşturdu. 

1921 yılında MAN ve GHH şirketleri bir araya geldi. MAN 
Grubu, 2011 yılından bu yana VW grubunun bir parçası 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

MAN, geleceği bugünden tasarlıyor

Kaynak ve çevreye duyarlı araçların geliştirilmesi, her 
zaman MAN Truck & Bus’un ana hedefi oldu. Şu anda 
geçerli olan ve Euro 6 standardı kapsamında ortaya çıkan 
bu konudaki zorunlu birçok standart, MAN tarafından yeni 
nesil olan TG araçları ile henüz 2012 yılında karşılandı. 
TG serisi, en yüksek yakıt verimliliği ile zorlu talepleri 
karşılamaktadırlar. MAN, en yeni motor nesli olan D38 ile 
ise; 2014 yılının sonbaharında ticari araçlardaki 100 yıllık 
motor gelişiminin en pik noktasına ulaştı. Artık tasarruflu 
Euro 6 dizel motorları, iki kademeli turbo şarjörle 640 PS’e 
kadar ulaşabilmektedir.

Doğalgazlı kamyonlar 2016’da görücüye çıkacak

Ayrıca sıkıştırılmış doğalgazlı (Compressed Natural 
Gas – CNG) ve biyogazlı modeller de günümüzdeki 
diğer mevcut alternatifler arasındadır. CNG için uygun 
olan motorlar aynı zamanda biyogazla çalışabilmekte ve 
“Bus of the Year 2015” ödülüne layık görülen Lion’s City 
GL CNG’de olduğu gibi neredeyse nötr CO2 salınımına 
ulaşabilmekte. Doğalgazlı şehiriçi otobüslerin kademeli 
olarak sunulmasının ardından, CNG tahrikli kamyonlar da 
2016 yılında kademeli olarak piyasaya sürülecek.

MAN bünyesinde geleceğe dönük araştırma yapan 
merkez, dünya çapındaki en önemli eğilimleri analiz 
etmekte ve buna bağlı olarak gelecekteki araç nesillerinin 
gelişimine yön vermektedir. İleri mühendislik ve teknoloji 
gücü ile MAN, bazı görevlerde artık şoförlere ihtiyaç 
olmayacak araçlar gibi geleceğin araçlarını bugünden 
tasarlamaktadır. Bu ve benzer yeni fikirler, MAN Truck & 
Bus tarafından gelecekte de ortaya atılacak ve bu şekilde 
en modern ticari araçların gelişimi sürekli devam edecektir.
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Rusya Pazarı Türk İş Makinaları İçin
Büyük Fırsat Taşıyor

Rusya’nın en büyük sanayi fuarı INNOPRAM Fuarı 8-11 Temmuz tarihleri arasında Ekateringburg kentinde gerçekleştirildi. 

Fuarda, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği İMDER, MAKFED üyesi 7 dernek 
ile beraber MAİB, MTG Makina Tanıtım Grubu 
Organizasyonunda sektörün tanıtımını gerçekleştirdi. 

INNOPRAM Fuarı’nı değerlendiren İMDER Genel 
Sekreteri Faruk Aksoy, İMDER ve İSDER olarak ilk kez 
Ural bölgesinde ve Rusya pazarı hakkında detaylı bilgi 
alma fırsatı elde ettiklerini söyledi. 

Rusya’nın yanı başımız da çok önemli bir Pazar 
olduğunu belirten Faruk Aksoy, “Ülkeye yatırımların 
azalmasına rağmen “Türk İş Makinaları”nı pazarlamak 
için doğru zaman olduğunu düşünüyorum.  Ayrıca 
Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan siyasi kriz sonucu 
ürün alım tercihlerinde başka yöne doğru kayma arayışı 
içerisindeler. Pazarın bizim için çok büyük avantajlara 
gebe olduğu çok açık ortada. Konuştuğumuz kişiler bu 
görüşmelerde “Özellikle Türk makinası almak istiyoruz.” 
İfadelerini duyuyoruz” diye konuştu.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 51.3 MİLYAR DOLAR

Rusya pazarı hakkında bilgiler veren Faruk Aksoy 
şunları söyledi: “Rusya’nın 2014 yılı makine ithalatı bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 51,3 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya’nın başlıca 
makine tedarikçileri Çin, Almanya ve İtalya. Türkiye, BM 
verilerine göre Rusya’nın makine ithalatı gerçekleştirdiği 
ülkeler içerisinde 16. sırada yer alıyor. 2014 yılında Rusya 
Türkiye’den 743 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. 
2015 yılında çok fazla bir düşüş beklemiyoruz. Kriz 
sonrasında Rusya pazarında oluşan bazı boşlukları, Türk 
iş adamlarının doldurarak krizi fırsata çevireceklerini 
düşünüyoruz.”

UR-GE’YE AĞIRLIK VERDİ

Faruk Aksoy İMDER’in faaliyetleri hakkında ise şu 
bilgileri verdi: 

“İMDER olarak büyüme stratejisini benimsenmiş 
durumdayız ve sektörün yüzde 100’ünü kapsamak 
istiyoruz. UR-GE projesiyle, Ekonomi bakanlığı 2023 
vizyonu doğrultusunda firmaların ilk aşamada ihtiyaç 
analizinin çıkarılmasını istiyor. İkinci aşamada eğitim 
bölümü başlıyor. Üçüncü aşamada ise yurtdışında 
heyetlerle bir araya gelme ve 10 kişilik heyetler getirme 
kısmı gerçekleştiriliyor. Tüm bu aşamaların maliyetlerinin 
yüzde 75’ini devlet ödüyor. UR-GE projesinde hedef, 
yeni pazarlar bulmak ve var olan pazarlardaki gücümüzü 
artırmak.  Şu an derneğimizden 11 firma UR-GE projesi 
kapsamındadır.”
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Dr. Hakan AKBULUT 
info@radusdergisi.com
ha@hakanakbulut.eu

Geçtiğimiz ay bu köşemizde dış ticaretin 
ve uluslararası ekonomik ilişkilerin 
gelişmesinde uluslararası fuarların önemine 
vurgu yaparak, uluslararası fuarlardan 
etkin yararlanılmasına yönelik yapılması 
gerekenler hususunda görüşlerimizi 
aktarmıştık. 

Aynı yazımızda dergimizin okuyucularının 
büyük bölümünün araç, araç üstü ekipman, 
iş makineleri, treyler ve dorse üretimi 
ve ticareti ile ilgili kişiler oldukları için 
2017 yılının ilk yarısına kadar Avrupa’da 
belirlediğimiz bazı ülkelerde (Almanya, 
İsviçre, Avusturya, Belçika, Polonya, 
Hollanda) gerçekleşecek  bazı uluslararası 
fuarlar hakkında da bilgi vermiştik. 

Bu ayki yazımızı da geçen ayki yazımızı 
tamamlar nitelikte bilgilerin yer alacağı bir 
yazı olarak hazırladık. 

Bu yazımızda; dış ticaretin ve uluslararası 
ekonomik ilişkilerin gelişmesinde, en az 
uluslararası fuarlar kadar önemli katkı 
sağlayan yurtdışı ticari heyet ziyaretleri ve 
sektördeki yurtdışı firmaları ile yüz yüze 
görüşmeler üzerinde duracağız. 

Bu yazımızda ayrıca araç ve  araç üstü 
ekipman ve iş makineleri alanında 
firmalarımız için, bir önceki yazımızda 
seçtiğimiz  ülkelerde  yer alan bazı şehir ve  

bölgelere ilişkin  bilgilere  de yer vereceğiz. 
Bu bölgeler ve şehirler anılan ülkelerdeki 
araç ve araç üstü ekipman ile iş makineleri 
alanında işbirliği ve ticaret yapılabilecek 
birçok şirketin bulunduğu bölge ve 
şehirlerdir. Sektördeki firmalarımızın 
bu bölge ve şehirlere yönelik ziyaretler 
yapmalarının ve muhatapları ile bir araya 
gelmelerinin önemli işbirliği imkanlarını 
ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir. 

Buralara  yapılacak ziyaretler  ve 
gerçekleşecek görüşmeler sonrasında 
üçüncü ülkelere yönelik  işbirliği 
imkanlarının  ortaya çıkabileceği   akla 
gelmektedir. 

Bu doğrultuda firmalarımızın, örneğin 
doğrudan Almanya’ya veya Hollanda’ya  
araç ve araç üstü ekipman ve iş makinesi 
satmaları konularında çok beklentileri 
olmayabilir ancak Almanya’dan, İsviçre’den, 
Avusturya’dan veya Hollanda’dan 
sektördeki bir firma ile yapacağı işbirliğinde  
üçüncü ülkelerde önemli imkanlar 
yaratılması mümkün görünmektedir.

Çok Yönlü Temaslar

Sektörden bir heyetin 3-4 günlük bir ziyareti 
sırasında yapılacak görüşmelerin sadece 
sektördeki firmalarla  sınırlı tutulmaması 
son derece önemlidir. 

Dış Ticarette  “B2B” Görüşmeleri 
ve “Road Trip” Ziyaretleri

EKİNOKS 
AÇISINDAN
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Bu ziyaretler sırasında o bölge ve şehirlerdeki firmaların 
yanı sıra, resmi ve özel ticari kuruluşlarla, sanayi ve ticaret 
odaları ile, teknopark yetkilileri ile üniversitelerdeki 
ilgili akademisyenlerle,  basın ve  yayın kuruluşlarının 
temsilcileri ile görüşmeleri de  önem taşımaktadır. 

Yapılacak ziyaret ve görüşmelerin ön hazırlığı titizlikle 
yapılmalı, uluslararası fuarlarda olduğu gibi bu tür 
görüşme ve ziyaretlerden de maksimum fayda sağlamaya 
çalışılmalıdır.

Bu çerçevede gidilen şehir ve bölgenin yerel yazılı ve 
görsel basınında yer almak, gazete ve dergilere röportajlar 
ve ilanlar vermek, o şehir ve  bölgedeki resmi ve özel 
kuruluşlarla görüş alış verisinde bulunmak, varsa teknopark 
ve üniversiteleri ziyaret etmek yapılacak firma görüşme 
ve ziyaretlerini tamamlayıcı unsurlar olarak düşünmek 
gerekir. Öte yandan ziyaret ve görüşmeler münasebetiyle 
heyette yer alan firmaların tanıtım amaçlı standlar da 
oluşturabilecekleri, o şehir ve bölgede yer alan ilgili 
firmalarla heyetler arası görüşmelerin yanı sıra yüz yüze 
görüşmeler de gerçekleştirebilecekleri akla gelmektedir.

Geçtiğimiz ayki yazımızda anılan  sektör için Avrupa’da ilk 
planda işbirliği yapılmasında yarar gördüğümüz  altı ülkeyi  
belirlemiştik. Bu yazımızda da bahse konu o altı ülkenin 
araç ve araç üstü ekipman ve iş makineleri alanında öne 
çıkan  şehir ve bölgeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

“Almanya

Bavyera (Munih, Augsburg, Ingolstadt)
Baden-Württemberg (Stuttgart, Ulm, Mannheim)
Aşağı Saksonya  and Doğu Westphalia

Avusturya

Linz
Salzburg
Viyana

İsviçre

Solothurn
Zurich
Bern
St. Gallen

Polonya
Poznan
Silesia (Wroclaw, Gliewice, Bielsko-Biala)

Belçika
Brüksel

Hollanda
Eindhoven, Tilburg, Hertogenbosch”

Yukarıdaki bölge ve şehirlere yönelik, Araç ve Araçüstü 
Ekipman ve İş Makineleri Üreticileri Birliği Derneği 
(ARÜSDER) şemsiyesi altında yapılacak 3-4 günlük 
ziyaretlerin sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağını ve 
sektördeki firmalarımız için yeni imkanlar yaratacağına 
inanıyoruz. 

Bahse konu ziyaret ve görüşmelerin uluslararası fuarlara 
katılım dönemleri ile birleştirilmesinin, şirketlerimiz için 
kaynak tasarrufu sağlama ve dış temaslara  yoğunlaşabilme 
açılarından önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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Tırsan, 2015 Patent Başvuru 
Sıralamasında 5.Sıraya Yükseldi
06.08.2015 - İstanbul,37 yıldır kesintisiz pazar liderliğini sürdüren Türkiye treyler sektörünün lider üreticisi TIRSAN, Türk Patent 
Enstitüsü tarafından yayınlanan, 2015 yılı birinci yarıyıl içerisinde patent başvuru sıralamasında 5. sırada yerini aldı.

Toplam 10 patent ile 2014 yılında 29. sırada yer alan 
Tırsan; 2015 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği çalışmalar 
sayesinde toplam 16 patent ile 24 sıra yükselerek, 5. 
sıraya yükseldi.

Tırsan Üstün Ar-Ge Gücü ile Büyümeye Devam 
Ediyor

Tırsan Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu yaptığı açıklamada, “Tırsan A.Ş. olarak kendi 
teknolojisini üreten,  geliştirdiği ürün ve hizmet çözümleri 
ile Avrupa’nın ilk 3 üreticisi olmak yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Yenilikleri hayata geçirmedeki hünerimiz, 
mükemmeliyetçi mühendislik bakış açısını uygulamaya 
taşıdığımızın göstergesi olan Ar-Ge başarımız, Türk 
Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan, 2015 yılı birinci 
yarıyıl içerisinde patent başvuru sıralamasında Tırsan 
Treyler San. ve Tic. A.Ş. olarak 5. sırada yer almış olmakla 
taçlanmıştır” dedi.

Nuhoğlu, “Tırsan’ın Türkiye treyler sektöründe sahip 
olduğu rakipsiz üretim gücü, iş ortakları ile kurmuş 
olduğu uzun vadeli iş birlikleri ve sürekli olarak devam 
eden Ar-Ge yatırımları daha da büyüyerek güçlenmeye 
devam edecektir. Bu başarıya imza atmakta payı olan tüm 
çalışanlarımızı kutlar, başarılarımızın devamını dilerim” 
ifadesini kullandı.
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SANKO Holding kuruluşu SANKO İŞ VE TARIM MAKİNALARI yetkili servis konseptini yeniledi. Yeni konsepte göre dizayn 
edilen ilk yetkili servis Görgülü İş Makinaları MST Yetkili Servisi olarak OSTİM’de hizmete girdi.

Türkiye genelinde 55 noktada Sanko iş ve Tarım 
Makinaları yetkili servisi bulunan MST yetkili servis 
konseptinde yeniliğe gitti. 24 saat kesintisiz, nitelikli 
servis hizmeti ile en yüksek oranda parça bulunabilirlik 
özelliğinde yeni konsept servislerinden ilkini Ankara 
OSTİM’de faaliyete geçirdi. 

Görgülü İş Makinaları MST Yetkili Servisi açılışına, 
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, SANKO İş 
ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Aydın Karlı, MST Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Erkan Dikbaş, MST Orta ve Kuzey Anadolu 
Satış Direktörü Harun Arab, Görgülü Oto İş Makineleri 
Yedek Parça’nın sahibi Ahmet Görgülü, SANKO Holding 
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Görgülü İş 
Makinaları MST Yetkili Servisi 1233 Sokak No: 99-101 
OSTİM Ankara adresinde hizmete açıldı.

“Satış Sonrası Hizmetler en hassas konumuz”

SANKO İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, yaptığı 
değerlendirmede iş ve tarım makineleri segmentinde 
dünyada 31 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine değindi. 
Türkiye’de yeni konsept yetkili servislerini hızla açmaya 
devam edeceklerini belirten Karlı, Türkiye’de üretilen 

iş makinelerinin teknik ve teknolojik açıdan dünya 
markalarından hiçbir farkı olmadığını savundu.

Satış sonrası hizmetlerin önemine temas eden Karlı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Türkiye’nin 55 noktasında 
bu konsepte servis açılışı yapacağız. 24 saat kesintisiz, 
nitelikli servis hizmeti ile en yüksek oranda parça 
bulunabilirliğiyle müşterilerimizin arkasında duruşumuzu 
SANKO Holding ten aldığımız destekle en üst düzeyde 
yansıtmak istiyoruz.” 

“Yeni Konsept’te ilk olmanın verdiği heyecan”

Görgülü İş Makinaları MST Yetkili Servisi’nin sahibi 
Ahmet Görgülü, yerli üretim iş ve tarım makinalarında 
Ankara’nın tek MST yetkili servisi olma özelliğindedir.

Görgülü, MST iş ve tarım makinaları ürünlerinden  
bekoloder, teleskobik forklift, ve mini ekskavatör grubuna 
hizmet verileceğini belirtti. MST Yetkili Servislerinin yeni 
konseptinin ilk uygulayıcısı olan Görgülü, “müşterilere 
daha kaliteli hizmet vermek bu tesis ile daha kolay hale 
geldi” dedi. Özellikle iş makinaları sektöründe zaman 
kavramının çok daha önemli olduğunu vurgulayarak yeni 
tesislerinde yeni personel istihdamı sayesinde müşterileri 
memnun edeceğinin de altını çizdi.

MST’nin Yeni Konsept İlk Yetkili 
Servisi Ankara Ostim Sanayide Açıldı
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Hidromak Faun
Ve Zoeller Ortaklığı
Almanya’nın KIRCHHOFF Grubuna bağlı olan FAUN ve ZOELLER firmaları ileTürkiye’nin üst yapı sektöründeki güçlü 
HİDRO-MAK bu birleşmeden aldığı güç ile bugün olduğu gibi bağımsız bir marka olarak müşterilerine hizmet vermeye 
devam edecek.

Almanya’nın KIRCHHOFF Grubuna bağlı olan FAUN 
ve ZOELLER firmaları ileTürkiye’nin üst yapı sektöründeki 
güçlü HİDRO-MAK bu birleşmeden aldığı güç ile bugün 
olduğu gibi bağımsız bir marka olarak müşterilerine 
hizmet vermeye devam edecek.

Önümüzdeki süreçte şirketlerin özellikle atık toplama 
ve taşıma araçları, yol süpürme ve çeşitli makine 
ekipmanlarından oluşacak ürün portföyleri yine kendi 
bünyelerinde üretilmeye devam ederken , şirketler 
tecrübe ve bilgileri ile birbirlerini tamamlayacaklar.

Türkiye ve gelecek için atılan bu adımda

Ortadoğu, Asya ve Afrika bölgelerinde önemli 
başarılara imza atan HİDRO-MAK ülkemizin ticari araç 
ve üst yapı ihracatının’da artış sağlamasında önemli 

katkı sağlayacaktır.Ülkemizin konum avantajı ve bu 
pazarlardaki başarısı bu birliktelik sayesinde üst seviyelere 
çıkacak, bu başarı hem ülkemiz hem dünya’daki  üst 
yapı üreticilerine’de örnek olacak ve bu tür birlikteliklere 
öncülük etmiş olacaktır.

HİDRO-MAK ailesi tarafından yönetilecek 
olanHİDRO-MAK ile FAUN ve ZOELLER ‘in kurduğu bu 
işbirlikçi hamle özellikle ORTADOĞU, ASYA ve AFRİKA 
bölgelerinde her üç firmanın stratejik konumlarını 
güçlendirecektir.

HERMANSPANN: HİDROMAK GÜÇLÜ BİR 
ORTAĞIMIZ OLACAK

FAUN Grup  ceo’su Patrick HERMANSPANN  ortaklığına 
ilişkin açıklamasında “ HİDROMAK KIRCHHOFF 

Ortadoğu , Asya ve Afrika Bölgelerini hareketlendirecek  büyük güç birliği
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ECOTEC’ i ustalıklı bir şekilde tamamlıyor.Ağımıza 
ekibi ve işletme sahibi aileleri kabul etmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz, HİDROMAK yanımızda özelliklegüçlü ve 
esnek bir ortağımız olacak “ dedi.

BAZMANOĞLU: FAUN ve ZOELLER’İN 
TECRÜBELERİNDEN FAYDALANACAĞIZ

Gerçekleşen işbirliği ile ortaya konan avantaja vurgu 
yapan HİDROMAK CEO’ su Ahmet BAZMANOĞLU ise 
yaptığı açıklamada şunları söyledi “ FAUN ve ZOELLER 
markalarının tecrübesinden ve teknik uzmanlığından 
faydalanacağız. Birbirimizden bir şeyler  öğrenebileceğiz 
ve konumlarımızı  güçlendirebileceğiz.

HİDRO-MAK 1961’den bugüne araç üstü ekipman 
üretimi ile ilgili hizmetler veriyor. Damperli kasa,hidrolik 
sıkıştırmalı çöp ksaları ve hidrolik presler gibi imalatlarının 
Türkiye’de ilk yapımlarını gerçekleştiren HİDRO-MAK 
geçen yarım asır ile dünyadaki ve teknolojideki gelişmeleri 
yakından takip eden bugün sektörün öncü ve en büyük 
üst yapı üreticilerindendir.

Rusya’dan Güney Afrika’ya, İtalya’dan Azerbeycan’a 
Portekiz’den Suudi Arabistan’a kadar 35’e kadar yakın 
ülkeye satış gerçekleştiren ve toplam imalatının %50 ‘ 
sini yurt dışına ihraç eden HİDRO-MAK ,uluslararası 
standartlardaki üretim gücüyle tüm dünyada kabul 
görmektedir.

FAUN ZOELLER

Faun16 yıllık bir firma olup 1845’de temelleri atılmış 
ve 1922’de Faun markası olarak hayata geçmiştir.

Avrupa’nın bir çok ülkesine ve dünya geneline ihracatı 
vardır.Faun yaklaşık 10.000 çalışanı 1.7 milyar Euro satış 
hasılatı olan bir Kirchhoff Grup şirketidir , aynı zamanda 
4. Kuşak Krichhoff ailesi işlerin başındadır.

Faun yol süpürme,ve katı atık toplama araçlarında, 
müşterilerini yüksek kalite ile buluşturup her gün 
desteklemektedir. Başarı için teknolojilerini geliştirmek ve 
bir detayı en uygun hale getirebilmek için durmaksızın 
çalışmaktadır.Her şey ürünlerin etkili, ekonomik ve 
güvenilir olması içindir.
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Ne iyi bir savaş vardır, ne de kötü bir 
barış – Benjamin FrankIin

Barışta oğuIIar babaIarını, savaşta ba-
baIar oğuIIarını gömer. Krezus

KuşIar gibi uçmasını, baIıkIar gibi yüz-
mesini öğrendik Ancak bu arada çok ba-
sit bir sanatı unuttuk; kardeş oIarak yaşa-
mayı – Martin Luther King

Evet ya dostlar; bu ay köşe yazıma a-
lıntı sözlerle başladım…Hani zaman za-
man şiir ve öyküler paylaşırım ben, bi-
lirsiniz. Bazen en doğruyu yalnız sadece 
birileri bilmediğinden akılın akıldan üs-
tünlüğüne saygı duymalıyız. Zira her üç 
söz de bizim bugün yaşadığımız ve ne 
yazık ki; acılarını içimize sindiremediği-
miz yiğitlerimizin şehit olma durumları-
nı çok iyi anlatıyor…Saygıyla, rahmetle 
ve minnetle bir kez daha selamlıyorum 
o aslanları…

Bu sayıda gündeme dair hammasiyet 
yapmayacağım. 26. sayıda yayınlanan 
“Hakkını Helal Et Yiğidim”  ve 28. Sa-
yıda yayınlanan Kırşehir Tezenesine Pop 
Kalça Sallanmaz” başlıklı yazılarımı oku-
manızı tekrar rica edeceğim.

E, o zaman bu sayıda ne yazacağım ? 
Aklı üzerine yazacağım…Daha doğrusu 
benden çok daha iyi akıl edip yazılmış 
bir hikayeyi nakledeceğim.

Yaşlı bir Çinli filozof, Lao Tzu dan bir 
öykü: 

Efendim köyde yaşlı, çok fakir bir adam 
varmış. Ama kral bile onu kıskanırmış. 
Çünkü dillere destan bir beyaz atı var-
mış. Kral at için ihtiyara nerdeyse hazi-
nesinin tamamını teklif etmiş ama adam 
satmaya yanaşmamış. İhtiyar demiş ki:

– Bu at, sadece bir at değil bir dost be-
nim için. İnsan dostunu satar mı? 

 Bir sabah bakmışlar ki, at yok. Köylü 
ihtiyarın başına toplanmış: 

– Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırak-
mayacakları, çalacakları belliydi. Krala 
satsaydın, ömrünün sonuna kadar bey-
ler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne 
de atın.

 İhtiyar demiş ki:

– Karar vermek için acele etmeyin, sa-
dece ‘At kayıp’ deyin. Çünkü gerçek 
olan sadece bu, ondan ötesi sizin yoru-
munuz ve verdiğiniz karar. Atımın kay-
bolması, bir talihsizlik mi? Yoksa bir şans 
mı? bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu 
olay henüz bir başlangıç, arkasının nasıl 
geleceğini kimse bilemez.

Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla 
gülmüşler. Ama aradan 15 gün geçme-
den, at bir gece ansızın dönmüş. Meğer 
çalınmamış, kendi kendine dağlara git-
miş. Dönerken de, vadideki 12 vahşi atı 
peşine takıp getirmiş Köylüler, ihtiyar a-
damın etrafına toplanıp özür dilemişler.

– İhtiyar, sen haklı çıktın. Atının kaybol-
ması bir talihsizlik değil adeta bir dev-
let kuşu oldu senin için, şimdi bir at sü-
rün oldu.

İhtiyar demiş ki:

– Karar vermek için gene acele ediyor-
sunuz. Sadece atın geri döndüğünü söy-

Göktan GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

Dostluğa Selam,
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leyin. Bilinen gerçek sadece bu, ondan ötesinin ne ge-
tireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç, birinci 
cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hak-
kında fikir yürütebilir misiniz? 

Köylüler içlerinden bu herif sahiden akılsız diye ge-
çirmişler.

Bir hafta geçmeden, vahşi atları terbiye etmeye çalı-
şan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. 
Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman ya-
takta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara de-
mişler ki:

– Bir kez daha haklı çıktın. Bu atlar yüzünden tek 
oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana 
bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, 
daha zavallı olacaksın demişler.

İhtiyar cevap vermiş:

 – Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. 
O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek 
bu… Ötesi sizin verdiğiniz karar… 

Ama acaba ne kadar doğru… Hayat böyle küçük par-
çalar halinde gelir neler olacağı size asla bildirilmez…

Birkaç hafta sonra, düşmanlar çok büyük bir ordu ile 
saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün genç-
leri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kı-
rık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. 
Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına im-
kan yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya esir dü-
şüp köle diye satılacağını herkes biliyormuş. Köylüler, 
gene ihtiyara gelmişler:

– Gene haklı olduğun kanıtlandı. Oğlunun bacağı kı-
rık, ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla 
köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, 
talihsizlik değil, şansmış meğer…

İhtiyar:

– Siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne ola-
cağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Be-
nim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların 
hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sade-
ce Tanrı biliyor.

 Lao Tzu, etrafına anlattığında öyküsünü şu nasihat-
le tamamlamış:

“Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten 
farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp ta-
mamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın 
durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, do-
layısı ile gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insa-
nı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak 
tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla 
sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı ka-
panırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha 
yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görür-
sünüz. Karar vermek bilgelik gerektirir, unutmayın…”

 

Yani dostlar, akıl tutulması bugün yaşadıklarımız. 
Gördüklerimiz belki göreceklerimizin daha başı. Ne-
yin nasıl şekilleneceğine akıl karar verecek. O halde a-
kılı elden bırakmayacak, her daim akılla ulaşmaya ça-
lışacağız neyin, neden ve nasıl olduğuna…Neden bu 
hallere geldik ? Neden aslan gibi evlatları her gün gö-
müyoruz ? Nasıl engel olacağız ? İşte hepsinin tek bir 
akla uyan yanıtına hep beraber ulaşacağız; Vatan tek-
tir, bölünmez. Akıl da, vicdan da, izan da bunu emre-
der.

Dostlukla,
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Güner Petrol A.Ş. ve Kaymakçılar 
Petrol A.Ş. Yatırım için Yine
Volvo Trucks’ı Seçti
Akaryakıt satış ve nakliye hizmeti gerçekleştiren ve rekabetçi avantajını sürdürmek isteyen Güner Petrol A.Ş. ile ana firma Kaymakçılar A.Ş., 
filolarını Volvo Trucks ile güçlendirdi.

Petrol istasyonu işletmecilğinin yanı sıra toptan akaryakıt 
satışı da gerçekleştiren Güner Petrol A.Ş., akaryakıt 
ürünlerinin nakliyesi için yatırımlarında Volvo Trucks’ı tercih 
etmeye devam ediyor. Satın aldığı 2 adet FH serisi Volvo 
Trucks ile Güner Petrol A.Ş. filosundaki toplam araç sayısını 
6’ya, toplam Volvo Trucks sayısını ise 3’e yükseltti.

Teslimat töreninde Volvo Trucks Bölge Satış Müdürü 
İbrahim Karabulut hazır bulunurken, Güner Petrol A.Ş adına 
ise Selahattin Uslu yer aldı.

Volvo Trucks markasını daha önceden de 
deneyimlediklerini belirten Selahattin Uslu, “Volvo FH 16 
4x2 700 HP’lik araçlar Türkiye’de satışa sunulduğunda, bu 
araçları tercih eden ilk firmalardan biri olmuştuk. Bugün de 
yatırımlarımız için yine Volvo Trucks’ı seçtik; çünkü imaj, 
sağlamlık, kabin içi konfor, üstün yol tutuşu ve güvenliği ile 
Volvo Trucks bizi oldukça etkiledi. Faaliyet yürüttüğümüz 
akaryakıt sektöründeki ana firmamız olan Kaymakçılar A.Ş. 
için de Volvo Trucks’ı tercih ettik“ dedi. Uslu açıklamasında 
yatırımları için Volvo Trucks ile yola devam etme kararı 
aldıklarını da ekledi.

Volvo Trucks adına konuşan İbrahim Karabulut ise,“Güner 
Petrol A.Ş. ve Kaymakçılar Petrol A.Ş. Türkiye çapında 
toplamda 32 adet petrol istasyonuna sahip, sektöründeki 
önemli firmalar arasında yer alıyor. Kendilerinin daha 
önceden de olduğu gibi bugün de bizi tercih etmleri bizim 
oldukça mutlu etmiştir. Selahattin Bey’e yeni yatırımlarından 
bizi tercih edecekleri yönündeki açıklamaları için firmam 
adına ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim“ dedi.
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Akaryakıt sektörünün yüzde yüz yerli markası Starpet, “dost marka” olarak bu kez müşterilerinin daha az akaryakıt tüketmelerini 
ve bütçelerinden tasarruf etmelerini sağlayacak 12 öneri sunuyor. Doğru araç kullanımı ve sürüş teknikleri ile yüzde 25 tasarruf 
etmek mümkün. 

Değişim hızının neredeyse takip edilemediği akaryakıt 
fiyatları, Türkiye’de arabası olsun olmasın hemen herkesin 
gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu nedenle de 
akaryakıt zamları açıklandığı an sohbetlerin ana konusu 
haline geliyor. Ancak doğru araç kullanımı ve sürüş 
teknikleri ile daha az akaryakıt tüketmek ve bütçeden 
tasarruf etmek mümkün. Yaptığı kampanyalar ile her 
zaman müşterisinin yanında olduğunu gösteren Starpet, 
bu kez müşterilerine daha az akaryakıt tüketmelerini 
sağlayacak 12 altın tüyo veriyor. 

İstasyon sayısı 300’ü aşan akaryakıt sektörünün yüzde 
yüz yerli markası Starpet’in önerilerine kulak verip, 
tavsiyeleri dinlemek yüzde 25 oranında yakıt tasarrufu 
yapmanızı sağlayacak. 

Starpet’in akaryakıt tasarruf önerileri:

1. Seyahatiniz 5 kilometreden az ise aracınızı kullanmayın.

2. Aracınıza uygun doğru yakıtı kullanın.

3. Ani kalkışlardan ve duruşlardan kaçının. Gaza ve frene 
aniden basmak, benzin tüketimini yüzde 5 artırır.

4. Camlarınızı kapalı tutun. Açık camlar, 100 kilometre/
saat hızda yüzde 4 fazla yakıt sarfiyatına yol açar.

5. Aracınızın lastiklerinin doğru basınçta olmasına özen 
gösterin. Lastiklerinizin hava basıncı düşükse yakıt 
tüketimi artar.

6. İki dakikadan fazla duracaksınız, kontağı kapatın.

7. İlk 5 km içinde aracınızı yüksek hızda sürmekten ve 
aşırı hızdan kaçının.

8. Aracınızı 25 kilometre/saatten düşük, 95 kilometre/
saatten yüksek hızda kullanmamaya özen gösterin.

9. Aracınızda gereksiz ağırlıklar taşımayın. Taşıma 
kapasitesinin üzerindeki her 45 kg. ek yük yüzde 7 
fazladan yakıt tüketimi neden olur.

10. Aracınızı gölgeye park edin. Buharlaşan benzinden     
kar edeceğiniz gibi aracınızı soğutmak için klimayı 
kullanmanıza da gerek kalmayacaktır. Klima kullanımı 
yaklaşık yüzde 10 ekstradan tüketime neden olur.

11. Aracınızın bakımını düzenli yaptırın! Eskimiş bujilerin 
değiştirilmesi, karbüratör, akümülatör bakımı, hava ve 
yakıt filtrelerinin gözden geçirilmesi, lastik basınçları ve 
rot ayarlarının yapılması yakıt tasarrufunu katkı sağlar.

12. Trafikteki yoğun çok fazla dur-kalk yapmak tüketimi 
artırır. Trafiğin çok kısa aralıklarla aktığı durumlarda 
dur-kalk sayısını azaltmaya çalışın.

Akaryakıt Tasarrufu İçin
12 Altın Tüyo
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Görüşemeyeli uzun bir süre oldu ve bu a-
rada köprünün altından da epeyce bir su 
aktı herhalde. Geçen bu süre içerisinde ben-
de işlerime bayağı bir yoğunlaşıp geliştirme-
ye çalıştım. Aslına bakarsanız iş geliştirmek 
talep varken daha kolay oluyor benim için, 
satışlar iyi olduktan sonra işinizi daha rahat 
büyütebiliyorsunuz. Ancak buradaki anahtar 
kelime “SATIŞ”.

Satış her zaman büyükmekte olan şirket-
ler için en büyük mesele olmuştur. Genel-
likle kobiler için en iyi satışçı çoğu zaman 
“PATRON”dur. Aslında bu patronun dü-
şüncesidir. Genellikle kimseye güvenmedi-
ği ve kimsenin ürününü kendisinden daha 
iyi tanıyamayacağını, tanısa bile kendisi ka-
dar arzuyla satamayacağını düşünür. İşte bu 
ve bunun gibi düşünceler sayesinde satış her 
zaman patronun insiyatifinde ve eksenin-
de yürür. Sonuçtada patron ne kadar satarsa 
işte o kadar büyür ve satışçıya gerek yoktur.

Bazıları biraz daha açık fikirlidirler, bunlar 
satış personeli çalıştırmaya sıcak bakarlar an-
cak onlara güvenmez ve insiyatif vermezler. 
Satış elemanının çok başarılı olmasından da 
açıkcası korkarlar. Ya bir anda portföyle bir-
likte ayrılıp giderse düşüncesi onları her za-
man korkutur. Haksız da sayılmazlar aslında. 
Yatırım maliyeti düşük işlerde genellikle iyi 
satışçılar müşterilerini de alarak kendi firma-
larını kurma yoluna giderler, yatırım maliyeti 
büyük işlerde de yine müşterilerini de alarak 
rakip firmaya transfer olurlar bir anda. Pat-
ronların korkulu rüyasıdır bu durum, bun-
dan dolayı başarılı satış temsilcileri istemez-
ler. İyi bir satış temsilcisi yerine, yarı asistan 
tarzı genellikle ayak işlerine bakan yarı satış-
çı çalıştırırlar. Müşterilerle randevuları bu e-
lemanlar alır ama görüşme her zaman pat-
ron nezaretinde ve onun samimi ilişkileri 
çevresinde yürür, müşteride asıl muhattabı-
nın “patron” olduğunu bilir her zaman. An-
cak bu yöntemde çok yorucu ve yine patro-
nun kapasitesiyle sınırlıdır aslında.

Birde gerçek manada satış tesmilcisi çalış-
tıran firmalar vardır. Bunlar kurumsal olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefle-
yen firmalardır. Profesyonel satış temsilcile-
ri çalıştırmaya özen gösterirler ve persone-

linin eğitimine ciddi önem verirler. Ancak 
herşeyin başında personeline dolgun ücret 
ve prim verirler. Özel sağlık sigortaları ile ça-
lışanlarını güvence altında hissettirirler hat-
ta kendi ödedikleri bireysel emeklilik prim-
leri ile de personellerine iyice destek olurlar. 
Çalışanının yaşam standardı seviyesini öyle 
bir noktaya getirir ki, eleman istese bile ayrı-
lamaz duruma gelir çünkü piyasa da bu ka-
dar dolgun ücret bulamayacağından nere-
deyse emindir. Kendi işini kurmayı da çoğu 
zaman hayal bile etmez. Çünkü çok iyi ka-
zandığına inanır ve bu kazandığı para iyi bir 
hayat yaşaması için ona fazlasıyla yeterlidir. 
Bu denli dolgun ücretli bu işten ayrılıp ma-
cera aramanın hiçbir alemi yoktur. Hayat ar-
kadaşı da bu riski almaması gerektiğini ona 
lisanı münasip bir dille anlatmıştır! Bu güzel 
yaşantıyı sürdürebilmek için yapması gere-
ken tek şey daha çok satmaktır.

İşte bu personel tipi gerçekten satışları cid-
di oranda artırır ve her zaman belirli bir o-
randa tutar, patronun üzerindeki büyük sa-
tış baskısını hafifletir. Hatta iş bazen öyle bir 
hal alırki, patron yalnızca kime mal satıldığı-
nı seyreder ve uzaktan ahkam keserek haya-
tından memnun bir halde satışların yetersiz 
olmasından bahseder ve personelini arada 
bir azarlayarak satış kotalarını belirli aralık-
larla yükseltir.

Ben ticarete ilk başladığım yıllarda yukar-
da bahsettiğim birinci gruba giriyordum, 
son yıllarda ikinci gruba terfi ettim ama ni-
hai hedefim üçüncü gruba yükselebilmek!!! 
Peki siz hangi gruba giriyorsunuz ya da han-
gi gruptaki şirkette çalışıyorsunuz?

Sizin ürününüzü sizden daha iyi satan ki-
şiler bulmalısınız ve onlara hak ettikleri üc-
retten daha fazlasını vermekten korkmama-
lısınız. 

Unutmayın, ne “Apple”, ne “Ford”, ne 
“Network” ne de “Turkcell”’in sahipleri ü-
rünlerini kendileri satmıyorlar, korkmadan 
kendinize güvenerek işini iyi yapan “Satış 
Temsilcilerine” bir şans verin, görüceksiniz 
ki işler daha güzel olacak.

Sevgilerimle…  

Vahap AKAR
info@radusdergisi.com

Hatırı Sayılır Bir Aradan Sonra
Tekrar Merhaba,
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2015 yılında Türkiye’de 1 milyon 199 bin trafik kazası oldu ve bu kazalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Böylesine çok kaza 

yaşanması ve ölüm oranının da oldukça yüksek olmasından dolayı ilk yardımın önemi çok daha öne çıkıyor.

İlk yardım burada önemli bir rol oynamasına rağmen, yanlış 
yapılan ilk yardım çalışmaları da bazı yaralıların hayatını 
kaybetmesine ya da sakatlanmasına neden oluyor. Bu nedenle 
trafik kazalarında ilk yardım müdahalesinde bulunurken dikkat 
edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

Burada vereceğimiz bilgilerin oldukça temel ve basit önlemler 
olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Doğru bir ilk yardım 
müdahalesi için bu eğitimi almanız gerektiğini unutmamanız 
gerektiğini de belirtelim. Eğer ilk yardım konusunda hiçbir bilginiz 
yoksa yaralıya dokunulmamalı ve hareket ettirilmemelidir.

İlk yardımın amacı, yaralının yaşamsal fonksiyonlarının 
hastaneye götürülene ya da sağlık ekibi gelene kadar 
sürdürülmesine yardımcı olmak, hasta ya da yaralının durumunun 
kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak olarak 
özetlenebilir.

Kaza sonrasında ilk olarak yapılması gerekenler

• Trafik kazası olduğunda öncelikli olarak tehlikeli yerler 
belirlenerek güvenli bir alan oluşturulmalıdır.

• Kaza yeri diğer sürücülerin rahat bir şekilde görebileceği 
şekilde işaretlenmeli, böylelikle olası kazaların önüne geçilebilir.

• Kazaya uğrayan arabanın mümkünse motoru 
durdurulmalıdır.

• Çevrede zehirlenme ya da patlama olmaması için varsa gaz 
tüpleri kapatılmalı ve kıvılcıma neden olabilecek ışık araçları ve 
cihazları kullanılmamalıdır.

• İlk yardımı yapacak kişinin bilmesi gerekenler

• Öncelikle kendi güvenliğini sağlamalı ve sakin kalarak, yaralı 
olanlara müdahale etmeli,

• Sağlığı yerinde olan çevredeki kişileri organize ederek, 
yaralılara yardımcı olmalarını sağlamalı,

• Eğer kaza yerinde sağlık görevlisi varsa, onun talimatlarına 
uymalı,

• Olay yerinde sağlık görevlisi yoksa en yakın sağlık kuruluşu, 
polis ve yangın söz konusuysa itfaiyeye haber vermeli,

• Patlama ya da zehirlenme söz konusuysa, çevredekileri olay 
yerinden uzaklaştırmalı,

• Çevredeki meraklı kişilerin hastaların etrafında toplanmasını 
önlemeli,

• Yaralı kişinin ilk olarak bilinç ve solunum gibi hayati 
fonksiyonlarını kontrol etmeli,

• Yaralının bilinci açıksa onu sakinleştirip, korkup panik 
yapmamasını sağlamalı,

• Kanama, kırık veya çıkık varsa hastaya yerinde müdahale 
edilmeli,

• Hastanın yaralarını görmesine izin vermemeli,

• Olay yeri güvenliyse hastaya, olay yerinde müdahale etmeli,

• Kanama varsa, kanamayı durdurmalı,

• Hastanın şikâyetlerine kulak vermeli ve onlarla sakin bir 
şekilde konuşmalı,

• Birden fazla kazazede varsa, durumu ağır olanlar için belli 
bir öncelik sırası belirlenmeli,

• İlk yardımı yapan kişi, kan, salya gibi vücut sıvılarıyla temas 
etmemeli,

• Hastanın vücut ısısını koruyacak önlemler alarak, hastanın 
şoka girmesini önlemeli,

• İlk yardımcı bilmediği bir müdahale metodunu 
kullanmamalı,

• Hasta hakkında bilgileri kaydetmeli,

• Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar, burayı terk 
etmemeli ve ekipler gelince kaza ve kazazede hakkında gelen 
ekipleri bilgilendirmelidir.

Kaza durumunda bilinmesi gereken telefon numaraları

112 Acil Ambulans

155 Polis

156 Jandarma

110 İtfaiye

114 Zehir Danışma Merkezi

Trafik Kazalarında  Can Kurtaran İlk Yardım Müdahaleleri
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İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin tasarlayıp ürettiği, Türkiye’nin güneş enerjisi ile çalışan ilk aile arabası 
“Aruna”nın sponsorları, İTÜ’de bir araya geldi. 

 İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde 
gerçekleşen davete; İstanbul Vali Yardımcısı Engin 
Durmaz, ana sponsorlardan Galatasaray Spor Kulübü 
Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Genel Sekreteri 
Fatih İşbecer ve diğer sponsor temsilcileri katıldı. 

Davete katılan İstanbul Vali Yardımcısı Engin Durmaz’a 
ve sponsorlara teşekkür eden Rektör Karaca, “Çoğu İTÜ 
mezunu olan saygın iş adamlarının sponsorluğunda, 
İTÜ’nün vizyoner akademik kadrosunun liderliğinde, 
İTÜ öğrencilerinin elinden çıkan, Türkiye’nin güneş 
enerjisiyle çalışan ilk aile arabası Aruna ile karşınızda 
olmaktan mutluyum. Bugün, “Aruna”ya verdiği 
desteklerden dolayı sponsorlarınıza teşekkür etmek 
üzere biraraya geldik. Üniversitemiz içinde de “Yeşil 
Kampüs” anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsana 
ve doğaya saygı duyan bu anlayışı bilimsel altyapımız, 
teknolojik olanaklarımız ve güçlü akademik kadromuz 
ile sürdürüyoruz ve ilk’leri gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Yeşil enerji üzerine çalışan başka takımlarımız 
ve projelerimiz de var. Bu projelerle de sponsorlarımızın 
desteği ile yeni başarılar kazanacağımıza inanıyorum” 

dedi. Davete katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
dile getiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun 
Özbek, “Bir İTÜ’lü olmanın gururunu yaşıyorum. 
Bizler elimizden geldiğince genç arkadaşlarımıza destek 
olacağız” dedi. 

“En çok kupaya sahip güneş arabası ekibiyiz”

İTÜ Güneş Arabası Ekibini temsilen konuşan Burak 
Oklar da “İTÜ dem

ek bilim demek, teknoloji demek, teknik imkân ve 
242 yıllık birikim demek. Geleceğin alternatif enerjisi 
ile çalışan araçlar üretmek, yerli otomobil üretimine 
destek vermek ve alternatif enerjinin günlük hayatta 
uygulanabilir olduğunu göstermek amacıyla bundan 11 
yıl önce ilk arabamızı ürettik. En çok kupaya sahip güneş 
arabası ekibi olarak ilk hedefimiz, önümüzdeki günlerde 
çıkacağımız Türkiye turunu başarıyla tamamlamak” 
dedi. Konuşmaların ardından, Aruna ilk kez davetlilerin 
huzuruna çıktı.

“Aruna”, kilometrede 1 kuruşluk enerji harcıyor… 
Ortalama 70 kilometre hızla, 5 liraya, 500 kilometre yol 
gidecek…

Üniversite öğrencilerinden oluşan ve 11 yılda yaptığı 
7 arabayla 19 kupa kazanan İTÜ Güneş Arabası Ekibi, 
Türkiye’nin güneş enerjisi ile çalışan, ilk 4 kişilik aile 
arabasını üretmenin gururunu yaşıyor. Aruna, yerli 
otomobil üretimine destek vermek ve alternatif enerjinin 
günlük hayatta uygulanabilir olduğunu göstermek 
amacıyla tasarlandı. İTÜ’nün çeşitli fakültelerinde 
okuyan 25 kişilik ekip, üniversitenin imkânlarını 
kullanarak ürettiği ilk aile arabası ile önce, Türkiye 
turuna çıkacak ardından da Ekim ayında gerçekleşecek 
“World Solar Challenge” yarışmasına katılmak üzere 
Avustralya’ya gidecek. 

İTÜ Ailesi’nin Ürettiği, Güneş Enerjisiyle 
Çalışan İlk Aile Arabası Görücüye Çıktı… 
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“HA Uluslararası İş ve Politika Geliştirme Şirketi” 
kurucusu ve Alman “DAT Bergbautechnik” şirketi 
Türkiye temsilcisi Dr. Hakan AKBULUT ile ARÜSDER 
derneği genel merkezinde Radüs dergisi olarak bir röportaj 
gerçekleştirdik.

İlk olarak iş hayatınız ve şirketinizin kuruluşu ile ilgili 
bilgi almak istiyoruz. 

Biz yaklaşık dört yıl önce kurulan yeni bir şirketiz. 
Şirketimizi 2011 Eylül’ünde Ankara’da kurduk. Daha 
önce Dışişleri Bakanlığında görev yaptık. Yurtdışında 
çeşitli ülkelerde işbirliği partnerlerimiz var. Öte yandan 
Düsseldorf’ta da halen bir irtibat ofisimiz bulunmaktadır. 

Şirketimiz bir danışmanlık şirketi olarak kuruldu ve ana 
çalışma alanımız firmalarımıza kurum ve kuruluşlarımıza 
yurtdışına yönelik danışmanlık hizmeti vermektir. 

Yurtdışından da Türkiye’ye yönelik ilgi ve talepleri olan 
şirket ve kurumlara da danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Danışmanlık dışında bazı farklı alanlarda ve sektörlerde 
de faaliyet gösteriyoruz. Bu alanlar içerisinde madencilik 
sektörü bizim geleceğe yönelik Amiral gemimiz. 

Madencilik alanında Alman DAT şirketinin Türkiye 
temsilcisisiniz. DAT konusunda biraz detay bilgi verir 
misiniz?

Alman “DAT Bergbautechnik” şirketi, yeraltı 
madenciliği konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. 
Hedefimiz, müşterilerimizi her alanda güçlü kılmak ve yeni 
ürünlerimizi ve bilgi birikimimizi müşterilerimize sunmaktır. 
Ürün yelpazemiz uzun ayaklı özel kalkanlardan, tahrik 
gerisi tertibatlara, elektronik olarak kontrol edilen sabit 
pompa istasyonlarından, boru veya hortum hatlarından 
oluşan besleme hatlarına, elektronik kontrollü filtre 
sistemlerinden, tüm valfleri içerecek şekilde tasarlanmış 
elektronik ve hidrolik kalkan kumandaları ve hidrolik piston 
ve zemin vanalarına kadar uzanmaktadır. Bu ürünlerde 
bazıları maden  dışı alanlarda da kullanılabilir (Tünellerde, 
bazı hidrolik makine ve pompalarda vs..). 

Dr. Hakan AKBULUT ile Radüs Dergisi Olarak
Bir Röportaj Gerçekleştirdik.
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Bu ürünlere ilişkin detaylı bilgilere www.hakanakbulut.eu 
adresindeki web sitemizden ulaşmak mümkündür. 

Türkiye’deki çalışma alanlarınızdan bahseder 
misiniz?

Biz şirket olarak çeşitli madencilik firmalarına ürünlerimizi 
veriyoruz. Park Termik Ciner Grubu ve İmbat Madencilik, 
Türkiye’de önde gelen iki yer altı madenciliği kuruluşudur 
ve aynı zamanda müşterimizdir. Bahsetmiş olduğum 
iki kuruluşun yanısıra diğer bazı maden firmalarına da 
ürünlerimizi veriyoruz. 

DAT ürünleri teknolojik anlamda son derece gelişmiş 
ürünlerdir. 

Üzülerek söylemeliyim ki; Türk yeraltı madenciliği 
yeterince gelişememiş ve halen mekanize sisteme 
geçememiş durumdadır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
istatistiklerinden yola çıkacak olursak yaklaşık 500 yeraltı 
ve yerüstü maden işletmesi bulunmaktadır. Maalesef bu 
maden işletmelerinin %2‘lik bölümünde mekanize ve yarı 
mekanize çalışma yapılabilmektedir. Aslında mekanize 
sisteme geçilmesi durumunda Türkiye’de başta kömür 
olmak üzere yeraltı madenciliğinin çok gelişmesi söz konusu 
olabilir.  Klasik sistemlerle bir verim alınıyorsa, mekanik 
sistemlerle bunun katlarca üzerinde verim alınabilir. 

Maden sektörüne yapılan yatırımlar da istenilen ölçüde 
değildir. Ben bir hususu burada özellikle dikkatinize 
getirmek istiyorum; Temsilciliğini yaptığımız DAT firması 
büyük projeler olması durumunda, finansmanı da kendisi 
Almanya’dan getirebilecek durumdadır. Yani DAT firması 
hem finansmanı sağlıyor, hem de kendi ürünleri ile maden 
firmalarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Madencilik sektöründe Türkiye ile yurt dışı 
karşılaştırıldığında Türkiye’nin durumu nedir?

Maalesef Türkiye’de yeraltı madenciliğinde yeterince 
gelişmemiştir. Örneğin Rusya’dan bile 30 yıl gerideyiz. 
Öte yandan yakın zamanda duyduğum bir haber beni 
sektör açısından üzdü ve sizinle paylaşmak istiyorum. 
Yakın zamanda bir mevzuat düzenlemesine gidildi. 
Düzenlemenin konusu madenlere kullanılan ATEX belgeli 
ürünler ile ilgilidir. Normal şartlarda ATEX belgeli ürünler 
güvenilir, Avrupa bazlı ürünlerdir ve daha önce tüm 
madenlerde kullanılması istenmekte idi. Bu ürünlerin 
kullanılması zorunlu iken bu zorunluluk 2020 yılına 
kadar askıya alınmış durumdadır. Bence bu durum sektör 
açısından son derece üzücü bir gelişmedir. Belki ATEX 
belgesiz ve daha ucuz makine ve ekipman ile maden 
çıkarılabilir ama sektörün gelişmesi açısından bu yeni 
uygulamayı üzücü bir gelişme olarak görüyorum.

Madencilik dışında faaliyetleriniz hakkında da biraz 
bilgi verebilir misiniz?

Daha önce belirtiğimiz gibi ana iş kolumuz danışmanlıktır. 
Danışmanlık çerçevesinde özellikle yurt dışından 
Türkiye’ye gelen, Türkiye’deki pazarda yer almak isteyen 
çeşitli firmalara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yaptığımız 
bu danışmanlık çok farklı sektörlerde olabiliyor.  Türkiye’de 
sektörün en iyileri ile işbirliği partnerliklerimiz vardır. 

Avrupa’da da iş partnerlerimiz bulunmaktadır. Bu 
partnerler aracılığıyla Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerden bize başvuran firmalara danışmanlık 
yapıyoruz. Öte yandan Türkiye’den Almanya ve bazı Avrupa 
ülkelerine açılmak isteyen, bu ülkelerde işbirliği partnerleri 
bulmayı arzu eden, daha fazla ihracat yapmayı düşünen 
firma, kurum ve kuruluşlara da çok yönlü destek veriyoruz. 

Önümüzdeki dönemde DAT ürünleri ile ilgili işbirliğini 
düşündüğünüz kuruluşlar var mı?

Çeşitli kuruluşlar bize DAT ürünleri ile ilgili işbirliği için 
başvuruyorlar. Bu kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. 
Bu kuruluşlardan bir tanesi de PROFIMAK’tır. Uzun dönemde 
PROFIMAK ile bir işbirliği yapmayı düşünüyoruz.  

Önümüzdeki dönemde bu tür yeni işbirliklerinin hem 
DAT ürünlerinin Türkiye’de tanıtımına hem de Almanya’da 
bulunan DAT firmasının Türkiye’deki firmalarla tanışmasına 
vesile olacağına inanıyoruz. 
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Danışman Grubu’na 8 Meiller Damper

Efe’nin Tercihi Lukoil

Türkiye’nin tek Avrupalı damper üreticisi Meiller, 2015 yılında gerçekleştirdiği teslimatlara Danışman Grup’la devam etti.

Kuruluşu 1974 yılına dayanan İzmir Kemalpaşa’da kurulu bulunan, araç üstü ekipman alanında sektörünün lideri EFE ENDÜSTRİ ve TİC 
A.Ş., üretmiş olduğu ekipmanlarda kullanmış olduğu ilk dolum hidrolik sistem yağlarında, 3 yıldan beri LUKOIL ‘i tercih etmektedir. 

2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv 
distribütörlüğünde faaliyetlerini sürdüren, 2008 yılında 
Sakarya’da iç pazar ve ihracata yönelik Avrupa’da geçerli 
olan standartlarda üretime başlayan Meiller, kalitesinden 
ödün vermeden müşterilerinin taleplerine en doğru 
çözümler sunuyor.

1996 yılında kurulan ve madencilik, inşaat, nakliye, 
hazır beton olmak üzere dört sektörde faaliyetlerini 
sürdüren Danışman Grubu, 8 adet Meiller damper ile 
filosunu güçlendirdi. Satış işlemlerini gerçekleştiren Bursa 
Danışman Grup tesislerinde düzenlenen teslimat törenine 
Koçaslan Otomotiv Yöneticisi Yakup Koçaslan, Doğuş 
Otomotiv Meiller Satış Yöneticisi Fuat Örnek ve Danışman 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman katıldı.

Koçaslan Otomotiv Yöneticisi Yakup Koçaslan, 
Danışman Grubun Bursa Bölgesinin en büyük inşaat ve 
hafriyat firmalarından bir tanesi olduğunu hatırlatarak 

“Danışman Grubu’na damper seçimlerinde Meiller’i tercih 
etmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Meiller sağlamlığı 
ve dayanıklılığının yanı sıra, servis hizmetlerimiz ile de 24 
saat yanlarında olacağız ve her türlü sorunlarına çözüm 
üretmeye çalışacağız” dedi.

Danışman: “İşvereni düşünen damper”

Danışman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abit Danışman 
ise, Meiller’in dayanıklılık, sağlamlık ve üstün performansı 
ile uzun işletim ömrüne sahip olduğunu ve bu yönleriyle 
işvereni düşünen bir damper olarak tanımladığını belirtti. 
Danışman, Bursa bölgesinde birçok büyük projede yer 
aldıklarını sözlerine eklerken şöyle devam etti;

“Meiller bizim için bir referans marka. Aldığımız birçok 
büyük projenin altından Meiller ile kolaylıkla kalkıyoruz. 
Rekabette bizim için avantaj sağlarken, devamlılığımız ile 
geleceğimize de yatırım oluyor”

LUKOIL’i tercih etmelerindeki en önemli hususların 
“sürdürülebilir kalite” ve “müşteriye yakın olan esnek 
hizmet anlayışı” olduğunu belirten EFE ENDÜSTRİ ve 
TİC. A.Ş. Genel Müdürü Filip MİNASYAN, uzun yıllar 
daha bu işbirliğinin sürmesini arzu ettiklerini belirtti. 
50 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren EFE ENDÜSTRİ 
ve TİC A.Ş., bölgenin en fazla istihdam sağlayan vergi 
rekortmeni şirketi olarak da biliniyor. 

EFE markası ile uzun yıllardır sürdürdükleri işbirliğinden 
çok memnun olduklarını belirten LUKOIL LUBRICANTS 
MIDDLE EAST MAD.YAĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Genel 
Müdürü M. Hakan EHLİDİL, şirket olarak hem globalde 
hem de Türkiye operasyonlarında özellikle OEM 
işbirliklerine çok önem verdiklerini ve yatırımlarını da bu 
yönde devam ettirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.  
Türkiye’de 6 yıldan beri faaliyette bulunmalarına karşın 

PETDER maden yağ satış verilerine göre %6.5 gibi iddialı 
bir pazar payına ulaştıklarını ve hedeflerinin kısa vadede 
bu payı %10’a taşımak olduğunu da ekledi.
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İnegöl’de Offroada İlgi Büyüktü

Iveco’dan Network Global Lojistik’e 3 Adet Stralıs Çekici

2015 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü BASK tarafından 05-06 Eylül tarihlerinde 15 araç 
ve 30 sporcu katılımı ile İnegöl’de gerçekleştirildi...

Iveco’nun İstanbul  yetkili satıcısı Iveco Otomotiv Network Global Lojistik’e 3 adet  Stralis çekici teslim etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 
düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 4.ayak 
yarışları, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) 
tarafından 05-06 Eylül tarihlerinde Bursa’nın İnegöl 
ilçesi Alanyurt mevkiinde gerçekleştirildi.

İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl 
dönümü kapsamında İnegöl Belediyesi katkıları ile 
ISUZU sponsorluğunda düzenlenen yarışları çok sayıda 
sporsever heyecanla takip etti.. 

İki gün süren ve 9 ekibin tamamlayabildiği 
organizasyon sonunda, genel klasmanda Nissan Terrano 
3300 ile Ahmet Ünlü-Ayhan Yıldırım birinciliğin sahibi 
olurken, Mitsubishi L200 ile Kadir Küçükaydın-Arda 
Aslan ikinci ve Mitsubishi Pajero ile Bülent Cevdet 
Durdu-Barış Güner ikilisi üçüncü oldu.

Sınıf 1’de Suzuki Grand Vitara ile Mustafa Akın-Tayfun 
Tiryaki, Sınıf 2’de Suzuki Vitara 2000 ile Onur Alptekin-
Tamer Akdağ, Sınıf 3’te Nissan Terrano 3300 ile Ahmet 
Ünlü-Ayhan Yıldırım, Sınıf 4’te Jeep Cherokee ile Hüsnü 
Taylan-Hasan Taylan birincilikleri elde eden ekipler oldular.

Network Global Lojistik A.Ş. Türkiye ve Dünya 
genelindeki müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına en yeni 
donanımlı ekipmanları ile hizmet vererek lojistik 
sektöründe ciddi sorumluluk üstlenmektedir. Yurtiçi ve 
yurtdışı Gabari Dışı ve Proje Taşımacılığına ağırlık veren 
firma,  bu alanda çok fazla sayıda projeye imza atmıştır. 

Firmanın proje taşımaları için 2015 yatırımları hızla 
devam ederken, yeni projelerinde kullanmak üzere 
sipariş ettiği 3 adet geniş kabin HI WAY AS440S56TZ/P 
HM 6x4 tipi IVECO çekicileri teslim alarak araç parkını 
daha da güçlendirmiştir. Teslimat Iveco Otomotiv  
sahasında gerçekleştirilmiş olup, törene Iveco Otomotiv 
satış müdürü Hasan Yıldırım ve Network Global Lojistik 
A.Ş. firmasından filo müdürü Yasin Çaltıdere katılıp, 
aracı teslim almıştır.

Network Global Lojistik gerek yurtiçinde gerekse 
yurt dışında son dönemlerdeki yatırımlarında IVECO 
markasını tercih etmelerinin temelinde düşük yakıt 
sarfiyatı, düşük işletme maliyetleri, standart donanım 

özelliklerinin fazla olması ve yükselen ikinci el değeri 
kriterlerini baz aldıklarını belirtmiştir. 
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Derneğimiz, Nisan 2015 tarihinde 
yapılan yeni yönetim seçimini takiben, 
yeni projeler peşinde koşmaya başla-
mıştır. 

Genel Kurula katılamayan, dolayısıy-
la da yeni yönetim ile birlikte olama-
yan üyelerimiz için, Dernek yönetimi 
olarak sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir 
ve Ankara merkezli olmak üzere 4 top-
lantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantılar, 
yeni yönetimin vizyonlarını anlatmala-
rına  fırsat yaratmış,  üyelerimizin de 
yeni yönetimden beklentilerini belirt-
tikleri, kendilerini anlattıkları, hedef-
lerinden bahsettikleri oldukça verimli 
toplantılar olmuştu. 

Derneğimiz, bölgesel yaptığı bu top-
lantıların sonrasında, Ankara Kalkın-
ma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet 
Desteği  kapsamında bir projeyi baş-
latmış olup, projenin uygulanmasın-
da kullanılacak olan bütçenin onayını 
beklemektedir. 

Projemizin adı: Araç ve Araç Üstü E-
kipman ve İş Makinaları Sektörüne Yö-
nelik Etkin Mesleki Eğitimin Getireceği 
Yeni İmkanlar ve Açılımlar .

Projemizin adından da anlaşılacağı ü-

zere, sanayide nitelikli ara eleman ih-
tiyacının karşılanması bu anlamda sek-
törün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
sektörde yatırım yapılmasına yönelik 
adımların neler olacağının belirlenme-
si projemizin genel amacıdır. Bu ama-
cı gerçekleştirmek için; Araç ve Araç 
Üstü Ekipman ve İŞ Makinaları Sektö-
ründe ara eleman ihtiyacının karşılan-
ması için stratejik analiz yapılması; 
sektörün ihtiyaç duyduğu ara ele-
manların mesleki eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenebilmesi  ve sektörde özellik-
le Avrupa ülkelerinden bazı ülkelerde-
ki uygulamaların incelenerek, varsa iyi 
yönlerin değerlendirilmesi ve örnekle-
meler yapılması hedeflenmektedir. 

Bu proje bir hazırlık projesi niteliğinde-
dir. Daha geniş kapsamlı ve bütçeli pro-
jeler için bir ön çalışmadır. Proje sunu-
munun hazırlığı yaklaşık 3 ay sürmüş, 
projenin gereklerinin araştırılması ve ra-
porlanması da yaklaşık 3 ay sürecektir. 

Gn.Skr.Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

Arüsder
Yeni Projeler Peşinde, 
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Projenin detaylarına biraz girecek olursak; 

Kısa süreli ve sonraki projelere ön hazırlık niteli-
ğinde olması nedeniyle, ilk hedef grubumuz ARÜS-
DER’in Ankara’daki üyeleri olacaktır. Projenin de-
tayları kendileri ile görüşülecek, özellikle yetişmiş 
eleman temini hususunda neler yaptıkları, yetiş-
miş eleman mı yoksa tecrübesiz personel alıp, ken-
di sektörlerinde yetiştirme yoluna mı gittikleri hu-
susunda vs. detaylı çalışmalar yapılacaktır.  Çünkü 
sektörde yaşanan ara eleman sıkıntısının ortadan 
kaldırılması sektörün geleceği için önemlidir.

Sektörde çalışmak isteyen tecrübeli veya tecrübe-
siz kişiler ise ikinci hedef grubumuzu oluşturmakta-
dır.

Türkiye sanayisinde bugün için 1.5 milyona yakın 
kalifiye elemana ihtiyaç bulunmaktadır. TÜİK verile-
rine göre işsiz sayısının 2 milyon 751 bin olmasına 
rağmen, Türkiye de sanayiciler ara eleman bulama-
maktan şikayetçilerdir.  

Türkiye,  genç ve dinamik fakat vasıfsız insan gücü 
cenneti haline gelmiş bulunmaktadır. Yapılan iş baş-
vurularında çoğunlukla “Ne İş Olsa Yaparım” cüm-
leleri kurulmaktadır. 

Sektör temsilcileri için bu söz ciddi bir anlamı yok-
tur.  Çünkü söz konusu vasıfsız kişiler yetiştirilmek 
üzere bile olsa işe alındıklarında gerek şirketi mad-
di anlamda ve zaman açısından zarara sokabilecek-
ken, iş güvenliği açısında da kendilerine zarar vere-

bilmeleri söz konusudur. Bununla birlikte, Türkiye 
deki ara elemanların Türk firmalarının yurtdışı pro-
jelerinde yer alamamalarının “uluslararası sertifika-
larının bulunmaması” ve “yabancı dil bilmemeleri 
“nden kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Sektör temsilcileri açısından meslek liseleri hayati 
önem taşımakla birlikte, kendi ihtiyaçları açısından 
donanımlı ara eleman yetiştiremediklerinden de şi-
kayetçidirler. Bu açıdan sağlıklı ve kalıcı çözümlerin 
üretilmesinden yanadırlar. Özellikle Meslek liseleri-
nin ve üniversitelerin ders programlarının belirlen-
mesinde reel sektöründe de söz sahibi olması ge-
rekmektedir.

Projemizin üçüncü hedef grubu ilgili meslek okul-
ları ve eğitim merkezleridir. Sektörde yaşanan en 
önemli problem, mesleki eğitim okulları ve eğitim 
merkezlerinde yetişmiş gençlerin sektörün ihtiyaçla-
rına hitap eden bilgi birikimine ve tecrübesine sahip 
olmamasıdır. Bu anlamda söz konusu kurumların e-
ğitim müfredatlarında ciddi değişiklikler yapması ge-
rekmektedir.

Bu açıdan söz konusu sorunların çözülmesi ve sağ-
lıklı adımlar atılabilmesi için, sektör temsilcileri, Sivil 
Toplum Kuruluşları,  mesleki eğitim okulları birlikte 
hareket etmeleri gerekliliği doğmaktadır.

Projemizin detaylarını ve sonuçlarını önümüzdeki 
günlerde sizlerle tekrar paylaşacağım. 
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Akaryakıt ve nakliye sektörlerinin güçlü ve köklü şirketlerinden ESAS Petrol, yeni aldığı MAN TGS Efficientline 
serisi 3 çekiciyi, düzenlenen törenle filosuna kattı.

3 MAN Ankara fabrikasında MAN yetkililerinin 
evsahipliğinde gerçekleşen teslimat törenine, 
Sulayıcı A.Ş, ESAS Grup, Antoto Yönetici ve 
çalışanları katıldı. 

MAN çekiciler birçok özellğiyle fark yaratıyor

Törende konuşan Sulayıcı A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Sulayıcı, MAN TGS Efficientline serisi 
çekicilerin birçok özelliğinin yanı sıra yardımcı 
fren sistemlerinin yüksek performansından 
duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Yakıt 
karşılaştırmalarında da MAN TGS serisi araçlar daha 
verimli” açıklamasında bulundu. MAN TGS serisinin 

standart araç özelliklerinde de zenginliğine dikkat 
çeken Ali Sulayıcı, “4 Körük, araç ve lastik ömrü için 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır” dedi. 

Türkiye yollarında EPS’nin standart çok önemli

Antoto MAN Kamyon Antalya Bayii Satış 
Müdürü Mert Taşkıner ise “Sulayıcı Grubu’na 
çözüm ortağı olmak bizim için çok önemli” dedi. 
Ayrıca araç ve sürüş güvenliğinin öneminin de 
altını çizen Mert Taşkıner “Otomotiv sektöründeki 
önemli teknolojilerden biri olan ESP (Electronic 
Stability Program), özellikle ülkemiz yollarında 
olması gereken bir özellik” diyerek, MAN’ın 
Türkiye’de ESP’nin standart olarak sunulduğu nadir 
markalardan olduğunu belirtti. 

Yarım asrı aşan köklü grup

1954 yılında Denizli de kurulan Sulayıcı Grubu, 
akaryakıt, taşımacılık, inşaat malzemeleri, kömür ve 
tarım ürünleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. 
Kalitesi, güvenilirliği ile ile farklılaşan Sulayıcı Grup 
müşterilerine geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini 
sunuyor. Sulayıcı Gruba bağlı ESAS Petrol Maden 
Nakliyat İnşaat Gıda San. Tic .A.Ş. (ESAS Petrol), 
12 akaryakıt istasyonu ve kasalı - silobas nakliye 
hizmetleri sunuyor. ESAS Petrol, 300’ün üzerinde 
özmal araçtan oluşan dev filosu ile faaliyetlerini 
sürdürüyor.  

ESAS Petrol
Filosunu MAN TGS Efficientline
Serisi Çekicilerle Güçlendiriyor…
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs ihalesini, yerli üretim olan E-
Bus ile Bozankaya kazandı. Modern ve çevreci toplu taşımacılık sistemleri için yatırım yapan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, açmış olduğu ihale ile ülkemizde elektrikli otobüs alımı yapan ilk yerel yönetim oldu.

Türkiye’de elektrikli otobüs üretiminin öncüsü 
olan Bozankaya, açılan ilk ihaleyi kazanarak Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmek üzere 
dört elektrikli otobüs için anlaşma imzaladı. 1 
milyon 436 bin Euro’luk teklifiyle ihaleyi kazanan 
Bozankaya firması  daha önce de Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından açılan CNG otobüs alımı 
ihalesi sonucunda belediyeye 60 adet CNG otobüs 
teslimatı gerçekleştirmişti.   

Toplu ulaşım alanında her zaman son teknolojileri 
ve yenilikçi çözümleri takip eden Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu’da ilk tramvay sistemini kurmuş 
ve ilk bataryalı tramvay sisteminin alt yapı ihalesini 
gerçekleştirmişti. Çevreci yaklaşımları ile daha 

önce doğalgazlı (CNG) otobüs alımı yapan Konya, 
yatırımlarına elektrikli otobüslerle devam etme 
kararı aldı. Test sürüşlerinde elde edilen başarılı 
sonuçlar neticesinde otobüs alımlarında elektrikli 
otobüslere de yer vermeye karar veren Konya, bu 
doğrultuda açmış olduğu ihaleyi 1 milyon 436 bin 
Euro teklif vererek kazanan Bozankaya firması ile 
sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mustafa Eşgi 
açıklamasında; “Günde ortalama 285 bin kişinin 
toplu taşıma kullandığı ilimizde, tercihlerimizi her 
zaman çevre dostu ve tasarruflu çözümlerden 
yana kullanıyoruz. Bu nedenle yeni alımlarımızda 

Türkiye’de Bir İlk;
Türkiye’deki İlk Elektrikli Otobüs İhalesi Sonuçlandı
İlk Elektrikli Otobüsler, Bozankaya’dan Konya’ya





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201542

elektrikli otobüse de yer verdik. Böylece  ülkemizde 
yine bir ilke daha imza attık. İhale sürecinden önce 
çok farklı elektrikli otobüsleri inceledik. Bu anlamda 
Bozankaya E-Bus’ın teknolojik avantajlarını test 
sürüşlerinde de deneyimleme şansımız oldu. Ayrıca 
daha önce Bozankaya’dan 60 adet CNG otobüs 
teslim almıştık. Hem bu araçlarımızdan, hem de 
test sürüşleri sırasında elektrikli otobüslerin sunduğu 
performans, yakıt tasarrufu ve konforundan 
memnuniyetimiz elektrikli otobüs alım kararımızda 
etkili oldu“ dedi.

Bozankaya’nın Türkiye’nin ilklerini temsil eden 
elektrikli otobüsü E-Bus, teknolojisi ile uluslararası 
arenada da öncü elektrikli otobüsler arasında yer 
alıyor. Bozankaya E-Bus; enerji tüketimi düşük, 
verimli ve çevre dostu bir araç olarak ön plana 
çıkıyor. Akü sistemi, Almanya’da bulunan Ar-Ge 
merkezi Bozankaya GMBH tarafından geliştirilen 
E-Bus’ın üretimi ise Bozankaya A.Ş. tarafından 
yapılıyor. E-Bus, şarj olduğunda 200 km menzil 
garantisi ile sunulurken şehir içinde ortalama 260-
320 km arasında yol yapabiliyor. 

Test sürüşleri sırasında hem sürücü, hem 
de yolculardan çok olumlu geri bildirimler 
aldıklarını belirten Mustafa Eşgi, ihale sonrasındaki 
açıklamasında; “Yeni elektrikli otobüslerimizi il 
merkezindeki bütün hatlarda ve Bilim Merkezi’nde 

kullanmayı planlıyoruz. Günlük ortalama 3.000 
yolcunun elektrikli otobüslerimizi kullanacağını 
düşünüyoruz. Bundan sonraki otobüs alımlarımızda 
da elektrikli otobüslere yer vermeyi düşünüyoruz” 
dedi.   

Elektrikli otobüsleri E-Bus’ın toplu taşımacılık 
alanında çok önemli bir adım olduğunu ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri 
tercih etmesiyle ileriye yönelik bir karar aldığının 
altını çizen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay açıklamasında; “E-Bus, hem çevreci 
hem de tasarruflu teknolojisi ile şehir içi yakın 
mesafe ulaşımında birçok avantaj sağlıyor. Elektrikli 
otobüslerimiz için Ar-Ge çalışmalarımızı titizlikle 
tamamlayarak, aracımızı üretmeye başladık. 
Türkiye’deki ilk elektrikli otobüsleri, bir yerli üretici 
olarak sunabilmek bizim için büyük gurur kaynağı 
oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne yerli üretim 
araçlara güvendikleri ve destekledikleri için ayrıca 
teşekkür ederiz. Pek çok avantajı bir arada sunan 
elektrikli otobüslerimizin Konya toplu taşıma 
hizmetlerine yeni bir soluk getireceği şüphesiz” 
dedi. 

Bozankaya E-Bus; şarj edilebilir elektrik (akü) ile 
çalışan, 10.7 m uzunluğunda, üç kapı sayesinde 
hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlayan, süper 
alçak tabanlı, 25 kişi oturma kapasiteli, çevreci, 
sessiz, ekonomik, verimli bir şehir içi otobüsü olarak 
birçok çözümü bir arada sunuyor. E-Bus, elektrikli 
araç istasyonlarında şarj edilebilmekle birlikte, acil 
durumlarda doğrudan 380V bağlanıp, başka hiçbir 
cihaza veya şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan da 
araç şarj edilebiliyor. 
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Kamyonun Yüküne Göre Rota Çizen Navigasyon Cihazı

Isuzu D-Max Transanatolia’da Kupaya Doymadı

Dünyanın navigasyon devi TomTom kamyonlara özel taşınabilir navigasyon cihazı TRUCKER 5000’i tanıttı. 5 inçlik ekranıyla yeni cihaz, 
kamyon sürücülerine araç tipi, boyutu, ağırlığı ve taşıdığı yüke göre rota çiziyor, sürücünün yolda geçirdiği süreyi en aza indiriyor

Anadolu Isuzu’nun, Isuzu D-Max 4x4 Ralli aracı ile yarışan Isuzu Team Turkey ekibi dünyanın en uzun ve zorlu yarışlarından biri olan 
Transanatolia Offroad yarışında genel klasmanda üçüncü, Dizel araçlar klasmanında birinci oldu.

2 Eylül 2015 - TomTom (TOM2) bugün özellikle büyük 
araçlar sürücüleri için taşınabilir navigasyon serisine yeni 
bir ürün daha ekledi. Kompakt TomTom TRUCKER 5000, 
5’’ ekran boyutu ile kamyon sürücülerine araç tipi, boyutu, 
ağırlığı ve taşıdığı yüke göre rota çiziyor, sürücünün yolda 
geçirdiği süreyi en aza indiriyor. Ödüllü TomTom Trafik 
ve gelişmiş rotalama teknolojisi sayesinde, sürücüler araç 
profiline uygun ve gerçek zamanlı trafik bilgisine ulaşıyor.

Hız kameralarını gösteriyor

TomTom TRUCKER, hız kameralarının konumu ve aynı 
zamanda trafik sıkışıklığının başladığı nokta hakkında da 
sürücüleri uyararak, onları güzergahı üzerindeki trafik ve 
hız kameraları konusunda bilgilendiriyor.

Gereksiz sürprizleri önlemek için, TomTom TRUCKER 
hiçbir ekstra ücret ödemeden ömür boyu Kamyon 
Haritaları (Truck Maps) ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar her 

zaman, yılda dört kez yenilenen en son kamyon haritaları 
ile araçlarını kullanabiliyor. Cihazda ayrıca kavşaklarda 
hangi şeridin kullanılacağını açıkca gösteren Gelişmiş Şerit 
Rehberi (Advance Lane Guidance) ve sürücünün cihazı 
kendi sesiyle kontrol etmesini sağlayan Konuş & Git (Speak 
& Go) özellikleri bulunuyor.

Cihaz, 5” boyutunda tamamen interaktif bir ekrana 
sahip. Ekran Tak & Git (Click & Go ) manyetik aparatı ile 
kolaylıkla takılabilir ve çıkarılabilir olma özelliğini taşıyor.

Dakar çöllerinden, Tayland’ın balta girmemiş tropik 
ormanlarına, Japonya’nın buz kaplı dağlarına kadar her 
türlü doğa koşullarında zorlu testleri başarıyla geçen Isuzu 
D-Max, Transanatolia’nın zorlu parkurlarında da kendisini 
ispatladı. Dünyaca ünlü dizel teknolojisi ve dayanıklılığı ile 
tanınan Isuzu D-Max, ralli şartlarında da performansını ve 
güvenilirliğini sergiledi.  

Murat Karahan ve Hasan Şener Efe‘den oluşan ‘Isuzu 
Team Turkey’ ekibi kupalarını Ankara Kentpark AVM’de 
düzenlenen törende aldı.

Paris Dakar Rallisi’ne rakip olarak görülen zorlu yol 
koşullarından oluşan yarışa katılan yerli ve yabancı 61 ekip, 
Anadolu’nun zorlu yollarından geçerek 3 bin 170 km’yi 
bulan toplam 14 etapta mücadele etti. 

Uluslararası öneme sahip ve Türkiye’nin en iddialı 
Offroad yarışına, güçlü motor performansı ile tanınan Isuzu 
D-Max 4x4 aracı ile çok iddialı giren Anadolu Isuzu  Murat 
Karahan ve Hasan Şener Efe ‘den oluşan ‘Isuzu Team 
Turkey’ yarışın favorilerinden gösteriliyordu. 
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Dr. Zekeriya BABAOĞLU
info@radusdergisi.com

Sevgili okuyucularım  uzun süredir ay-
rıydık. Şimdi tekrar her sayıda beraber 
olmaya çalışacağım.

Şimdiki konumuz ‘ yaz hastalıkları ‘

Yaz ayı geçmek üzere ama yine yaza 
özgü  hastalıklardan bahsetmemiz ve ö-
nümüzdeki yıllara da ışık vermesi açısın-
dan değinmeye çalışacağım.

Her mevsim değiştikçe kendine özgü 
hastalıklar ve rahatsızlıklar ile karşımıza 
çıkmaktadır.

Kışın soğuk algınlıkları, grip, bronşit,ro-
matizma dediğimiz üst solunum yolları 
ve alt solunum yolları hastalıkları ve bun-
ların tetiklediği hastalıklar  karşımıza çı-
karken yazın en çok karşılaştığımız; gü-
neş çarpması,böcek ısırmaları, ishaller ve 
ihmaller yumağında boğulmalar bulun-
maktadır.

Yaz aylarında vücudun bir kısmı açık-
ta kaldığından güneş yanıkları, böcek ı-
sırmaları ve allerjiler ön safta yer almak-
tadır.

Yazın sıcaklık artışı artışı nedeniyle biz-
de buharlaşma ve terleme ile çok miktar-
da sıvı kaybediyoruz. kaybedilen sıvıların 
yerine koymak için ve susuzluğumu-
zu  gidermek için alınan sıvılar yaz has-
talıklarının başlıca nedenledir,özellikle 
kaynağını bilmediğimiz ve açıkta satılan 
suların içme suyu,meyve ve sebze yıka-

madık ve diğer ihtiyaçlarımız için kula-
nıdığımız sular bize hastalık olarak geri 
döner.Bu hastalıkların başında tifö ,para-
tifo,viral hepatit,yaz ishalleri ve paraziter 
enfeksiyonlardır.

Bağırsak enfeksiyonlarının yazın artış 
nedeni ile çok sıvı kaybıyla suların hijye-
nik olup olmadığına bakmadan ve tüke-
tilmiş gıdaların sıcaklarda çabuk bozul-
malarındandır.

Yaz aylarında piknik yapanlarından 
kaynağı belli olmayan pınar ve çeşme-
leri ihtiyaçlarını karşılamakta ve bunla-
rın kaynağının ne kadar sağlıklı oldukları 
hakkında bilgi olmadığından hayvan ve 
insan dışkısıyla kirlenebildiğini unutma-
mamak gerekir.

Yaz aylarında pişirilmiş yemeklerde ke-
sinlikle çabuk bozulduğundan buzdola-
bında saklamak gerekir.

Özellikle dışarda satılan gıdalar hem sı-
cakta bozulma riski vardır hemde üzer-
lerine konan sinekler, haşereler mikrop 
taşımayı kolaylaştırıp hastalıklara sebep 
olmaktadırlar.

Bu gıdalar içinde mayonezli, sütlü, kre-
malı ve et yemekleridir.özellikle tavuk e-
tine daha çok dikkat etmek gerekir.. taze 
ve soğuk zincir tüm gıdalar için olmaz-
sa olmazdır.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2015 47

Açıkta olan ve kaynağı belli olmayan sularla yıkanan 
salata ve sebze ile meyvelerde risk altındadır. Açık büfe 
yemekleri uzun süre dışarda bekletildiğinden tüketil-
mesinde dikkat etmek gerekir, marketlerde ve pazar 
yerlerinde satılan gıdaların paketlenmiş olmasına çok 
dikkat edilmelidir,ayrıca kullanım tarihine bakınız.

Özellikle hazır dondurmalara dikkat etmek gerekir, 
bir tehlikede buz dolabından çıkan buzlardır. Buzla-
rın su kaynağı bilinmiyorsa kesinlikle kullanılmamalı-
dır. kapalı kutu içerisinde ki soğutulmuş sıvıları tercih 
etmeliyiz.

Besin zehirlenmelerinde bol sıvı alınmalı, suyun ya-
nında çay, meyve suları, maden suyu, ayran tercih e-
dilmelidir, çiğ sebze ve meyveden kaçınalım. Haşlan-
mış sebze püreleri pirinç çorbası, çay,kızarmış ekmek, 

ızgara et veya köfte , haşlanmış patates, az yağlı makar-
na tercih edilmelidir.

Özellikle arı sokmalarında bazı kişiler alerjiktir ve has-
talarda anaflaktik şok ve ani ölümler gelişebilir, bu has-
talar dikkat etmeli ve yanlarında adrenalin ve kortizon 
ilaçları bulundurmalıdır bu gibi hastalar kapalı giyin-
meli ve arıların bulunduğu yerlere tek başına gitme-
melidirler. Özellikle orman ve yayla gezilerine dikkat 
etmek gerekir, yurdumuzda zehirli örümce pek yoktur 
ancak zehirli akrep ve yılanlardan korunmalı çıplak a-
yakla dolaşmamalı nemli yerlerde yatmamalı ve dikkat 
etmeliyiz. akrep ve yılan sokması halinde en yakın sağ-
lık kuruluşuna gidilip bağışıklık serumu yaptırılmalıdır.

Çocuklarda yaz ishalinde en büyük neden çokcukla-
rımızı sıkı giyindirmek ve bu nendenle aşırı terleme ile 
sıvı kaybı oluşmaktadır.

Çocuklarımıza sağlıklı su vermekten çekinmemeliyiz. 
ancak durmayan ishal, ateş, huzursuzluk halinde acile 
ve çocuk hekimlerine başvurması gerekir.

Yaz aylarında en çok üzüntü veren olay ise boğulma-
lardır yüzme bilmeyen ve tehlikeli sularda yüzenler-
den boğulan kişi sayısı azımsanmıyacak sayıdadır.

Lütfen hepimiz çevremizi uyaralım ve duyarlı ola-
lım, dondurma konusunda uyarımız yanlış anlaşılma-
sın. dondurma çok sağlıklı besındir ancak temiz ortam-
da ve hijyen koşullarına uygun olmalıdır, bir not olarak 
da ; günde kışın 2,5 litre su yazın 3 litre su tüketmemiz 
gerekmektedir.

Sağlıklı ve huzurlu bir yaz ayı diler ve yaklaşmakta 
olan kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutla-
rım.  
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Pascal Nouma Ve Cem Arslan
‘Mobil Delvac Dostları’ Etkinliğinde Kamyoncularla Buluştu

Conti Hybrid Ailesi Yeni Treyler Lastikleri ile Genişliyor

• 90. yıl dönümünü kutlayan dünyanın ilk dizel motor yağı markalarından Mobil Delvac, ‘Mobil Delvac Dostları’ programı kapsamında Pascal 
Nouma ile radyocu Cem Arslan’ı kamyon sürücüleriyle buluşturdu. 1 Eylül Salı günü Gebze Marmara Nakliyeciler Terminali’nde yapılan 
etkinlikte Nouma ve Cem Arslan, kamyon sürücüleriyle eğlenceli  saatler yaşadı. Sevgi çemberine alınan Nouma ve Arslan kamyoncularla 
çeşitli oyunlar oynadı, imzalı futbol topu dağıttı. Nouma, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için yarışa giren kamyoncuların hiçbirini kırmadı. 

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Conti Hybrid lastik grubunu 
treyler lastikleri ile tamamlıyor.   

ExxonMobil’in; 1925 yılından bu yana dizelle çalışan ticari 
araç motorları ve güç aktarma sistemleri için ürettiği ticari araç 
yağ serisi Mobil Delvac, ‘Mobil Delvac Dostları’ programı 
kapsamında ünlü isimleri kamyon sürücüleriyle buluşturuyor. 
Program, Türkiye’nin farklı lokasyonlarında yer alan ve 
kamyon sürücülerinin uğrak yeri olan 6 noktada gerçekleşiyor. 

Etkinlik kapsamında eski futbolcu Pascal Nouma ve radyocu 
Cem Arslan, 1 Eylül Salı günü Gebze’de kamyoncularla bir 
araya geldi. Kamyoncularla sohbet eden ve onların sorularını 
yanıtlayan Pascal Nouma ve Cem Arslan esprileriyle herkesi 
kahkahaya boğdu. Kamyoncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan 
ve sevgi çemberine alınan Nouma, isteyen herkesle tek 
tek fotoğraf çektirdi, futbol toplarını imzaladı. Etkinlikte, 
ExxonMobil Türkiye Genel Müdürü Michel Gouzerh, 

ExxonMobil Türkiye Pazarlama Müdürü Gamze Bozkurt ve 
Mobil Delvac ekibi de tam kadro yer aldı.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal 
ekipman tedarikçilerinden Continental,  hacimli yük 
taşımacılığına özel geliştirdiği Conti Hybrid HT3 modeli, 
yüzde 15 düşürülmüş yuvarlanma direnci ve uzun hizmet 
ömrüne yönelik lastik yüzü tasarımı ile hacimli yük 
taşımacılığında kullanılan treylerleri hedefliyor. 435/50 R 
19.5 ve 445/45 R 19.5 ebatlarındaki yeni treyler lastikleri 
yüksek yük kapasitesine, optimum hizmet ömrüne ve daha 
düşürülmüş çapa sahip. 

Yeni Conti Hybrid HT3, 22,5 inçlik lastiklerde olduğu 
gibi 9 tonluk dingil yüküne imkan sağlarken, yarı 
römorklarda kullanıldığında 3 metrelik iç yük yüksekliğinin 
en efektif şekilde kullanılmasını sağlıyor. Optimize edilmiş 
lastik konturları ve dengeli yük dağılımı treyler lastiklerine 
eşit dağılım gösteren bir aşınma modeli verirken, uzun 
hizmet ömrü sağlıyor. AB lastik etiketleme sisteminde yakıt 
verimliliği açısından “B” sınıfında yer alan Conti Hybrid 
HT3, yakıt tüketimini hem bölgesel hem de uzun mesafeli 
taşımacılıkta azaltmaya yardımcı oluyor. 

Yüksek hacimli kauçuk yapısı  

Yeni lastik konturu ve yeni sırt tasarımı ile güçlendirilen 
Hybrid HT3, , “Plus Volume Pattern (Artı Hacimli sırt 
yapısı)” sayesinde aşınmayı dengelerken, uzun ömürlü 
kullanım sağlıyor. M+S sembolüne sahip Conti Hybrid 
ailesindeki diğer lastiklerde olduğu gibi ContiLifeCycle 
çözümleriyle birlikte kaplamaya elverişli. Ayrıca, diş açma 
derinliğini gösteren özel göstergelerin yanı sıra, patentli 
AirKeep iç astara sahip.
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SANKO İŞ VE TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
www.mst-tr.com • info@mst-tr.com

• 1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul’da kurulan ve 1968 yılında üretime başlayan Mercedes-Benz      
Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 20. yılını kutluyor.   

• 47 yıldır aralıksız olarak üretime devam eden Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de üretilen 75.000’inci 
otobüsünü banttan indirdi. 

• Kuruluşundan bu yana Türkiye otobüs üretiminde öncü konumda olan ve sektörün dönüm noktalarını 
belirleyen Mercedes-Benz Türk, sadece otobüs üretimine 403 milyon Euro yatırım yaptı. Şirketin Türkiye’de 
bugüne kadar yaptığı yatırım miktarı ise toplamda 885 milyon Euro’ya ulaştı.  

• Otobüs üretiminin yüzde 80’inden fazlasını ihraç eden Mercedes-Benz Türk, ayrıca Türkiye şehirlerarası 
otobüs pazarının 48 yıldır aralıksız lideri ve Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatçısı konumunda. 

• Mercedes-Benz Türk’ün 1 Ağustos tarihinde göreve başlayan Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger,  
Türkiye’de ve Mercedes-Benz Türk’te görev yapmaktan duyduğu gururun altını çizerek, şirketin başarısını 
gelecekte de sürdürmek konusundaki kararlılıklarına vurgu yaptı.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 
20. Yaşını, 75.000’inci Otobüsle Kutluyor
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1995 yılında kurulan, 2005 yılında ikinci yatırım 
aşaması tamamlanan ve 2010 yılında yeniden 
yapılandırılan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası 20. yılını kutluyor. 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
düzenlenen basın toplantısına Daimler AG Otobüs 
Grubu Başkanı Hartmut Schick, Ağustos ayında 
Türkiye’de göreve başlayan Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Dr. Martin Walz ve 
Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldılar. 

Otobüs pazarında 48 yıldır lider

1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul’da kurulan, 
1968 yılında üretime başlayan ve 885 milyon Euro’yu 
aşan yatırım miktarı ile bugün Türkiye’nin en büyük 
yabancı sermaye yatırımlarından biri olan Mercedes-
Benz Türk; Davutpaşa Fabrikası’nda başlayan otobüs 
üretimine bugüne kadar toplamda 400 milyon Euro’yu 
aşkın yatırım yaptı. Almanya ile aynı standart ve kalitede 
üretim yapan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, Türkiye şehirlerarası otobüs pazarının 48 yıldır 
lideri konumunda. Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen 
her iki otobüsten birini üreten Hoşdere Otobüs Fabrikası 
aynı zamanda Türkiye’nin en büyük otobüs fabrikası. 

Hartmut Schick: ”Tüm gücümüzle geleceğe”

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen 20. Yıl Basın Toplantısı’nda konuşan 
Daimler Otobüs Grubu Başkanı Hartmut Schick, 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın dünyanın en modern 
otobüs fabrikalarından biri olduğunu hatırlatarak, şunları 
söyledi;

“Bizim için Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler’in 
küresel otobüs Ar-Ge ve üretim ağının çok önemli bir 
noktası konumunda. Bugün Avrupa üretim birliğimiz 
ve Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız Hoşdere’siz 
düşünülemez. Burada üretilen araçların % 80’inden 
fazlası Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine ihraç ediliyor. 
Üretim ağımızda yer alan merkezler giderek daha fazla 
birbirine kenetlenirken Hoşdere fabrikamız bir yetkinlik 
merkezi olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz Türk 
kuruluşundan bu yana 75.000 otobüs üretmiş ve gerek 
yurtiçinde %60’ın üzerinde pazar payı, gerekse 70’in 
üzerinde ülkeye yaptığı ihracatıyla önemli başarılara 
imza attı. Burada üretilen modellerimiz, en yüksek 
satış adetlerine ulaşan modeller. Hoşdere fabrikamızın 
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çalışanları bu başarıylarıyla tüm camiamızın saygısını 
kazandılar. Geleceğe doğru tüm gücümüzle birlikte 
ilerleyeceğiz.”

Britta Seeger: ‘Türkiye’ye sosyal alanlardaki 
katkılarımızı da artırarak sürdüreceğiz”

1 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan Mercedes-
Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger ise 
şöyle konuştu:

“Yeni görev yerimin Türkiye olması teklifini aldığımda, 
hiç tereddüt etmedim. Türkiye’nin Daimler dünyası 
içindeki önemini, otobüs ve kamyon üretiminde çok 
değerli bir yere sahip olduğunu biliyordum. Hoşdere 
otobüs fabrikamızın 20. kuruluş yıldönümü, ne mutlu 
ki benim de Türk basını ile ilk kez buluşmama vesile 
oldu. Şirketimizin kurulduğundan bu yana sergilediği 
üstün performansı, tarihi ve geleneği ile gurur 
duyuyoruz. Bugün Türkiye’deki en büyük yabancı 
sermaye yatırımlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 
48 yıllık tarihinde yatırımları ve yarattığı istihdam ile 
sadece ekonomiye değil, sürdürdüğü uzun soluklu 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile topluma da 
katkıda bulundu. Buna örnek olarak “Her Kızımız 
Bir Yıldız” projesi kapsamında bugüne kadar meslek 
eğitimlerine destek verdiğimiz 3.500 genç kızı ve 
MobileKids projemizde trafik eğitimi verdiğimiz 9.000 
ilkokul öğrencisini gösterebiliriz. Sanayi kuruluşu olarak 
çalışmalarımızı sürdürürken sosyal alandaki katkılarımızı 
gelecekte de artırarak sürdüreceğiz.”

Dr. Martin Walz: “75.000’inci otobüs Hoşdere’de 
banttan indi”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Dr. 
Martin Walz de konuşmasında Türkiye’de Mercedes-
Benz Türk tarafından üretilen 75.000’inci otobüsün 
banttan indiği müjdesini verdi. Dr. Walz şunları söyledi:

“Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, Türkiye 
otomotiv sanayiinin gelişmesine öncülük etmiş ve birçok 
ilke imza atmıştır. Örneğin, ilk otobüs hava yastığı, ilk 
kataforez daldırma ünitesi gibi öncü çalışmalarımız, 
üretimde mükemmeli arayışımızın sonuçlarıdır. Daha 
1995 yılında ISO 9001 kalite belgesini alan Hoşdere, 
Türk otomotiv ana sanayiinde bu belgeyi alan ilk üretim 
tesisi olmuştur.  İnanıyorum ki, gelecekte de Hoşdere’nin 
önemi artarak, Daimler dünyasının sembollerinden biri 
olmaya devam edecektir.”

Hoşdere Fabrikası istahdamda ve çalışan 
sadakatinde de öncü

Türkiye’nin en büyük otobüs fabrikası ünvanına sahip 
olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, şu anda 3.300 kişiye 
istihdam sağlıyor. Fabrika, aynı zamanda ülke genelinde 
çalışan sadakatinin de en yüksek olduğu üretim 
merkezlerinin başında geliyor. İlk üretime başladığında 
Hoşdere’de görev yapan 533 çalışandan 300’ü hala 
aynı merkezde faal olarak çalışmaya devam ediyor.

Modern, çevreci ve verimli tesis

Toplam 360.000 m2’lik bir arazi üzerinde 127.000 
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m2’lik kapalı alana kurulu olan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, önemli yatırımlarla sağlanan teknolojisi ve 
üretim sistemlerinin yanı sıra alınan özel önlemler ve 
arıtma tesisleri ile çevre koruma açısından da dünyada 
örnek tesis olarak kabul ediliyor. Araç kalitesinde büyük 
önem taşıyan ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan 
kataforez tesisini (KTL) Türkiye’de otobüs üretiminde 
kullanan ilk merkez olma özelliğine sahip fabrikanın 
enerji ihtiyacını karşılayan özel bir kojenerasyon merkezi 
de bulunuyor. 

Saint-Denis’ten Angola’ya uzanan 70’in üzerinde 
ülkeye ihracat  

İhracat odaklı ve tüm uluslararası kalite standartlarına 
uygun olarak üretilen otobüslerin yüzde 80’inden 
fazlası başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere Saint-

Denis’ten Angola’ya, Gana’dan İtalya’ya, Mısır’dan 
Çin’e kadar uzanan 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. 
Temmuz 2015 rakamlarına göre yılbaşından bu yana 
üretilen 2.453 adet otobüsün 1.786 adedini ihraç 
eden fabrikanın, bugüne kadarki toplam otobüs ihracat 
rakamı 30.000 adedin üzerine çıktı.

Yüksek yerlilik oranı

Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği otobüsler, maliyetinin 
yarısından fazlasını içeren yerli parçalarıyla toplamda 
%60’ın üzerinde yerlilik oranına sahip. Bu sayede yerli 
tedarikçilerin de büyümesini ve güçlenmesini sağlayan 
ve amaçlayan Mercedes-Benz Türk, Türk otomotiv 
sektörüne katkı sağlıyor.

Küresel AR-GE ve IT merkezine sahip

Daimler’in “Global IT Hizmetleri Merkezi” ve 
Daimler’in “Global Geliştirme” ağında çok özel 
konumu olan Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi, 
Hoşdere otobüs fabrikası içinde yer alıyor. Yaklaşık 350 
uzmanın görev yaptığı AR&GE merkezinde, otobüs ve 
kamyon geliştirme çalışmaları yapılıyor. Daimler’in IT 
ağında SAP lojistik sistemleri geliştiren ilk ve tek merkezi 
olan İstanbul’daki küresel IT Hizmetleri Merkezi, SAP 
sistemlerinin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
(EMEA) bölgelerinde uygulayıcısı rolünü de üstleniyor. 
“Global IT Hizmetleri Merkezi”nde bugün 150’yi aşkın 
çalışan görev yapıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
üretilen modeller:

• Şehirlerarası otobüsler: Mercedes-Benz Travego, 
Mercedes-Benz Tourismo, Mercedes-Benz Intouro, 
Setra UL business

• Şehiriçi otobüsler: Conecto Solo, Conecto Körüklü
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İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi daimi üyeleri (Çin, Fransa, Rus-
ya, İngiltere, ABD) ve Almanya ile 14 
Temmuz 2015 tarihinde Viyana’da yap-
tığı görüşmeler sonrasında anlaşmaya 
vararak masadan kalktı. Bu anlaşma ile 
İran, tarihin görmüş olduğu en sert nük-
leer denetimlerinden birini kabul etmiş 
oldu fakat buna karşılık da ambargoların 
kaldırılması sayesinde, artık uluslararası 
alanda kendisini yeniden önemli bir ak-
tör olarak küllerinden doğurma şansına 
da nail oldu. Aslına bakarsanız orta yolu 
bulma adına her iki taraf da bir şekilde 
fedakârlık yaptı diyebiliriz. Karar metni-
nin özeti; İran’a 8 yıl boyunca balistik 
füze teknolojileri, 5 yıl boyunca da kon-
vansiyonel silah ambargosu sürmeye de-
vam edecek. Bu süre zarfında ancak ve 
ancak bazı şartlar ve özel durumlar al-
tında BM Güvenlik Konseyi üyeleri izni 
dâhilinde teknoloji ve silah ambargosu 
kalkabilecek. BM dışında bu anlaşmanın 
bir diğer gözlemcileri de şüphesiz ulus-
lararası toplum ve kamuoyu da olacaktır. 

Yapılan mutabakat sonrasında İ-
ran’ın bölgede daha yapıcı roller üst-
lenmesi beklenmektedir. İran’ın yeni-
den uluslararası sisteme dâhil edilmesi, 
Ortadoğu’daki konumunu da sağlamlaş-
tıracaktır. Hatta ele geçecek olan yeni 
parasal kaynaklar ve meşruiyet ile bölge-
de devam eden kaotik ortamdan kendi-
sine fayda sağlamak amacı ile Suriye’de-
ki iç savaşa dahi müdahale durumunda 
olabilir. 

Anlaşmanın ekonomik açıdan yan-
sımaları ise şüphesiz en önemli konu 
başlıklarından bir tanesi olacaktır. CIA 
tarafından hazırlanan rapora göre, 
Viyana’daki anlaşmanın ardından                                                                     
kısa – orta – uzun vadede İran kasasına 
girecek olan yaklaşık 100 milyar dolar 

girecek ve bu büyük maddi gücün bü-
yük bir çoğunluğunun da ülke ekonomi-
si için harcanacak. Bu sebeple de iştah 
kabartan özellikle Avrupalı şirketler (ki 
ABD’li firmalar yatırım yapmak için bir 
süre daha resmin netleşmesini bekliyor-
lar), İran ile yumuşayan ilişkilerden do-
ğacak pastadan pay almak için geç kal-
mak istemiyorlar. Önce Alman Ekonomi 
Bakanı ile beraberindeki heyet zaman 
kaybetmeden İran’a bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Eylül ayı içerisinde de İspanya 
Sanayi Bakanı ve Fransa Dışişleri Baka-
nı, yanlarında bürokratların yanı sıra işa-
damlarından da oluşan bir heyetle İran’a 
gidecekler. İsveçliler ise anlaşma zemi-
nini sezip, iki ay öncesinden İran’a çı-
karma yaptı bile. Amaç, yıllardır “Kayıp 
Pazar” olarak kalan İran’dan biraz daha 
fazla pay kapabilmek… Ziyaretlerde yer 
alan öncü ve iştahlı sektörler petrol, o-
tomotiv, uçak ve havayolu olarak öne 
çıkıyor. Bu duruma sebeplerin başında 
şüphesiz İran Ulaştırma Bakanı’nın yap-
tığı açıklamada, 10 yıl içerisinde 20 mil-
yar dolarlık 400 uçak alınacağının olma-
sı büyük önem arz ediyor. 

Bir diğer ve küresel anlamda büyük 
önem taşıyan konu ise dünyada ikinci 
büyük doğalgaz, dördüncü büyük pet-
rol rezervlerine sahip olan İran’ın özel-
likle enerji sektörü için düzenledikleri 
yeni yatırımlar, bu açıdan eskiye oran-
la İran’ı daha da cazip kılıyor. Avrupa’da 
yaşanan Ukrayna krizinden sonra Rus-
ya’da olan bağımlılığı da azaltma çaba-
sı taşıyan Avrupa ülkeleri bu avantajı da 
kullanmak isteyecektir. 

İran doğalgazının Asya ve Avrupa pa-
zarına ulaşmak için ise iki kritik iletim 
rotası var: Pakistan ve Türkiye. Asya’da 
Hindistan ve Çin pazarı için Pakistan, 
Avrupa ülkelerine iletim için ise Tür-

Ambargo Kalktı Da Ne Oldu?
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kiye stratejik konumlarda bulunuyor. Yılda ortala-
ma 8 milyar metreküp doğalgaz taşıması beklenen                                                
İran – Pakistan boru hattının büyük bir kısmı daha 
önce tamamlanmıştı. Fakat Pakistan içerisinde yer alan 
kısım, ABD’nin 2013 yılında (İran – ABD arasında ya-
şanan gerginlik nedeniyle) Pakistan’a göstermiş olduğu 
tepki ile durma noktasına gelmişti. Fakat bu Viyana’da 
imzalanan bu kritik anlaşma ile İran’a olan yaptırımla-
rın kaldırılması, inşaatın yeniden başlayacağı anlamına 
geliyor. Hatta kalan boru hattının tamamlanması için 
Çin devlet enerji şirketi CNPC, 2 milyar dolarlık ma-
liyetin %85’lik kısmını karşılayacağını dahi taahhüt et-
miş durumda... 

İran doğalgazının Avrupa’ya ihracında Türkiye’nin ro-
lünün ise oldukça önemli olduğunun söylemiştik. Şu 
anda Tebriz – Ankara boru hattı üzerinden yılda orta-
lama 10 milyar metreküp doğalgaz alan Türkiye, bu 
bağlantının geliştirilmesi ile Avrupa’ya direk gaz akışını 
sağlayabilir. Günümüzde yaşanan bu karışık Ortadoğu 
günlerinin arasında, doğalgazın Türkiye’den geçerek 
Avrupa’ya gönderilmesi için gerekli olan hattın uygu-
lamaya konulması için özellikle Devlet Büyükleri ara-
sındaki diyalogların önemi de ayrıca büyük olacaktır.

2011’e kadar günlük 2,5 milyon varil petrol ihra-
cat yapan İran, Amerika tarafından gelen yaptırımlar 
sonrası petrol ihracatını günlük 1,1 milyon varile ka-
dar düşürmüştü. Bu dönem boyunca İran, üretip de 
satamadığı ve karada muhafaza edemediği petrolleri, 
denizlerdeki dev tankerlerde depoluyordu. İran’ın şu 
anda deniz üzerinde depoladığı petrol miktarının 40 
– 50 milyon varil olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde 
özellikle küresel arz fazlasının süreceği beklentileriy-
le petrolün varil fiyatı yaklaşık 45 ila 50 dolar arasında 
değişiyor. Bu rakamlar, yılın başından bu yana yaşanan 
düşüşün yaklaşık %17 olması anlamına geliyor. İran’ın 
da petrol konusunda yeniden oyun kurucu olmak iste-
mesi ile fiyatlardaki dengenin biraz daha bozulacağı-
nın göstergesi olacak gibi…

İran’ın ekonomik büyümesinin kısa vadede %6 – 7 
civarında olması öngörülüyor. Bu ekonomik büyüme-
den elbette Türkiye de elinden geldiğince yararlan-
mak isteyecektir. Fakat Türkiye’nin İran’a olan ihraç 
ettiği ürünler, katma değeri çok da fazla olmayan ü-

rünler. Altın, ihracatta zirvede bulunuyor. İlaçlar, siga-
ralık tütünler, tarımsal ürünler, yapısal ürünler, petro-
kimyasal ürünler vs… olarak liste devam ediyor. Fakat 
Türkiye’nin bir başka avantajı, İran halkının Türk mar-
kalarına olan ilgisi… Yapılan analizler sonucu öngörü-
len durum, 20 Türk markasının 3 yıl içerisinde İran’da 
yaklaşık 500 mağaza açacak olması... Ayrıca Türk di-
zilerine de İran’da yoğun bir ilgi söz konusu ve sadece 
dizi ihracatı ile değil, dizi oyuncularının diğer reklam 
anlaşmaları ile de fırsatlar oluşturulabileceği düşünü-
lüyor. 

Aynı zamanda geliri artacak olan İran halkının tatil 
tercihleri arasında da Türkiye ilk sırayı alacaktır. Sade-
ce Türkiye’ye tatil için gelmeleri değil, diğer tüm seya-
hat ve tatiller için de Türkiye üzerinden yapılacak olan 
aktarmalar da önemli bir paya sahip olacaktır. Bir kü-
çük bilgi, sadece 2015 yılının ilk 6 ayı için bile Türki-
ye’ye alışveriş için Türkiye’ye gelen turistlerin yaptığı 
alışverişlerin ciro toplamı ve ortalamasında, İranlı tu-
ristler 1. sırada bulunuyor. 

Baktığımız zaman geçen yıl İran’dan 11 milyar dolar-
lık ürün – hizmet satın aldık, 3 milyar dolar ürün – hiz-
met satışı gerçekleştirdik. Sadece bu açıdan baktığımız 
zaman İran ile olan ekonomik ilişkiler açısından iki so-
nuç çıkarabiliriz: 1 – İran’a katma değeri fazla olan ü-
rünler ihraç etmemiz lazım.                    2 – Satmak-
tan çok, İran’dan alma durumunu bir avantaj olarak 
kullanmamız lazım. Türkiye aynı zamanda etrafındaki 
siyasi ve stratejik gelişmelere göre aldığı konum kadar 
ekonomik gelişmelere göre aldığı konumla da yerini 
sağlamlaştırmalıdır. Son dönemde Türkiye’nin etra-
fında ekonomik anlamda olumlu ve olumsuz olarak 2 
mühim gelişme oldu: 1 – Yunanistan’ın durumu; 2 – 
İran’ın durumu. Yunanistan sadece kendisi batmakla 
kalmadı, üyesi olduğu Avrupa Birliği, kredi aldığı IMF 
gibi kurumları da oldukça zor durumda bıraktı. İran 
ise yapılan anlaşma ile kabuğundan çıkmak için hız-
lı adımlar atacak gibi görünüyor. Her açıdan etrafımız-
da bir yangın yeri varken, geleceğimiz açısından ala-
cağımız pozisyonumuzun önemi daha da artmaktadır. 
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Katmerciler, 
Dubai Yangınla Mücadele Konferansı’nda 

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri, en büyük 
ihracatçısı ve borsadaki tek temsilcisi olan Katmerciler Araç 
Üstü Ekipman, 14-16 Eylül 2015 tarihleri arasında Dubai’de 
düzenlenecek Ortadoğu Yangınla Mücadele Konferansı’na 
(Middle East FireSafe) katılıyor.

Dubai Sheraton Grand Otel’de düzenlenecek konferansın 
fuaye alanında bir de stand açacak Katmerciler, bir yandan 
yangınla mücadelede yeni teknoloji ve trendleri inceleme 
imkanı bulurken diğer yandan ürünlerini tanıtma fırsatı 
bulacak. 

Dubai Sivil Savunma Genel Direktörlüğü himayesinde, 
çok sayıda ülkeden kamu kurumu ve şirketlerin katılımıyla 
gerçekleştirilecek uluslararası konferansta, yangınla 
mücadelede yeni standartlar, gelecek teknolojileri ve trendler, 
risk analizi gibi konular ele alınacak. Uzman isimlerin 
konuşmalar yapacağı konferansta paneller ve workshop’lar da 
düzenlenecek.

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri ve en 
büyük ihracatçısı olarak konferansa katılacaklarını belirten 
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, 
çok sayıda ülkenin yangınla mücadeleden sorumlu kamu 
kurumları ile çeşitli şirketlerle doğrudan temas kurma imkanı 
bulacakları konferansta hem Katmerciler’i hem de geniş bir 
ürün portföyüne sahip oldukları itfaiye araçlarını tanıtma 
fırsatı bulacaklarını belirtti.

Katmerciler’in 49 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş, yıllık 
gelirinin yaklaşık yüzde 70’ini ihracattan elde eden bir şirket 
olduğunu vurgulayan Katmerci, sektöre yönelik yeni teknoloji 
ve trendleri takip etmek, uluslararası rekabetin mevcut 
durumunu gözlemlemek ve Katmerciler’in ihracat kapasitesini 
artırmak açısından Dubai Konferansı’nı önemsediklerini ifade 
etti.

Geniş araç portföyü 

Türkiye’nin en büyük araç üstü ekipman şirketi olan 
Katmerciler, aynı zamanda en büyük itfaiye üreticisi ve 
ihracatçısı durumunda. 30 yıla ulaşan köklü geçmişi, ihracat 
gücü ve uluslararası iş yapma deneyimiyle konferansta yer 
alacak Katmerciler, fuaye alanında açacağı stantta, farklı 
özelliklere sahip geniş itfaiye aracı portföyünün tanıtımını ön 
plana çıkartacak. 

Şirketin tanıtacağı itfaiye araçları arasında Şnorkel İtfaiye 
Aracı, Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı, Dar Alan İtfaiye Aracı, 
Portatif Merdivenli İtfaiye Aracı, Öncü İtfaiye ve Kurtarma 
Aracı, Özel Donanımlı İtfaiye Aracı ve Köpük Kulesi bulunuyor.

Katmerciler konferansta ayrıca, diğer araç üstü 
ekipmanlarını da tanıtma imkanı bulacak. Katmerciler, çöp 
aracından itfaiyeye, araç kurtarma ve vidanjörden TOMA’ya, 
farklı segmentlerde yaklaşık 30 farklı tip araç üstü ekipman 
üretebilen, sektörünün en geniş ürün gamına sahip şirketi. 

Şirketin ürettiği Çevre Araçları; Çöp, Süpürge, Kanal Açma, 
Vidanjör gibi belediye veya kamu temizlik işlerinde kullanılan 
araçlar. Çöp araçları arasında, Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp 
Araçları, Çöp Semi Treyler, Hidrolift, Minipak Çöp Araçları 
bulunuyor. Ayrıca Yol Süpürme Aracı da şirketin portföyünde 
önemli bir ağırlığa sahip. 

Kombine Kanal Açma Araçları kategorisinde ise Büyük 
Tip Kombine Kanal Açma Araçları, Orta Tip Kombine Kanal 
Açma Araçları ile Kuka Tip Kombine Kanal Açma Araçları 
bulunuyor.

Vidanjör & Vidanjör Treyler ve Hook Lift de şirketin yıllardır 
üretimini yaptığı araçlar arasında yer alıyor. Tüm bu araçlar, 
ihtiyaç ve talebe uygun olarak özelleştirilebiliyor. 

Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri ve en büyük ihracatçısı Katmerciler, 14-16 Eylül 2015 tarihleri arasında 
düzenlenecek konferansta, itfaiye araçları başta olmak üzere geniş ürün portföyünü tanıtma imkanı bulacak. 
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213 sayılı VUK’nun 107 inci maddesinde, 
Maliye Bakanlığının tebliğleri posta yerine 
memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkili 
olduğu belirtilmiştir.

 Aynı Kanunun 93 maddesinde ise, 
tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile 
ilgili olup, hükmü ifade eden bilumum 
vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek 
ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli 
taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere 
ilan yolu ile tebliğ edilir; şu kadar ki, ilgilinin 
kabul etmesi şartıyla tebliğin daire veya 
komisyonda yapılmasında caiz olduğu 
hüküm altına alınmıştır.

 01.08.2010 Resmi Gazetede yayımlanan 
6009 sayılı Kanunun 7 inci maddesi  ile, 
VUK’nun 107/A maddesi hükümlerine 
göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 
üncü maddede sayılan usullerle bağlı 
kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik 
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda 
tebliğ yapılabileceği hükmü eklenmiştir.

Ayrıca 07.04.2015 tarihinde yayımlanan 
6637 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 
birlikte; Elektronik ortamda tebligat, 
muhatabın elektronik adresine ulaştığı 
tarihi izleyen beşinci günün sonunda 
yapılmış sayılacağı kanunda yerini almıştır.

 Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda 
yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik 
altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları 
kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik 
adres kullanma zorunluluğu getirmeye 
ve kendisine elektronik ortamda tebliğ 
yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin 
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak, 
27.08.2015 tarih 29458 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 456 sıra nolu Vergi 
Usul Kanunun Genel Tebliği ile vergi 

daireleri tarafından muhataplarına iletilmek 
üzere tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi 
Başkanlığı aracılığı ile elektronik ortamdan 
gönderilmesine ilişkin usul ve esasa ait 
aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır.

Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler 
Kimlerdir?

Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik 
adres kullanma zorunluluğu getirilen 
ve kendisine elektronik ortamda tebliğ 
yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a-) Kurumlar vergisi mükellefleri

b-) Ticari, zirai ve mesleki kazanç 
yönünden gelir vergisi mükellefiyeti 
bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit 
edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi 
olmayan çiftçiler hariç)

c-) İsteğe bağlı olarak kendilerine 
elektronik tebligat yapılmasını talep 
edenler

Kendisine elektronik tebliğ yapılacak 
olanlar, 01.01.2016 tarihine kadar 
elektronik tebligat adresi almak ve 
elektronik tebligat sistemini kullanmak 
zorundadır.

Bu mükellefler dışında kalanlar ise 
kendilerine elektronik tebliğ yapılmasını 
talep etmeleri halinde isteğe bağlı olarak 
yararlanabileceklerdir.

a-) Kurumlar Vergisi Mükellefleri :

Kurumlar Vergisi mükellefleri tebliğ 
ekinde yer alan ‘’Elektronik Tebligat Talep 
Bildirimini (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler 
için, EK:1 formu) bağlı bulundukları vergi 
dairelerine 01.01.2016 tarihine kadar 
vermek zorundadırlar.

Elektronik Tebligat Günlük 
Hayatımızda Yerini Alıyor!!!
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Tebliğ belirtilen, söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri 
veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya 
yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle 
yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı bulundukları vergi 
dairesine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Vergi Daireleri tarafından yapılan,  başvuru 
değerlendirilmesi sonucuna göre, gerekli şartları taşıyan 
söz konusu mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifre verilecektir.

         Vergi dairelerinden daha önce internet vergi dairesi 
kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan mükellefler ise, 
EK1 formunda yer alan, ‘’Daha Önceden İnternet Vergi 
Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifrem bulunması nedeniyle, 
şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak 
istiyorum.’’ bölümünü işaretlemeleri halinde, daha önce 
aldıkları kullanıcı kodu ve şifrelerini elektronik tebligat 
alma işlemlerinde de kullanacaklardır.

Tebliğ edilecek evrak, elektronik imza ile imzalanarak 
vergi dairesi adına Başkanlık (Gelir İdaresi) tarafından 
muhatabın elektronik adresine gönderilecektir. 
Kendisine elektronik tebliğ yapılan gerçek ve tüzel kişiler, 
internet vergi dairesi almış oldukları parola ve şifre ile 
tebligat adreslerine giriş yapacaklardır. Vergi mükellefi 
olmayan sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması 
ile elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten 
sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri işe 
başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik 
Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

b-) Gelir Vergisi Mükellefleri :

Gelir Vergisi mükellefleri tebliğ ekinde yer alan 
‘’Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek kişiler için, 
EK:2 formu) 01.01.2016 tarihine kadar internet vergi 
dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik 
tebligat sistemini kullanmaları gerekmektedir.

Tebliğ belirtilen, söz konusu bildirimi, kendileri veya 
elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya 
yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle 
yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı bulundukları vergi 
dairesine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Vergi Daireleri tarafından yapılan,  başvuru 
değerlendirilmesi sonucuna göre, gerekli şartları taşıyan 
söz konusu mükellefe internet vergi dairesi kullanıcı 
kodu, parola ve şifre verilecektir.

Vergi dairelerinden daha önce internet vergi dairesi 
kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan bu mükellefler, 
Ek2 formunda yer alan  ’Daha Önceden İnternet Vergi 
Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifrem bulunması nedeniyle, 
şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak 
istiyorum.’’bölümünü işaretlemeleri halinde sisteme her 
girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak 
suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten 
sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri işe 
başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik 
Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

c-) İsteğe Bağlı Olarak Kendilerini Elektronik Tebligat 
Yapılmasını Talep Edenler :

Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen 
ancak kendi isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik 
tebligat yapılmasına talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 
olmayan teşekküller bağlı bulundukları vergi dairesine 
başvuruda bulunarak bu sistemi kullanabileceklerdir 
ayrıca tebliğde belirtilen zorunluluk kapsamına girmeyen 
gerçek kişiler internet vergi dairesi aracılığıyla veya 
ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairesine bizzat giderek 
veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya 
yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle 
yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak 
sistemi kullanabileceklerdir.
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Otobüs Sektörünün Lideri Otokar
‘Sultan’la İddiasını Sürdürüyor

Bir Koç Topluluğu şirketi olan Otokar, küçük otobüs 
pazarının lideri olan Sultan serisi ile firmaların tercihi 
olmaya devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge merkezi 
ile turizm sektörü için ürettiği araçlarda konfor, üst 
düzey güvenlik ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, 
Bilecik Bozüyük merkezli Bektaşlar Turizm’e 3 adet 
Sultan Comfort teslimatı gerçekleştirdi. Son teslimatla 
filosundaki Otokar marka araç sayısını 22’ye yükselten 
Bektaşlar Turizm, 57 araçla faaliyetlerini sürdürecek.

Otokar Yetkili Satıcısı Enke Otomotiv tarafından 
satışları gerçekleştirilen araçların düzenlenen teslimat 
törenine Bektaşlar Turizm’in sahibi Ali Bektaş ve Enke 
Otomotiv Genel Müdürü Tuncer Erten katıldı. Otokar 
güvencesiyle üretilen Sultan’ın üst düzey konforu, her 
tür koşulda sağladığı üstün yol tutuşu ve düşük işletme 
giderleri ile yıllardır pazar liderliğini koruduğunu belirten 
Tuncer Erten, Sultan’ın yüksek ikinci el değerinin de 
firmaların tercihinde etkin rol oynadığını söyledi.

SULTAN COMFORT

Turizm sektörü için özel donanımlarla üretilen ve 
birçok özelliğin standart olarak sunulduğu Sultan 
Comfort, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol 
tutuşu ve üstün çekiş performansıyla ön plana çıkıyor. 
Düşük yakıt tüketimi ile kullanıcı bütçesini de koruyan 
Sultan Comfort, ABS fren sisteminin yanı sıra ön ve arka 
disk frenleri sayesinde güvenli bir yolculuk sunuyor. 
Sınıfının en geniş ön iz mesafesine sahip olan Sultan 
Comfort, ayarlanabilir ergonomik direksiyon sistemi, 
içeriden kumandalı ısıtmalı aynaları ile kullanıcısına üst 
düzey konfor sağlıyor. Geriye yatabilen ve yana açılabilen 
rahat yolcu koltukları, yumuşak kadife kumaşı ve deri 
kafalı yolcu koltuk döşemesinin yanı sıra güçlü kliması 
ve ferah iç alanıyla da keyifli bir yolculuk sunuyor. Sultan 
Comfort’ta ayrıca LCD ekran, DVD player, buzdolabı, 
rehber (hostes) koltuğu ve mikrofon sistemi standart 
olarak yer alıyor. 

Konfor, üst düzey güvenlik ve ekonominin bir arada sunulduğu Sultan otobüsleri firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor. 
Turizm sektörü için özel donanımlarla üretim yapan Otokar, Bektaşlar Turizm’e 3 adet Sultan Comfort teslimatı yaptı
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Hyundaı Satış Sonrasında Motor Yağı 
Tedarikçisi Olarak Shell’i Tavsiye Ediyor

Shell ile Hyundai Motor Company (HMC) 
arasında imzalanan anlaşmayla Shell’in, Hyundai 
araçları için tüm dünyada satış sonrası motor yağı 
tedarikçisi olarak tavsiye edilmesine dair sözleşme 
beş yıl daha uzatıldı. Buna göre, Shell tarafından 
üretilen motor yağları, Hyundai servislerinde 
tavsiye edilecek olup aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 70’in üzerinde ülkede müşterilerin 
kullanımına sunuluyor. Sözleşmeyle birlikte iki 
şirketin 10 yıldır devam eden işbirliği 15 yılı 
dolduracak.

Shell Global Pazarlama Başkan Yardımcısı 
Roger Moulding, “Bu sözleşme, Shell’in teknoloji 
liderliğiyle Hyundai müşterileri için yüksek kaliteli 
motor yağları tedarik etmeye ve bu yağları müşterek 
olarak geliştirmeye devam edeceğimiz anlamına 
geliyor” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: 
“İster ürünlerle olsun ister satış sonrası hizmetlerle, 

pazarlamayla veya teknolojiyle; bu anlaşma daha 
ciddi bir işbirliği sayesinde her iki taraf için de değer 
yaratmamıza imkân tanıyor. İki küresel marka olarak 
önemli bir görevi üstlenerek, Hyundai müşterilerine 
tüm dünyada en iyi satış sonrası bakım ve servis 
deneyimini yaşatmayı arzu ediyoruz.”

Hyundai, müşterilerine PurePlus Teknolojisi ile 
geliştirilmiş Shell Helix Ultra dâhil olmak üzere tüm 
Shell Helix ürün portföyünü tavsiye ediyor.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü 
Seyfettin Uzunçakmak, “Hyundai ile Türkiye’de 5 
yıldır verimli bir işbirliği sürdürmekteyiz.Hyundai 
satış sonrası hizmetlerinde tüm müşterilerine Shell 
Helix’i tavsiye ediyor. Yıllardır süren iş birlikteliğimiz 
çerçevesinde tüm Hyundai müşterilerine yüksek 
performans sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” diyor.  

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel 
Müdürü Önder Göker, “Satış sonrası hizmetlerde 
müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Shell 
ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde satış sonrası 
hizmetlerde yüksek performanslı bir ürün portföyü 
ile birlikte en iyi servis hizmetini sunuyoruz.” 

Öte yandan Shell ile Hyundai, mevcut ve gelecek 
nesil motorlarda verimliliğin artırılması konusunda 
motor yağlarının öneminin farkında olarak Hyundai 
ürün  yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeni motor yağı formülleri geliştirip teknoloji ve 
inovasyon alanlarında da işbirliği yapmaya devam 
edecek. 

Güney Kore merkezli küresel otomotiv devi Hyundai Motor Company (HMC), ürettiği tüm araçlar için satış 
sonrası hizmetlerinde motor yağı tedarikçisi olarak, 70’ten fazla ülkede dünyanın en büyük yakıt ve madeni 
yağ tedarikçilerinden biri olan Shell Helix’i tavsiye ediyor.
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Bakanlık Piyasadaki Binlerce Sahte Treyler 
İçin Harekete Geçti

Sektörü büyük sıkıntıya sokan sahtecilik olaylarına karşı 
bakanlıktan müjdeli haber geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, treyler sektörünü milyonlarca euroluk zarara 
uğratan ve sayıları 3 bine yaklaşan sahte treylerlere karşı 
harekete geçti. Birçok firmanın TİP Onay Belgesi iptal 
edildi, sahte treylerin trafiğe çıkması yasaklandı. 

Dünya gazetesinden edindiğimiz bilgiye göre;  Treyler 
üreticileri sektöre önemli boyutlarda kayıplar yaşatan 
sahtecilik olaylarına karşı uzun süredir büyük bir mücadele 
yürütüyordu. Caydırıcı bir yasal düzenleme olmadığı için 
‘change’ adı verilen yöntemle rehinli treylerler yeni şasi 
numarasıyla başka bir üreticiye ait uygunluk belgesi ve 
uygunsuz bir fatura ile trafiğe çıkıyordu. Yıllık yaklaşık 25 
bin treylerin üretildiği sektörde 3 bine yakın aracın bu 
yöntemle yeniden piyasaya sunulduğu biliniyor. Türkiye’nin 
en büyük üreticilerinden Tırsan’ın sadece tek bir davadan 
1 milyon euro alacağı bulunuyordu. Milyonlarca euroluk 
alacağını tahsil edemeyen üreticiler devletten acil çözüm 
beklerken, Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) konuyla 
ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayarak Başbakanlık’a sunmuştu. 
TREDER, son olarak 2015 yılının başında Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret etmiş, Bakan Fikri Işık, 
Kaan Saltık başkanlığındaki TREDER heyetine konunun 
takipçisi olacağını iletmişti. Geçtiğimiz hafta bakanlıktan 
sektörü sevindiren haber geldi. 

Bilim, Sanayive Teknoloji Bakanlığı, treyler sektörünün 
kanayan yarası haline gelen sahteciliğin önüne geçmek için 
önemli bir adım attı. Bakanlık, Tip Onay Belgesi olmadan 
üretim yapan, bir Tip Onay Belgesi ile birden fazla araç 
üreten, tip onayını satan veya satın alan, düşük fatura 
keserek satış yapan ve eleman çalıştıran firmaların Tip 
Onay Belgesi’ni iptal etmeye başladı. Ayrıca söz konusu 
firmalara ait araçların trafiğe tescil edilmemesi için de 
ilgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, sahtecilik konusunda 
treyler sektörüne rahat bir nefes aldırdı. 

TREDER Başkanı Kaan Saltık, atılan bu adımı çok 
yerinde bulduklarını ve sektörün geleceği için atılmış 
büyük bir adım olarak gördüklerini belirterek, “Türk treyler 
sektörü sadece yurtiçinin değil üç kıtanın ihtiyaçlarına 
yönelmiş durumda. Henüz mali boyutunun dahi net olarak 
bilinmediği ancak sayıları binleri aşan adetlerde treylerin 
sahteciliğe maruz kalındığı tahmin ediliyor. Böyle vahim bir 
tablo ile bu sektörün ilerlemesi mümkün değil. Bu sektörün 
artık sahtecilik ile uğraşması ayağına pranga takmaktan 
başka bir anlama gelmiyor. Çok önemli bir adım atılmıştır. 
Sektör adına Bakanlığımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyoruz. Bu adımların ve kararlılığın devam 
etmesini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Kaan Saltık, Sanayi Bakanlığı’ndan almış olduğu Araç Tip 
Onay Belgelerini kötüye kullanarak sektöre zarar veren ve 
bunu hukuki boyutta suç işlemeyi de içine alacak şekilde 
yapan firmaların azımsanmayacak sayıda olduğunu ifade 
etti.

Sahtecilik nasıl yapılıyor?

Trafiğe tescili yapılan, ruhsatında ‘rehinli’ ibaresi bulunan 
borçlu treylerlerin, sahteci firmalar tarafından şasi numaraları 
siliniyor, yeni bir şasi numarası ile başka bir üreticiye ait bir 
uygunluk belgesi ve uygun olmayan bir faturayla tekrar trafiğe 
tescili yapılıyor. Kaan Saltık, “İşleri kötü giden nakliyeciler ve 
bu işi kendisine meslek edinmiş organize suç örgütleri bu yola 
başvuruyor. Bu tip sahtekarlıklar, işini hakkıyla yapan nakliye 
firmaları ve treyler üreticilerini, çok büyük bir haksız rekabet 
ile karşı karşıya getiriyor” dedi.

Sanayi Bakanlığı, treyler sektörünü milyonlarca euroluk zarara uğratan ve sayıları 3 bine yaklaşan sahte treylerlere 
karşı harekete geçti. Sahte üretim yapan birçok firmanın TİP Onay Belgesi iptal edildi, bu araçların trafiğe çıkması 
yasaklandı





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201568

Amsa Milan, Günlük 100.000’e Yakın 
Ziyaretçinin Olduğu Expo 2015’te
Allison İle Görevini Tamamladı 

Günlük yaklaşık 100.000 ziyaretçi katılımı ile 
Expo 2015, sadece Milan için tarihi bir etkinlik 
olmakla kalmayıp şehirde atık toplama, sokak 
temizliği ve çevre hizmetlerini yöneten Amsa için de 
büyük bir görev oldu. Amsa, bu hizmetleri sağlamak 
üzere yüzde 60’ı Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı 55 yeni Iveco aracı filosuna kattı. 

Amsa, mevcut 400 araçlık  Allison tam otomatik 
şanzıman filosuna toplam 33 adet Allison donanımlı 
Eurocargo sokak süpürücü, çöp sıkıştırma kamyonu 

ve Stralis ağır atık kamyonu daha ekledi. Bu Iveco 
Daily, Eurocargo ve Stralis kamyonlar, Milan şehir 
merkezindeki sokak temizliğinin yanı sıra Expo’nun 
çevresindeki çöp ve organik atık toplama hizmeti 
için de kullanılıyor. AMSA Makine ve Araç Bakım 
Müdürü Mauro Colombo yeni alımlarıyla ilgili 
olarak; “Tam otomatik şanzımanlar, özellikle atık 
toplama gibi sürekli dur kalk gerektiren zor işlerde, 
daha az bakım ve yüksek araç kullanılabilirliği 
sağlıyor,” dedi. 

Amsa, Allison tam otomatik şanzımanlar ile donatılmış doğal gaz ve biyometan ile çalışan yeni Iveco 
kamyonları teslim aldı.
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Colombo; “Arıza süresi, hizmet çizelgesi ve 
çalışma sonuçlarını büyük ölçüde etkilediğinden 
az bakım gerektiren ve arıza yapmayan verimli bir 
filoya sahip olmak bizim açımızdan çok önemli. 
Amsa’nın tam otomatik teknoloji seçimi de Milan 
için böylesine önemli bir dönemde maksimum 
hizmet sağlayabilmek adına yapıldı,” diyerek 
sözlerine devam etti.

Expo 2015 sürdürülebilirlik teması ile tutarlı 
olarak, yeni araçların tümü alternatif yakıtlar ile tercih 
edildi. Allison tam otomatik şanzıman donanımı ile 
alternatif yakıtlı motorlar, en dik yokuşlarda bile 
aracın çalıştırılmasını kolaylaştırmak için motor 
gücünü ikiye katlayan Allison’ın patentli tork 
konvertör teknolojisi sayesinde çok daha iyi sonuçlar 
sağlıyor. Böylece olağanüstü araç performansı ve 
verimliliği ile çok daha kısa zamanda, çok daha 
fazla işin tamamlanması mümkün oluyor. 

Allison İtalya OEM İlişkileri Yöneticisi Simona 
Pilone konuyla ilgili olarak; “Allison, teknolojik 
anlamda ileri görüşlü politikaları doğrultusunda 
iş odaklı çözümler üzerinde çalışabilmemize ve 
onlara özel çözümler geliştirmemize izin veren 
Amsa mühendislik departmanı ile oldukça sıkı bir 
işbirliği içerisinde. Allison ve Amsa, birbirlerinden 
öğrenmeye dayalı güçlü bir bağa sahip,” dedi.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik Amsa’nın temel 
değerleriyken Expo gibi çok fazla dikkat ve hazırlık 
isteyen geniş çaplı ve önemli bir etkinlik, şehir için 
kilit noktası oldu. Colombo, “Expo’ya hazır hale 
gelmek için titizlikle planlama yaparak ve gerekli 
yeni ekipmanları alarak çok sıkı çalıştık. Her şey 
planladığımız gibi gitti ve yaptığımız işten dolayı çok 
mutluyuz,” dedi. 

Allison tam otomatik şanzımanların sağladığı 
öncelik ve avantajlardan sürücü memnuniyeti de 
Amsa’nın dikkate aldığı faktörler arasında yer alıyor.  
Manüel şanzımanların aksine Allison şanzımanlar, 
sürücülerin yorgunluğunu azaltırken işlerine de tam 
olarak odaklanmalarını sağlıyor.

Belediye organik atık toplama operatörü Luigi 
Franza konuyla ilgili olarak; “5 yıldır Allison 
donanımlı kamyonlar ile çalışıyorum ve bu zamana 
kadar hiç bir sorun yaşamadım. Kamyonun 
kullanımı oldukça kolay ve trafiğin yanı sıra yayalara 
da dikkat etmeniz gereken Milan merkezinin dar 
sokaklarında bile manevra yapmak için mükemmel. 
Vites değiştirmeye odaklanmanıza gerek yok ve 
günün sonunda yorgun olmuyorsunuz,” diyor.
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Otomotivde Küresel Krizin Ardından
En İyi Ağustos Ayı İhracatı Gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında ihracatta yüzleri 
güldürdü. 2008’deki global krizin ardından en iyi ağustos 
ayı ihracatını gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, sektörel 
bazda en fazla dış satış gerçekleştiren 5 sektör arasında da 
artış oranında ilk sırada yerini aldı.

Binek otomobiller ile eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar ürün gruplarında çift haneli büyüme sağlayan 
otomotiv endüstrisi, ağustos ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8 büyümeyle bir milyar 364 milyon 
dolar ihracat yaptı. Yılın 8 aylık döneminde parite kaynaklı 
2.1 milyar dolar kayıp yaşandı ve bu dönemde dış satışlar 
yüzde 10 azalışla 13 milyar 467 milyon dolar oldu.

Tatil döneminde ihracatta durmak yok

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
Ağustos ayı otomotiv endüstrisi ihracat verilerini açıkladı. 
Ağustos ayında otomotiv endüstrisinde geleneksel hale 
gelen üretimde tatil dönemi olmasına rağmen ihracat 
durmadı. OİB Başkanı Orhan Sabuncu, Ağustos ayındaki 
olumlu gelişmeyi beklediklerini ifade ederek, ‘En fazla 
ihracat yapılan 8 ülkenin 6’sında artış yaşandı. AB ülkelerini 
dikkate aldığımızda bu bölgeye yüzde 10 seviyesindeki 
büyüme, daha önce öngördüğümüz artıştır. Önümüzdeki 
dönem için artış trendinin devamını bekliyoruz’ diye 
konuştu.

Binek otomobilde yüzde 22 artış

Otomotiv ihracatında ürün grupları dikkate alındığında 
ise yan sanayi Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6 azalışla 646 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 
Binek otomobil ürün grubunda yüzde 22 artışla 373 milyon, 
eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 41 artışla 
240 milyon, otobüs, minibüs, midibüs ürün grubunda da 
yüzde 5 gerilemeyle 80 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. 
Diğer başlığı altında da yüzde 40 yükselişle 25 milyon 
dolarlık dış satış yapıldı.

 Yılın 8 aylık döneminde de geçen yılın aynı süresine 
göre yan sanayi yüzde 12 gerilemeyle 5 milyar 609 milyon, 
binek otomobillerde yüzde 10 gerilemeyle 4 milyar 415 
milyon dolar ihracat yapıldı. Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlarda yüzde 7 düşüşle 2 milyar 541 milyon, otobüs 
minibüs, midibüs ürün grubunda da yüzde 4 artışla 740 
milyon dolar dış satışa imza atıldı. Diğer başlığı altında da 
yüzde 13 gerilemeyle 190 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Birleşik Devletler’e ihracat yüzde 102 arttı

Ülke bazlı ihracatta da, Ağustos ayında Almanya’ya 
yüzde 1 azalışla 231 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 27 
artışla 183 milyon, Fransa’ya da yüzde 26 yükselişle 148 
milyon dolarlık dış satış yapıldı. Ağustos ayında, Birleşik 
Devletler’e yüzde 102 artışla 66 milyon, İspanya’ya da 
yüzde 97 büyümeyle 69 milyon dolarlık ihracat dikkat 
çekti. Yılın 8 aylık döneminde de yine Almanya’ya yüzde 
13 düşüşle 2 milyar 147 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 
7 gelişmeyle 1 milyar 770 milyon, Fransa’ya yüzde 14 
gerilemeyle 1 milyar 352 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 
Aynı dönemde Birleşik Devletler’e yüzde 84 artışla 477 
milyon dolar dış satış dikkat çekti.

Otomotiv endüstrisi global krizin ardından en iyi Ağustos ayı ihracatına imza attı. Sektör, ağustosta geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8 artışla 1 milyar 364 milyon dolar dış satış gerçekleştirdi.

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, ‘AB bölgesine ihracatımız yüzde 10 
arttı. Önümüzdeki dönemde de artış trendinin sürmesini bekliyoruz’ dedi.
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İMDER, Dev Fuara Katılacak
İMDER, Hindistan’ın Bangalore kentinde 25-29 Kasım 2015 tarihleri arasında bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan 
Güney Asya’daki en büyük inşaat makineleri fuarı olan EXCON 2015’e katılacak

Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve İsveç gibi ülkeler 
başta olmak üzere Uluslararası Satın Alma Heyetleri’nin 
de katılım gerçekleştireceği, B2B iş görüşmelerinin ön 
plana çıkması beklenen fuara 850’den fazla katılımcı, 
35 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Kurulduğu 2002 yılından beri hem kamu sektörüyle 
hem de özel sektörle iş birliğini ve çalışmalarını sürdüren 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER), yurt içi ve yurt dışı olmak üzere her yıl en 
az 4-5 organizasyona katılım gerçekleştirerek sektör 
etkinliklerini desteklemektedir.

Uluslararası anlamda bilinirliklerinin arttığını ifade 
eden İMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, “Katıldığımız 
bu fuarlar ile kurum bilinirliğimizde artıyor. 2015 yılı 

itibariyle yaptığımız araştırmalar çerçevesinde ABD, 
İngiltere, Almanya, İtalya, Kore, Japonya gibi ülkelerde 
bulunan derneklerin incelemesini gerçekleştirerek 
üyelerimize bir rapor sunduk. Özellikle ABD’de 
bulunan AEM (Association of Equiment Manufacturers) 
Derneği’nin üreticiler, distribütörler, servis sağlayıcıları, 
leasing firmaları, yayın kuruluşları da dâhil olmak üzere 
900’e yakın üyesi var. Böyle olunca hem mali yapıları 
hem de dernek yapıları güçlü oluyor ve kendi fuarlarını 
kendileri organize edebiliyorlar. Biz de İMDER’i daha 
geniş bir tabana yaymaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

FM Serisi 15 Araç Satın Alan Hasoğlulları İnşaat,
Volvo Trucks Ailesi’ne Katıldı
Ankara ve İç Anadolu’nun hafriyat ve inşaat alanında önde gelen firmalarından bir tanesi olan Hasoğulları İnşaat, filosunu 15 adet Volvo 
Trucks FM ile güçlendirdi.

Hafriyat ve inşaat taşımacılığında uzman olan, tekstil 
ve eğitim alanında da faaliyet gösteren Hasoğulları İnşaat, 
nakliye hizmetlerini daha verimli ve hızlı sunabilmek için 
Volvo Trucks ailesi ile ilk iş birliğini gerçekleştirdi. Filsouna 
15 adet FM serisi araç dahil eden Hasoğulları İnşaat, yaptığı 
alımla birlikte filosundaki toplam araç sayısını 45’e yükseltti.

Bu alımlarla yakıt maliyetini azaltmayı, rekabetçiliğini ve 
çevre duyarlılığını arttırmayı hedefleyen Hasoğlulları İnşaat 
için düzenlenen teslimat törenine alıcı firmayı temsilen 
Köksal Karakoç, Hüseyin Karakoç ve Enes Karakoç 
katıldı. Volvo Trucks İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Satış 
Danışmanı Oğuz Nuhoğlu ise törende hazır bulundu.

Volvo Trucks’ı ilk defa iş ortağı olarak seçen Hasoğlulları 
İnşaat adına konuşan Köksal Karakoç,“FM serisinden satın 
aldığımız 15 araç ile ilk defa Volvo Trucks’a yatırım yaptık. 
Hedefimiz sektörde artan rekabetçi koşullar neticesinden 
Volvo Trucks ile bir adım daha öne geçmek“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Oğuz Nuhoğlu ise,“Ankara 
ve İç Anadolu’da sektörün önde gelen firmalarından olan 

Hasoğlulları İnşaat ile birlikte çalışmak bizim için gurur 
verici. İlk olan ortaklığımızın uzun süreler devam edeceğini 
ümit ediyorum. Kendilerine Volvo Trucks’ı tercih ettikleri 
için firmam adına bir kez daha teşekkür ediyorum“ dedi.
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Karsan Tarafından Üretilen Hyundai H350 Ticari Araç 
Ailesinin Okul Servisi Versiyonu İki Farklı Motor Seçeneği 
İle Şimdi Yollarda.. 

Renault, ALASKAN Konsepti günyüzüne çıkarıyor ve hafif 
ticari araç pazarındaki iddialı hedeflerini açıklıyor

Nisan ayı başından itibaren Hyundai H350 hafif ticari araç ürün ailesini Bursa tesislerinde üretmeye başlayan Karsan, araçların Türkiye’deki 
satışına başladı. H350 ticari araç ailesinin okul servisi versiyonu da şimdi yollarda. Arkadan itişli (RWD), 6 ileri manual şanzumanlı araçlar 
150bg ve 170bg gücünde iki farklı motor seçeneği ile 16 kişilik yolcu kapasitesi sunuyor. 

Pazarın en yenisi H350 okul servisleri, çocuklarımızın 
güvenli ve konforlu ulaşımı için geliştirildi. Hyundai’nin 
Dünya’da üst sıralara yerleşen teknolojisi ve tasarımı ile 
yüksek dayanımlı malzemeler kullanılarak Karsan güvencesi 
ile üretilen H350’ler, kullanıcılarına ekonomik fayda, üstün 
performans ve manevra kabiliyeti yanında, sessiz ve konforlu 
seyahat imkanı veriyor. 

H350’lerde şerit takip sistemi, ani fren desteği ve uyarısı, 
yokuş kalkış destek sistemi, savrulma ve devrilme önleyici 
sistemler, elektronik fren ve denge kontrolü sistemleri 

bulunuyor. H350 okul servisleri sıkışma korumalı otomatik 
kapı, otomatik basamak, kamera ve gözetim sistemi, güvenlik 
sensörleri ve uyarıları, üç nokta emniyet kemerli koltuklar ile 
sunuluyor.

10 yıl paslanmazlık ve 3 yıl sınırsız km garantisi sunan 
Hyundai H350 minibüsler rekabetçi bakım maliyetleri 
ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarına güven verirken, 
geniş/ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları 
ve fonksiyonel donanımlarıyla da öğrenciler için konforlu 
yolculukların adresi olacak. 

Tam 17 yıldır Avrupa’nın 1 numaralı Hafif Ticari Araç 
markası konumunda olan Renault Grubu, Güney Amerika ve 
Afrika pazarlarında sahip olduğu güçlü bölgesel pozisyonuna 
ilave olarak, Global arenada vites yükseltiyor. Hedef, Hafif 
Ticari Araç pazarındaki bölgesel zirve pozisyonunu, Global 
arenada da sergilemek.

Renault bu hedefine ulaşabilmek amacıyla, küresel Hafif 
Ticari Araç pazarının üçte birinden fazlasına denk gelen 
pick-up pazarına girmeye karar verdi. Haziran 2015’te 
Buenos Aires’te Güney Amerika pazarına yönelik lanse edilen 
Renault Duster Oroch’un yanı sıra, küresel yeni aracı işaret 
eden ALASKAN pick-up konseptini 3 Eylül’de ilk gösterimi 
gerçekleştiriyor. 

Renault, ürün ve pazar politikalarına paralel olarak Hafif 
Ticari Araç müşterilerine ve kullanıcılarına hizmet verme 
konusunda küresel uzmanlığı olan Renault Pro+ hizmetini de 
lanse ediyor. Kişiye özel ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra, 
alanında uzman olan Renault Pro+ şebekesi, tanıtımdan satış 
sonrası servise kadar ticari müşterilere her adımda ayrıcalıklı 

deneyimler yaşatacak. Renault Pro+ uzman markası, 
Renault’un müşteri memnuniyeti anlayışını bünyesinde 
barındırıyor ve markanın küresel hedefleri yolunda planlarının 
ayrılmaz parçasını oluşturuyor.
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ARAÇ MARKASI:  Liebherr A904ARAÇ 
MODELİ:  A904

ARACIN KM’Sİ:  19500

EKİPMAN MARKASI:  Liebherr

EKİPMAN MODELİ:  A904

EKİPMAN KAPASİTESİ:  18 ton

Araç Markası : 2 ADET HİDROMEK

Araç Modeli : 2009

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 85000 TL + KDV

Ekipman Markası : HİDROMEK

Ekipman Modeli : 2009

Ekipman Kapasitesi : 2 M3

Araç Markası : Atlas 270MH

Araç Modeli : 270MH

Aracın KM’si : 1120

Fiyatı : istek üzeri TL + KDV

Ekipman Markası : Atlas

Ekipman Modeli : 270MH

Ekipman Kapasitesi : 29.5 to

Araç Markası : 4 ADET HYUNDAİ HD 75

Araç Modeli : 2009

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 65000 TL + KDV

Ekipman Markası : EFE

Ekipman Modeli : 2009

Ekipman Kapasitesi : 8 m3

Araç Markası : 2 ADET BMC 180

Araç Modeli : 2008

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 90000 TL + KDV

Ekipman Markası : EFE

Ekipman Modeli : 2008

Ekipman Kapasitesi : 15m3

Araç Modeli : 1905

Aracın KM’si : 10998 

Fiyatı : istek üzeri TL + KDV 

Ekipman Markası : Atlas

Ekipman Modeli : 1905

Ekipman Kapasitesi : 23 to

Araç Markası : Atlas 1804MI

Araç Modeli : 1804MI

Aracın KM’si : 8457

Fiyatı : istek üzeri TL + KDV

Ekipman Markası : Atlas

Ekipman Modeli : 1804MI

Ekipman Kapasitesi : 32,5 to

Araç Markası : CAT M325C LMH

Araç Modeli : M325C LMH

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : istek üzeri TL + KDV

Ekipman Markası : CAT

Ekipman Modeli : M325C LMH

Ekipman Kapasitesi : 36 to.

Araç Markası : BMC 180 KONTEYNER  
  YIKAMA

Araç Modeli : 2008

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 130000 TL + KDV

Ekipman Markası : TİSAN

Ekipman Modeli : 2008

Ekipman Kapasitesi : 10.000LT

Araç Markası : ISUZU NPR66

Araç Modeli : 2008

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 60000 TL + KDV

Ekipman Markası : BİLİNMİYOR

Ekipman Modeli : 2008

Ekipman Kapasitesi : 5m3



Araç Markası : 2 ADET BMC 180 ÇÖP  
  KAMYONU

Araç Modeli : 2007

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 75000 TL + KDV

Ekipman Markası : EFE

Ekipman Modeli : 2007

Ekipman Kapasitesi : 15m3

Araç Markası : EFE

Araç Modeli : ÇÖP SEMİ TREYLER

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 75000 TL + KDV

Ekipman Markası : EFE

Ekipman Modeli : 2008

Ekipman Kapasitesi : 70m3

Diğer özellikler : DIŞARDAN   
ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİDİR.ÇEKİCİ PTO DAN 
ÇALIŞMAKTADIR.AZ KULLANILMIŞTIR.

Araç Markası : HYSTER 2.50

Araç Modeli : 1997

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 0 TL + KDV

Ekipman Markası : FORKLİFT

Ekipman Modeli : 1997

Ekipman Kapasitesi : 0

Diğer özellikler : Birinci El - İyi Durumda;  
  Bakımlı ve Faal Araç

Araç Markası : Liebherr, R984C, 2010,  
  120.5 to

Araç Modeli : R984C (1303059)

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : istek üzere TL + KDV

Ekipman Markası : Liebherr

Ekipman Modeli : 2010

Ekipman Kapasitesi : 120.5 to

Diğer özellikler : Monokol 7.80m, Sap 
3.40m, kabin, Kepce 2.700mm, Alt pano 600mm

Araç Markası : IVECO 16.9

Araç Modeli : 2003

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 0 TL + KDV

Ekipman Markası : IVECO 16.9

Ekipman Modeli : 2003

Ekipman Kapasitesi : 0

Diğer özellikler : Birinci El - Malul 
Durumda; Atıl Beklemede Araç

Araç Markası : JCB 530 - 120 / 569900

Araç Modeli : 1995 kayıtlı 1982 etiketli

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 0 TL + KDV

Ekipman Markası : TELEHANDLER

Ekipman Modeli : 1995 kayıtlı 1982 etiketli

Ekipman Kapasitesi : 0

Diğer özellikler : İkinci El - Kısmi Onarım  
Gerekli; Bakımlı ve Faal Araç

Araç Markası : HD75 ÜZERİ

Araç Modeli : 2009

Aracın KM’si : 30000

Fiyatı : 0 TL + KDV

Ekipman Markası : DAMPERLİ   
  SOĞUTMALI TIBBİ ATIK  
  ARACI

Ekipman Modeli : 2009

Ekipman Kapasitesi : 0

AAraç Markası : Ford Cargo 2526

Araç Modeli : 2012

Aracın KM’si : 7700

Fiyatı : 0 TL + KDV

Ekipman Markası : Ford Cargo 252

Ekipman Modeli : 2012

Ekipman Kapasitesi : 0

Diğer özellikler : Araçta değişen,kaza ve boya   
  bulunmamaktadır

Araç Markası : 8 ADET ISUZU NPR

Araç Modeli : 2007

Aracın KM’si : 0

Fiyatı : 45000 TL + KDV

Ekipman Markası : EFE

Ekipman Modeli : 2007

Ekipman Kapasitesi : 7m3

Diğer özellikler : 8 ADET SATILIK ÇÖP  
  ARACI VARDIR.

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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Tarım Ekipmanlarında 
Daha Güçlü, Hafif Ve Güvenli Çözümler... 

İnsan gücüne dayalı tarımın yerini günümüzde zaman ve  
enerji tasarrufu sağlayan, daha fazla üretime imkan veren 
makineler alıyor. Maliyetleri en aza indiren ve hasat edilen 
ürün miktarını maksimuma çıkaran hafif materyalli, yenilikçi 
ekipmanlara yönelen sektörde bu değişimin öncülerinden biri 
de İsveçli özel çelik devi SSAB... 

Gelişen ekonominin en önemli bileşenlerinden biri 
olan tarım sektörü, Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip. 
Ülkenin gıda ihtiyacını karşılaması, sanayiye hammadde 
sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması ve ihracat 
katkıları ile birçok artı değer yaratan sektör, Avrupa Birliği’ne 
yönelik düzenlemeler, özel teşvikler, fonlar, tarım kredileri  
ve üreticinin daha bilinçli üretime yönelmesi ile Türkiye’de  
önemini  her geçen gün artırıyor. Önceki  yıllarda yoğun iş 
gücüne dayalı bir sektör olarak küçülme yaşayan Türkiye 
tarımı,  makineleşme ve özellikle tarım ekipmanlarına sağlanan 
uygun kredi imkanları ile de yeniden büyüme sürecinde...  
Bu süreç ile birlikte daha nitelikli tarım ekipmanları arayışı 
içine giren üreticiler, bu ekipmanların üretiminde kullanılan 
hammadde üreticilerini de harekete geçirdi. İsveçli özel çelik 
devi SSAB, teknolojik, hafif, enerji tasarrufu yüksek ve daha 
nitelikli tarım ekipmanları üretimine olanak sağlayan ürünleri 
ile makine üreticilerinin tercihi oldu. Sürekli yeni ürünler 
geliştirerek Türkiye’deki satış performansını artıran SSAB, 
ürünlerini Tarım ve Teknoloji Günleri’nde katılımcılara tanıttı. 

SSAB, Hardox ürünleri ile tarım ekipmanlarında aşınma 
ömrünü artırarak uzun bir kullanım sağlarken, Strenx plaka 
ve profil ürünleri ile tarım aletlerinde hafiflik sağlayarak yakıt 
sarfiyatını azaltmaya yardımcı oluyor. Tarım ve Teknoloji 
Günleri’nde Hardox ve Strenx ürünleri ile yer alan SSAB, bu 
ürünlerle üretilen ekipmanları da fuar katılımcılarına tanıttı. 
Hardox ve Strenx’le üretilen tarım ekipmanıyla etkinlik 
alanında yer alan Mega Teknik Makine Genel Müdürü 
Mehmet Ali Gül,  SSAB ürünlerinin sağladığı avantajlarla 
birlikte tarımda maliyetleri düşürerek, kullanıcıya daha az 
işçilik ve yakıt maliyeti ile tarım olanağı sunduklarının altını 
çizdi. Türkiye tarımın yeniden ciddi bir ivme kazandığını ifade 
eden Gül, Türkiye arazi koşulları makineleşmeyi de zorunlu 
kılıyor. Makineleşme ve teknolojik olanakların artması ile tarım 
üreticilerinin zaman ve verimlilik artışı sağladığını, buna bağlı 
olarak da tarıma yöneldiğini söyledi. Gül, “ Türkiye’de kredi 
olanakları ve tarım kredi fonlarının yanı sıra bilinçli üretim ile 
birlikte tarımsal çeşitlilikte de artış söz konusu. Bugüne kadar 
üretilmeyen ve karlılığı yüksek ürünler Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde üretilmeye başladı. Makineleşme ve üretimde 
sağlanan artış ile tarım ihracatı da büyük bir ivme kazandı.Biz 
de makine üreticileri olarak sektöre kaliteli üretim ile destek 
sağlıyoruz.” dedi. 

Nitelikli çelik ile üretimde kolaylık... 

Tarım ekipmanlarında hali hazırda sert bir çelik kullanılması, 
sonradan ısıl işlem ile sertleştirilen çeliğe göre üretimde 
kolaylık sağladığı için SSAB ürünleri bu sektörde en çok tercih 
edilen ürün konumuna geliyor.  İsveç’te bulunan ve müşteri 
ile koordineli çalışan SSAB Ar-Ge merkezi, ekipmanları 
daha verimli hale getirmek için tasarım ve malzeme olarak 
tamamen ücretsiz olarak müşteriye destek sağlamasının yanı 
sıra, en kaliteli ürüne ve en düşük bütçeye yönlendirme 
yapıyor.  Tasarım konusunda da daha esnek hareket 
edilmesine olanak sağlayan Hardox ve Strenx, herhangi bir 
kalıba ve özel ekipmana gerek kalmadan kesilebiliyor, işlenip 
makineye monte edilebiliyor. Hardox ve Strenx’in kullanıcı 
dostu atölye özellikleri hiçbir ilave yatırım yapmadan uzun 
ömürlü ürünler üretmeyi mümkün kılıyor. Yüksek tokluğu 
sebebiyle zorlu arazi şartlarında darbelere karşı maksimum 
direnci olan Hardox ve Strenx, tarım ekipmanlarını özellikle 
arazide kaya çarpma durumunda hasara karşı koruyor. 

Avrupa Birliği’ne yönelik düzenlemeler, özel teşvikler ve fonlar ile birlikte Türkiye’de oldukça elverişli olan tarım sektörü 
artık daha bilinçli üretime ve nitelikli iş makinelerine yöneliyor. 
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Tavuk göğsünü bir et döveceği yardımıyla incecik dö-
vüyoruz. Sonrasında pane harcını hazırlıyoruz. Bunun 

için ayrı bir kaba yer fıstığını merdane yardımıyla 
kırık haline getirip, galeta unu, tel kadayıf, toz kara-

biber ve tuzdan oluşan harç elde ettik. Tavuk göğsünü 
önce çırpılış yumurtaya sonra da bu harca hiç boşyer 
kalmayacak şekilde buladık. Sonrasında bir tencerede 
kızgın yağda ya da fritözde nar gibi kızarttık. Ve sunum 
aşamasında şinitseli görseldeki gibi keserek üste dizip 

en üste limon ve tereyağını ilave ediyoruz.

 Şimdiden afiyet olsun   harika çıtır bir lezzettir.

         

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
         

•	 TAVUK GÖĞSÜ-170 GR

•	 GALETA UNU-40 GR

•	 TEL KADAYIF-40 GR

•	 YER FISTIĞI-50 GR

•	 YUMURTA-60 GR

•	 TUZ-2 GR

•	 TOZ KARABİBER -1 GR

•	 LİMON-1/2 ADET

•	 TEREYAĞI-10 GR

MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI KOORDİNATÖRÜ

FISTIKLI ŞİNİTSEL
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