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Sektörel gelişmelerin yaşanmasına, yeni ortaklıklar ve anlaşmalar 
sağlanmasına, bilgi alışverişi yapılmasına, rekabet koşullarının iyi-
leştirilmesine, sorunlara çözüm üretilmesine fuarların katkısı ol-
dukça büyüktür. 1999 yılından bu yana sektörün tek temsilcisi 
olarak varlığını sürdüren Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Maki-
naları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER), fuarların bu gücün-
den azami düzeyde yararlanmayı amaçlamaktadır. Derneğimiz 
bu amaçla 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere üç fuar 
düzenlemiştir. Yönetimdeki değişiklik nedeniyle 2014 ve 2015 
yıllarında fuar düzenlenmemiş, dolayısıyla 2016 yılı için bir fuar 
gerçekleştirilmesi beklenti haline gelmiştir.

Söz konusu beklentiyi karşılamak hedefiyle, ARÜSDER ve 
MMI Eurasia işbirliğiyle düzenlenecek olan ARÜSDER VEMOTE-
C EURASIA ARAÇ, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ MAKİNALARI 
İHTİSAS FUARI; başta Türkiye olmak üzere Balkanlar, BDT Ül-
keleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki cumhuriyetlerden olu-
şan coğrafyadaki sektör paydaşlarına ulaşabilecek tek organizas-
yon niteliği taşımaktadır.

Sektör ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası kurum ve kuru-
luşların bir araya gelmesini sağlayacak olan fuar, dünyanın lider 
fuar organizatörlerinden biri olan Messe München International 
ortaklığıyla tam profesyonel ve global bir zeminde gerçekleşecek-
tir. Münih’te düzenlediği yaklaşık kırk ihtisas fuarı ile her yıl 30 
binin üzerinde katılımcıyı 2 milyon ziyaretçi ile buluşturan MMI, 
fuarlarını dünya çapında da hayata geçirmekte ve Rusya, Asya, 

Orta Doğu ile Güney Afrika’da fuarlar düzenlemektedir. Avrupa 
ve Asya’da doksanı aşkın ülkede tanıtım ve pazarlama imkanı bu-
lan MMI fuarları, katılımcı ve ziyaretçiler tarafından sektörlerinin 
en önemli aktiviteleri arasında gösterilmektedir.

2016 yılından itibaren her iki yılda bir tekrarlanması beklenen 
ARÜSDER VEMOTEC EURASIA ARAÇ, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 
VE İŞ MAKİNALARI İHTİSAS FUARI’nın ilkinin 17-20 Şubat 2016 
tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanmaktadır. Fuarın uluslara-
rası nitelik taşıması sebebiyle daha fazla ürün çeşitliliği sunması 
ve daha fazla ziyaretçiye kapılarını açması da beklentilerimiz a-
rasındadır.

ARÜSDER VEMOTEC EURASIA ARAÇ, ARAÇ ÜSTÜ EKİP-
MAN VE İŞ MAKİNALARI İHTİSAS FUARI ile doksanı aşkın ülke-
de, yerinden yapılacak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ger-
çekleşmesi; etkili ulusal tanıtım kampanyası yürütülmesi; kamu 
ve özel sektör alıcılarının buluşması ve uluslararası düzeye sektö-
rel medya desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Bir sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunun bilincinde 
olan ARÜSDER, üyelerini kalite ve standardizasyon bilincinin be-
nimsenip yaygınlaşmasına fayda sağlayacak ARÜSDER VEMOTE-
C EURASIA ARAÇ, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN VE İŞ MAKİNALARI 
İHTİSAS FUARI’na iştirak etmeye çağırıyor. Katılım için son baş-
vuru tarihi ise 25 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir.

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

Uluslararası ARÜSDER Vemotec Eurasia 
Araç, Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
İhtisas Fuarı Yaklaşıyor
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Borusan Makina ve Güç Sistemleri 
Gebze’deki Modern Kampüsüne Taşındı
Türkiye iş makineleri sektörünün lideri Borusan Makina ve Güç Sistemleri’nin (BMGS) Gebze’de yeni ve modern 
kampüsü açıldı. En ileri teknolojilere sahip olan kampüs BMGS’nin farklı birimleri ve iş ortaklarıyla arasındaki 
sinerjiyi güçlendirecek.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri (BMGS), hizmet kalitesini 
daha da yükseltmek ve iş verimliliğini artırmak için önemli bir 
adım atarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde BMGS Gebze 
Kampüsü’ne taşındı. Kampüs 16 Eylül Çarşamba günü BMGS 
üst yönetimi ve çok sayıda davetlinin katılımı ile müşterileri-
ne tanıtıldı.

BMGS’nin Türkiye’deki en büyük lokasyonu olan ve en mo-
dern teknolojilerle donatılan BMGS Gebze Kampüsü’nde yeni,    
ikinci el, kiralama seçenekleriyle iş makinası ve jeneratörler Kom-
ponent Revizyon Merkezi (CRC) ve müşteri destek hizmetlerinin 
yanı sıra yeni kurulan mühendislik ve taahhüt şirketi Borusan En-
düstriyel Sistemler’in (BESys) genel müdürlüğü de yer alıyor. 

Tanıtım töreninde bir konuşma yapan BMGS Genel Müdürü ve 
İcra Kurulu Başkanı Ercüment İnanç şunları söyledi:

“Ciddi bir yatırımla oluşturduğumuz BMGS Gebze Kampüsü 
gerek iş birimlerimizin kendi arasında, gerekse de iş ortaklarımız-
la şirketimiz arasında güçlü bir sinerji yaratacak ve çalışanlarımı-
za modern, keyifli bir çalışma ortamı sunacak. Bu durum hizmet 
kalitemize, performansımıza ve verimliliğimize çok önemli katkı-
larda bulunacak. Bizim için asıl olan hizmet kalitemizi ve müşte-
ri memnuniyetini sürekli yükseltmek ve bu alanda çıtayı daima 
daha yükseğe koymaktır. Bu yöndeki yatırımlarımızı aksatmadan 
sürdüreceğiz.”

BMGS Gebze Kampüsü,  Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1500. 
sokak, no:1501 PK.41400 Gebze–Kocaeli adresinde bulunuyor. 
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Krone, Artık Müşterilerine Daha Yakın
Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Almanya dışındaki tek yatırımı olan İzmir Tire fabrikasında 
üretilen treylerler ile gerçekleştirdiği Roadshow etkinliğinde müşterileri ile bir araya geldi.

Avrupa’nın lider treyler markalarından olan Krone, en modern 
fabrikası İzmir Tire’de gerçekleştirdiği üretim ile yerli marka ha-
line geldi. Yerli üretim Krone treylerler Roadshow etkinliği kapsa-
mında toplam 7 ilde müşterileri ile bir araya geldi. Krone, Roads-
how ile toplamda binin üzerinde müşteriye ulaştı.  

Krone marka treylerler sırasıyla Antalya, Mersin, Gaziantep, 
Kayseri, Konya, Ankara ve Bolu illerindeki nakliyeciler ile buluştu. 
Roadshow kapsamında nakliyeciler; Krone Profi Liner Sabit Çatılı, 
Profi Liner Kayar Perdeli & Çatılı, Platform Açık Kasa ve Cool Liner 
modellerini yakından inceleme fırsatı buldular. Nakliyeciler, Roa-
dshow’a katılan Krone Ticari Araçlar CEO’su Rıza Akgün, Krone 
Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, Krone Satış Yöne-
ticisi Ömürden Özacar ve Krone bölge temsilcilerinden de araç-
lar hakkında bilgi aldılar.  

“Satış sonrasında da müşterilerimizin yanındayız”
Krone Ticari Araçlar CEO’su Rıza Akgün, Roadshow etkinliği ile 
müşterilerinin taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, 
“Biz satış sonrasına çok önem veren bir firmayız, çünkü bir müş-
teriye ürün sattığımızda o müşteri artık bizim sorumluluğumuzda 

oluyor. Onların talep ve istekleri bizim için önemlidir. Krone ola-
rak satış sonrası ve yedek parça yatırımlarımız konusundaki çalış-
malarımız da müşterilerimizin istekleri doğrultusunda devam edi-
yor” dedi. Akgün, 60 ay vade ile doğrudan satış yaptıklarını, bu 
sayede Krone kalitesini uygun imkanlarla müşterilerine ulaştırdık-
larını da ifade etti. 

“100 Yılı Aşan Tecrübe”
Krone ve Tire Fabrikası hakkında da bilgi veren Rıza Akgün, söz-
lerine şöyle devam etti: “100 yılı aşan tecrübesi ile Avrupa’nın li-
der treyler üreticileri arasında yer alan Krone Grubu, İzmir’deki 
fabrikasıyla artık yerli üretim statüsündedir. Bu 100 yıla Alman-
ya’da yılda 40 bin adet üretim, Türkiye’de yılda 10 binlik üretim 
kapasitesini eklerseniz, müthiş bir tecrübe demek. İzmir’den top-
lam 11 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Kalite standardımız Al-
manya’daki üretimle birebir aynıdır. Biz Krone olarak Türkiye’ye 
büyük bir güvenle girdik. Güvenimiz devam ediyor. Doğru yerde 
olduğumuza inanıyoruz ve Türkiye’de büyümek istiyoruz. Hede-
fimiz tüm Türkiye’ye Krone kalitesini taşımak.”

Yüzde 100 Yerli Krone
2013 yılında açılarak üretime başlayan Krone Tire Fabrikası, 23 
bin metrekaresi kapalı, toplam 190 bin metrekare alanda hizmet 
veriyor. Tire fabrikasında Krone’nin çok yönlü Profi Liner, Mega 
Liner ve konteyner şasisi Box Liner modelleri üretiliyor. Yıllık üre-
tim kapasitesi yaklaşık 10 bin adet olan Tire Fabrikası, Krone’nin 
Almanya dışındaki tek üretim tesisi. Ödenmiş sermayesi 100 mil-
yon TL olan fabrika, tüm yatırımlarını öz kaynak ile sağladı. Dün-
yanın en modern treyler üretim tesislerinden biri olan Krone Tire 
Fabrikasındaki makine parkı ve kataforez havuzu, en yeni tek-
nolojik standartlara göre oluşturuldu. Fabrikada, 100’ün üzerinde 
Türk çalışan istihdam ediliyor.
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Dr. Hakan AKBULUT 
info@radusdergisi.com
ha@hakanakbulut.eu

EKİNOKS 
AÇISINDAN

- Yurt dışına açılımları, 
- Yurt dışında yeni işbirliği imkanları yaratmaları,
- Yurt dışındaki ihracat hedeflerini büyütmeleri, 
- Yurt dışında işbirliği ortakları bulabilmeleri, 
- Yurt dışında görünürlüklerini artırmaları  

konularında çeşitli bilgiler vermiş ve bu konuda 
yapılabilecekler konusundaki görüşlerimizi sizlerle 
paylaşmıştık. 

Yazılarımızda amaçlarımızdan önemli bir 
tanesinin de geçtiğimiz ay gerçekleşen HİDRO-
MAK ve FAUN işbirliği gibi, firmalarımız ve 
yabancı firmalar arasında çok yönlü işbirlikleri 
gerçekleşmesine imkan yaratmak olduğunu 
belirtmiştik.

Yurt dışında neler yapılabileceği hususunda 
bizimle temasa geçen firmalarımızın çeşitli 
sorularına ve taleplerine muhatap kalmamız 
nedeniyle, bu yazımızda da ARÜSDER üyesi 
firmalarımıza ne gibi hizmetler verilebileceğini ve 
birlikte ne gibi çalışmalar yapılabileceğini sizlerle 
paylaşmak istedik. 

Böylelikle bize başvuran firmalarımıza 
doğrudan ilettiğimiz bilgileri bu kez de bize 
başvurmayan ancak bilgi almayı arzu eden 
firmalarımıza, bu yazımız ile ulaştırmak istedik.

Biz “HA Uluslararası İş ve Politika Geliştirme” 
şirketi olarak, firmalarımızın özellikle altı ülkede 
yeni işbirliği imkanları bulmaları,  tanıtımları, 
görünürlüklerini artırmaları ve gelişmelerine 
yönelik olarak çok yönlü hizmetler vermekteyiz. 

Bu altı ülke, diğer yazılarımızda da belirttiğimiz 
Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve 
Polonya’dır. 

Firmalarımızın bu ülkeler dışında hedef 
bir ülkesi bulunması durumunda da o 
konularda neler yapabileceğimizi de yüz yüze 
değerlendirmekteyiz. 

ARÜSDER Üyesi Firmalarımız İçin…
Bundan önce “Dış Ticarette Uluslararası Fuarlar” ile “Dış Ticarette ‘B2B’ Görüşmeleri ve 
‘Road Trip’ Ziyaretleri” başlıklı yazılarımızda özellikle ARÜSDER üyesi firmalarımızın;



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2015 11

Hizmetler ve Ortak Çalışmalar

Yukarıda belirtilen ülkelerde firmalarımız 
için verilebilecek hizmetlere ve yapılabilecek 
çalışmalara yönelik bilgiler aşağıda özetle 
sunulmaktadır:

- Anılan ülkelerde; firmalarımızın ilgili olduğu 
sektörlerdeki dergi ve yayınlarda, firmalarımızı 
tanıtıcı makaleler ve yazılar yayımlanması,

- Anılan ülkelerde; firmalarımızın işbirliği 
yapabileceği şirketlere, kurum ve kuruluşlara 
firmalarımız adına mektuplar ve tanıtıcı 
dokümanlar gönderilmesi,

- Anılan ülkelerde; firmalarımızın ilgili 
olabileceği ve işbirliği yapabileceği şirket ve 
kurumların listesinin çıkarılması ve bu bilgilerin 
firmalarımız ile paylaşılması,

- Anılan ülkelerde; firmalarımızın ilgili olduğu 
sektörlerdeki dergi ve yayınlarda uygun ve özel 
fiyatlarla reklam verilmesinin sağlanması,

- Anılan ülkelerde; fuarlara katılan 
firmalarımıza, fuarlarda özel programlar 
hazırlaması ve B2B görüşmeleri yapmalarının 
sağlaması,

- Anılan ülkelere; 3-4 günlük iş ziyaretleri 
organize ederek, firmalarımızın o ülkelerdeki 
ilgili firma ve kurumlarla görüşmelerin sağlaması 
ve fabrika, tesis, Teknopark ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi,

-Anılan ülkelerde; firmalarımıza ofis, 
eleman bulma ve firmalarımızın o ülkelerde 
iş yapmalarına imkan yaratacak koşulların 
sağlaması; o ülke yasalarına göre şirket 
kurulması,

- Anılan ülkelerde; firmalarımızın ilgili 
olduğu sektörler hakkında piyasa araştırması 
hazırlanması ve iş geliştirme imkânlarının 
yaratılması,

- Anılan ülkelerde; şirket alımı, fabrika alımı 
ve şirket evlilikleri oluşturma konusunda destek 
sağlanması,

- Anılan ülkelerde; hukuki konularda 
firmalarımıza çok yönlü hizmetler verilmesi,

- Anılan ülkelere; yapılacak ziyaretlerde 
firmalarımıza konaklama ve lojistik destekler 
sağlanması.

Yukarıdaki çerçevede bizlerle işbirliği yapmak 
isteyen firmalarımızın “ha@hakanakbulut.eu” 
e-mail adresinden bize ulaşmalarından ve 
kendileri ile muhtemel işbirliği imkanlarımızı 
ele almaktan mutluluk duyarız.
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Kässbohrer, Yeni  Low-Bed Dümenleme Sistemini 
Almanya Goch Fabrikasında Müşterilerine Tanıttı
2002 yılından beri Tırsan bünyesinde faaliyetleri sürdüren Alman treyler üreticisi Kässbohrer, 18 Eylül 2015 
tarihinde Almanya Goch fabrikasında gerçekleştirilen SBB – Low-Bed test gününde, Knorr-Bremse firması ile 
birlikte geliştirdiği yeni low-bed dümenleme sistemi olan “Steer-by-Brake” teknolojisini müşterilerine tanıttı. 

Tırsan İş Geliştirme İcra Kurulu Üyesi İffet Türken tarafından 
evsahipliği yapılan organizasyonda, ilk olarak IAA 2014 
İnnovasyon Sahnesi’nde tanıtılan yeni “Steer by Brake 
Teknolojisi”ni Almanya BSK (Federal Ağır Nakliyat ve Vinç 
Çalışmaları Topluluğu) üyeleri test etme fırsatı yakaladı. 

Organizasyonda, yeni SBB Teknolojisi test sürüşünün yanı 
sıra; BSK (Federal Ağır Nakliyat ve Vinç Çalışmaları Topluluğu) 
adına Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Draaf 
“Ağır Nakliye Sektöründe Yasama Sürecindeki Eğilimler”, 
RUD Ketten Firması Askı ve Halat Sistemleri Ürün Yöneticisi 
Alexander Hoffmann ise “Ağır Nakliyede Güvenlik için Modern 
Çözümler” konusunda sunum gerçekleştirirken, Kässbohrer 
Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, açılış konuşmasında 
Tırsan’ın Avrupa pazar başarısı ve low-bed segmentinde ki 
projeleri hakkında bilgi verdi.  

Avrupa’daki Başarılarımıza Her Gün Bir Yenisini Ekliyoruz
İffet Türken, “Türkiye’nin lider treyler üreticisi olarak Avrupa’da 
Kässbohrer ile 2015 yılının ilk 8 ayında başta Almanya olmak 
üzere, Polonya, Hollanda, İtalya ve Fransa’da en büyük 5 
treyler üreticisi arasında en yüksek büyüme oranına sahip 
şirket olduk. Kässbohrer 2015 yılının 8 aylık döneminde, 
Avrupa’daki trafiğe kayıt adetlerini %37 oranında arttırmıştır. 
Ayrıca, low-bed ürün grubunda aynı dönemde Almanya, 
Hollanda ve Polonya pazarında da en hızlı büyüme oranını 
göstermektedir. Öte yandan Kässbohrer markalı araç kayıtları 
Polonya’da %43 oranında artış göstermiştir” ifadesini kullandı.

Türken, konuşmasını şu sözleri ile tamamladı: 
“Kässbohrer, 120 yılı aşkın mühendislik tecrübesi ile 
treyler sektöründe her zaman öncü bir marka olmuştur. 
Bununla birlikte dünyanın her yerindeki iş ortaklarımız ile 
birlikte edindiğimiz bilgi birikimimizi, tecrübemizi, ürün ve 
hizmetlerimize aktararak müşterilerimizin ihtiyaçlarına her 
zaman olduğu gibi yine en doğru çözümü sunmaya devam 
ediyoruz. Bu çerçevede ağır taşımacılık sektörüne yönelik 
Knorr-Bremse ile ortak bir proje geliştirdik. Yeni “Steer 
by Brake” Teknolojisi, karmaşık dümenleme işletimlerini 
azaltırken serseri aksların sağladığı dönüş yarıçapı 
gerekliliklerini de yerine getirmektedir” dedi.

Steer-By-Brake Teknolojisi ile Dümenleme İşlemini 
Kolaylaştırın

Ağır taşımacılıkta kullanılan ve üçten fazla dingile sahip semi-
treylerler AEK (Avrupa Ekonomi Komisyonu) 79. yönetmeliği 
gereğince, bulunduğu ülke mevzuatında tanımlanan dönüş 
yarıçapı gereklerini yerine getirmek için serseri (kendinden 
dümenlenebilir) akslar ile donatılmaktadır. Ancak, serseri 
aksların kullanımı karmaşık dümenleme işletimi ve yüksek 
malzeme maliyetleri getirmektedir. 

“Steer by Brake” teknolojisi aracın mevcut elektronik 
fren sistemine entegre edilebildiğinden, SBB teknolojisi 
kullanımı, lastik aşınımı ve bakım açısından toplam satın 
alma maliyetlerini en aza indirgemektedir.

SBB Teknolojisi “Kendinden Dümenlenebilir - Serseri 
Dingil” kullanımı yerine “Standart – Sabit Dingil” kullanım 
avantajı sunmaktadır. “Steer by Brake (SBB)” Sistemi, 
treylerin dümenleme kontrolünü sağlayabilmek için, aracın 
mevcut TEBS-Sistemine entegre edilmektedir. Bu sayede 
dönüş hareketi esnasında aksların hava süspansiyonu 
treylerin mevcut TEBS sistemi tarafından kontrol 
edilmektedir. Sistem dönüş hareketi esnasında son aksın iç 
arka tekerleğinde de kırılma hareketi sağlamakta ve böylece 
tekerlek tabanının kolaylıkla ilerlemesini desteklemektedir. 
“Steer by Brake (SBB)” Sistemi, en arkadaki aksların dönüş 
boyunca yanal hareketine izin vererek viraj alma sürecini 
kolaylaştırmaktadır. 
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Lojistikte Dev İşbirliği
Dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN ile proje taşımacılığının uzman kuruluşu UPI Trans, ilklere imza 
atan bir işbirliğini hayata geçirdi. 

MAN ile UPI Trans arasında gerçekleştirilen bu işbirliği, gerek 
MAN tarafından sunulan ürün ve hizmet paketlerinin tamamını 
kapsaması, gerekse filo yönetimine getirdiği yeni bakış açısı ile bü-
yük önem taşımakta. MAN Finans tarafından finanse edilen pro-
je; ikinci el satış birimi “MAN TopUsed”, özel geliştirilmiş filo yö-
netim sistemi “MAN Telematics”, tam kapsamlı “Bakım Paketi” ve 
“Uzatılmış Garanti” gibi süreçleri içermekte.

UPI Trans ve grup şirketi UPI Frigo filolarının tamamı MAN çe-
kicilere dönüştürüldü

Ağır ticari araçlarda dünya markası MAN ile 27 yıllık köklü geçmi-
şe sahip uzman lojistik firması UPI Trans arasındaki işbirliği kap-
samında filonun tamamı, MAN marka araçlara dönüştürüldü. Bu 
kapsamda filoda btulunan farklı markalardaki araçlar takasa alı-
narak, yerine 40 adet yeni MAN çekici teslim edildi. Buna göre; 

UPİ Trans;
8 adet MAN TGS 18.440 4X2 BLS, 
4 adet MAN TGS 18.440 4X2 LLS-U, 
12 adet MAN TGX 28.480 6X2-2 BLS ve 
4 adet de MAN TGS 33.540 6X4 BBS çekiciyi filosuna katarken,

Upi Frigo;

12 adet MAN TGS 18.440 4X2 BLS, aracı operasyonlarına da-
hil etti.

Türkiye’de ilk kez UPI Trans filosuna giren 12 adet MAN TGX 
28.480 6X2-2 BLS araçlar EURO 6 motor emisyon normlarına sa-
hip.

Araçlar, UPİ Trans’ın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
sipariş edildi

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Sa-
tış Müdürü İbrahim Altun, firma yetkilileri ile yapılan toplantılar 
neticesinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 4 farklı tipte çekici 
aracın özel olarak konfigüre edildiğini belirterek, geniş bir yelpa-
zede, standart üstü donanımlarla teslim edilen araçların, farklı ta-
şıma modüllerinde kullanılacağını bildirdi.

MAN Telematics Sistemi, Türkiye’de ilk defa kullanılacak

Alanında örnek teşkil edecek bu işbirliği aynı zamanda Türkiye’de 
bir ilki de kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde MAN Telematics Filo 
Yönetim Sistemi, Türkiye’de ilk defa UPI Trans ve UPI Frigo araç-
larında kullanılacak. MAN Telematics Sistemi; sürüş bilgilerinden 
detaylı sürücü analizlerine, harita ve yol bilgilerinden araçlara ait 
tüm teknik verilere kadar birçok bilgiye ulaşılmasını sağlayan bir 
donanım konumunda. Bu özellik araç filosunun doğru yönetil-
mesine imkân vererek önemli zaman ve maliyet avantajları sağ-
lamakta. MAN Telematics Sistemi ile sürücü alışkanlıklarının taki-
bi, hata/başarı analizleri ve sürücüler arası karşılaştırma yapmak 
mümkün. Bu analizler sayesinde sürücü hataları ve düzeltilecek 
konular tespit edilerek firmaya özel eğitim programları düzenlen-
mekte. 

Özel bakım paketi ile araç işletim süreci de teminat altında

İşbirliği, araçların 36 ay boyunca uzatılmış garanti ile tüm periyo-
dik bakım ve parça değişimler dahil tam kapsamlı bir bakım pake-
tini de içermekte. Bu paket ile birlikte; firmanın kilometre başına 
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maliyetleri ilk günden itibaren bilinmekte, sürecin kontrol edilebi-
lir ve izlenebilir olması da teminat altına alınmakta. 

İşbirliğinde MAN TopUsed ve MAN Finans ayrıcalıkları da ya-
şandı

Bu proje çerçevesinde, MAN TopUsed ve MAN Finans ayrıcalık-
ları da yaşandı. MAN TopUsed; her iki firmanın filosunu oluştu-
ran 50 adet çekici ve 9 adet treyleri, ekspertiz süreçlerini takiben 
kısa sürede satın alarak, projenin gerçekleşmesinde büyük kolay-
lık sağladı. Projenin finansmanını sağlayan MAN Finans ise; UPI 
Trans’ın ihtiyaçlarına yönelik en uygun finansal çözümleri büyük 
bir titizlik ve süratle oluşturarak, bu önemli işbirliğinin gerçekleş-
mesini sağladı.

Lojistik sektörüne örnek olacak bu işbirliğine ilişkin detaylar, 
MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesislerinde MAN ve UPI Trans tara-
fından ortaklaşa düzenlenen törende paylaşıldı. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ile UPI Trans 
Genel Müdürü Halit Özyurt’un ev sahipliğinde 1 Ekim 2015 Per-
şembe günü düzenlenen törende, MAN ve UPI Trans yetkilile-
ri de katıldılar. 

“Sektör için de çok önemli ve örnek olacak bir anlaşma”

MAN araçlarının üstün niteliklerine değinen MAN Kamyon ve O-
tobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Araçlarımı-
zın her biri; ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, kaliteleri, sunduğu 
konfor, tasarruf, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değer-
leri ile sınıflarında standartları geliştiren, belirleyen öncü model-
lerdir. Bu üstün nitelikleri ile MAN marka araçlar; hafriyat ve ma-
den taşımacılığı gibi en zorlu koşullardan, yüksek tonajlı, gabari 
dışı ya da ilaç, gıda taşımacılığı gibi en özellikli lojistik ihtiyaçla-
rındaki tercih sıralamalarında hep ilk sıralarda yer alan araçlardır. 

UPI Trans gibi uluslararası arenada proje taşımacılığı yapan çok ö-
nemli bir lojistik firması ile gerçekleştirdiğimiz, tüm süreçlerin da-
hil edildiği bu geniş kapsamlı ve uzun vadeli işbirliği ise, bizler için 
olduğu kadar, sektör için de çok önemli, örnek olacak bir anlaş-
madır” açıklamasında bulundu. 

MAN Finansman A.Ş.’nin hızlı, esnek ve müşteri ihtiyaçlarına 
uygun finansal çözümleri ile MAN müşterilerine olan destekleri-
nin artarak devam edeceğini belirten MAN Finansman A.Ş. Ge-
nel Müdürü Vahit Altun da “Bu projede de uzun yıllardır birlikte 
çalıştığımız UPI Trans’a ,hem araçların, hem de sigorta poliçeleri-
nin en uygun koşullarda finansmanını sağladık. Sektörün öncü fir-
ması UPI Trans ile olan işbirliğini uzun yıllar devam ettirmek isti-
yoruz” dedi.

“MAN ile buluşma noktamız ‘nitelik’ oldu” 

250 yılı aşkın köklü geçmişi ile MAN’ın ağır ticari araçlarda dün-
ya devi olduğunun altını çizen UPI GRUP Genel Müdürü Ha-
lit Özyurt da, “27 yıl önce kurulduğumuz günden bu yana bizim 
için hep yaptığımız işin niceliğinden ziyade niteliği daha ön plan-
da oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Grup firmalarımızdan UPI 
Trans; ağır ve gabari dışı taşımacılıkta uzmanlaştı ve uluslararası a-
landa aranan bir marka oldu. UPI Frigo ise, tüm gıda ürünlerin-
den, ilaç ve hammaddelerine hatta kimyasal ürünlere kadar ge-
niş bir yelpazede, hassas taşımacılıkta uluslararası lojistik köprüsü 
konumunda. Küreselleşen dünyada şirketlerimizi geleceğe taşıya-
cak stratejik geliştirmeler kapsamında böyle önemli bir işbirliğine 
imza attık. UPI Trans ve UPI Frigo olarak uzman nitelikli taşımacı-
lık işi yapıyoruz. MAN ile buluşma noktamız da; her iki tarafın da 
koşulsuz önceliği olan ‘nitelik’ konusunda oldu. Bizler için böy-
lesine hayati bir adım atarken MAN, hem üstün ve nitelikli araç 
gamı, hem finans, hem satış ve hem de satış sonrası hizmetlerde 
sunduğu tüm süreçleri kapsayan benzersiz avantajları ile elbette 
ki ilk ve tek tercimiz oldu. Sektörde örnek teşkil edecek böylesi-
ne önemli bir işbirliğinin altına MAN ile birlikte imza atmaktan da 
ayrı bir mutluluk duyuyoruz” diyerek, MAN’ın bu işbirliği ile sun-
duğu benzersiz avantajların altını çizdi.

“MAN’ın Müşteri odaklı çözümlerinin tamamını kapsayan bir 
anlaşma”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul / Konya Şubeleri 
Direktörü Aydın Yumrukçal ise UPI Trans ile yaptıkları anlaşmanın 
tüm işletme süreçlerini de kapsadığına değinerek, “Bu çok önemli 
işbirliği, TopUsed’den MAN Finans’a, Satış Sonrası Hizmetler’den 
uzatılmış garanti ve genişletilmiş özel bakım paketine kadar ver-
diğimiz tüm hizmetleri kapsıyor.’’ ifadesinde bulundu. İşletme sü-
reçleri ve maliyetler açısından benzersiz avantajlar sunan MAN 
Telematics Sistemi de bu anlaşma ile birlikte Türkiye’de ilk defa 
kullanılmaya başlanacak. UPI Trans ile tüm süreçleri kapsayan bu 
işbirliğimizin sektöre öncülük edeceğine ve lojistik alanında ben-
zer anlaşmalara birbiri ardına imza atacağımıza inancımız tamdır” 
şeklinde konuştu. 
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İnci Akü ve GS Yuasa Ortaklık Süreci 
Resmen Tamamlandı
Türkiye ve dünya akü sektörünün önde gelen iki oyuncusu İnci Akü ve GS Yuasa güçlerini birleştirdi. İnci Akü 
A.Ş., Japonya merkezli GS Yuasa Int. Ltd. ile gerçekleştirdiği ortaklık doğrultusunda, İnci GS Yuasa A.Ş. olarak 
yoluna devam edecek.

İnci Holding iştiraklerinden İnci Akü, dünya akü sektörünün öncü 
kuruluşlarından GS Yuasa ile stratejik işbirliğine imza attı. Nisan 
2015’te iki taraf arasında imzalanan niyet sözleşmesiyle başlayan 
süreç, İnci Holding’in evsahipliğinde 6 Ekim’de düzenlenen imza 
töreniyle resmî olarak tamamlandı. İnci Holding, son bir yıl içinde 
gerçekleştirdiği üçüncü yabancı ortaklıkla ulusal ve uluslararası a-
landa sürdürülebilir gelişimine devam ediyor.

İhracat lideri İnci Akü, bu alandaki gücünü Japon devi GS Yu-
asa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri konusun-
daki birikimi ile birleştiriyor. Bu ortaklık çerçevesinde GS Yuasa, 
Türkiye’ye yatırım yaparak bölgedeki varlığını güçlendirirken, İnci 
Akü de GS Yuasa’nın küresel varlığı ve ürün çeşitliliğiyle pazarda-
ki iş hacmini artıracak.

İmza töreninde konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Perihan İnci, “Holding olarak kendi alanlarında öncü firmalarla 
ortaklık yaparak uluslararası pazarlardaki gücümüzü arttırıyor ve 
sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz. Bugün dünyanın lider akü üre-
ticilerinden GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık her 
iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacak. Bu ortaklıkla, İnci 
Holding olarak küresel alanda önemli bir yatırımcıyı Türkiye’ye 
kazandırmakla kalmıyor, yeni yatırımlarla ülkemize önemli katkı-
lar da sağladığımıza inanıyoruz. GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz 
yüzde 50 ortaklıkla, faaliyette bulunduğumuz pazarlarda güçle-
nerek yolumuza devam ediyoruz. Bu ortaklığın gerçekleşmesi ile 
şirketimizin unvanı, İnci GS Yuasa A.Ş. oluyor. İnci GS Yuasa ola-

rak Türkiye ve bölgede pazar lideri olma hedefimiz doğrultusun-
da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

İnci Akü markalı ürünlerle birlikte, GS Yuasa ürünlerinin Mani-
sa’daki fabrikada üretilmeye başlanacağını belirten GS Yuasa Baş-
kanı Osamu Murao da “Türkiye, konumu ve gücü itibarıyla böl-
gede çok önemli bir oyuncu. GS Yuasa olarak Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki konu-
mumuzu güçlendirmeye önem veriyoruz, bu nedenle İnci Akü ile 
yaptığımız başarılı iş ortaklığı bizim için oldukça değerli. GS Yuasa 
olarak küresel arenada büyümeyi hedefliyoruz. İnci Akü ile ortak-
lığımız iki şirketi de pazarda stratejik olarak daha da güçlendire-
cek. Ortak bir iş planı üzerinden ilerleyeceğimiz yeni süreçte İnci 
Akü’nün Manisa’da bulunan fabrikalarında GS ve Yuasa markalı 
ürünlerimizin üretimini de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Sektörünün ihracat rekortmeni yeni rekorlara yelken açıyor

Törende iş hedefleri hakkında bilgi veren İnci Akü Genel Müdü-
rü Cihan Elbirlik, “İnci Akü yalnızca akü üretimi gerçekleştiren bir 
kurum olmadı. Geleceğin ‘uzun ömürlü’ enerji depolama çözüm-
lerini geliştiren ve Ar-Ge faaliyetleriyle sektörün geleceğine ışık tu-
tan Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri. GS Yuasa ile gerçekleş-
tirdiğimiz stratejik ortaklığımız bizim Türkiye’nin öncü akü üreticisi 
kimliğimizi daha da güçlendirdi. Ortak iş planlarımız doğrultusun-
da İnci Akü’nün mevcut markaları yanında Yuasa ve GS markaları-
nı da pazarda güçlendireceğiz. Üretimimize sadece yeni markala-
rı değil telekomünikasyon ve kesintisiz güç kaynakları kategorilerini 
de ekleyeceğiz. İnci Akü olarak altı yıldır ihracat lideri konumumu-
zu koruyoruz. GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık doğ-
rultusunda önümüzdeki beş yıl içinde ihracat rakamımızı iki katına 
çıkarmayı ve teknolojik gücümüze güç katmayı hedefliyoruz” dedi.
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Yerli Trambüsler
Dünyaya Açıldı
Türkiye’de ilk defa Bozankaya tarafından üretilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete su-
nulan Trambüs sistemi, toplu taşıma konusunda dünyanın gözünü Malatya’ya çevirdi. Uluslararası Toplu Ta-
şımacılar Birliği (UITP) tarafından organize edilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde gerçek-
leştirilen “Uluslararası Troleybüs Sistemleri Çalıştayı”nda yerli trambüsler tam not aldı. 

Toplu taşımacılık sektöründe dünyadaki en büyük sivil top-
lum kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), 
“Uluslararası Troleybüs Sistemleri Çalıştayı”nı Türkiye’de ilk 
yerli üretim olarak hizmete sunulan trambüs projesi kapsamın-
da Malatya’da düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde düzenlenen çalıştayda Bozankaya da üretici firma 
olarak yer aldı. Çalıştaya Almanya’dan Suudi Arabistan’a Latin 
Amerika’dan İngiltere’ye kadar farklı ülkelerden ve Türkiye’de-
ki belediyelerden üst düzey toplu taşımacılık yetkilileri katıldı.

Enver Sedat Tamgacı: Malatya’ya en uygun sistem Trambüs-
tür

Toplu taşıma hizmetlerinin, ağır hasta taşıyan bir sağlık görevli-
si titizliğiyle yapılan bir hizmet olduğunu söyleyen MOTAŞ Ge-
nel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, şehrin gelişmişliğinin toplu 
taşım hizmet kalitesi ile orantılı olduğu bilinciyle ulaşımda hiz-
met kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyle-
di. Tamgacı yapılan araştırmaların mevcut enerji kaynaklarının 
zamanla yetersiz kalacağını veya tükeneceğini gösterdiğini be-
lirterek, “Bu yüzden sürdürülebilir ulaşım adına Trambüs siste-
mini hayata geçirmeye karar verdik. Ulaşım sistemleri hakkın-
da raporlar hazırladık. Bu raporlarda Malatya’nın yıllara göre 
nüfus artış hızı da göz önünde tutularak, hiçbir zaman met-

ro veya hafif raylı sistem ihtiyacı olmayacağına, troleybüs sis-
teminin Malatya için en uygun alternatif olduğuna karar ver-
dik” dedi.

Orhan Aydın: Sadece Malatya’nın değil, Türkiye’nin proje-
sidir

Ankara OSTİM Sanayisi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
çalıştayda yaptığı konuşmada “Uluslararası Troleybüs Sistem-
leri Çalıştayı”nın önemini belirterek, desteklemek için Malat-
ya’ya geldiklerini söyledi. Aydın, “Bu proje sadece bir Malatya 
projesi değil, Türkiye’nin projesidir. Türkiye’deki yerel yö-
netimlerimize bir örnek olduğuna inandığımız için bu proje-
yi destekliyoruz. Türkiye’de raylı sistemler ve toplu taşıma a-
raçlarının inanılmaz bir gelişme trendi var. Ancak ihtiyaçların 
hepsini yurt dışından sağlamak durumundaydık. Toplu taşıma-
cılıktaki taleplerin kendi yerli imkanlarımızla karşılanacağına i-
nanıyoruz. Malatya’da alkışladığımız bu projeyi yerinde incele-
mekten oldukça mutluyuz. Bu özel projeye yüreğini, imzasını 
koyanlara, teknik elemanlara ve Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Ahmet Çakır’a canı gönülden tüm Türk sanayicile-
ri adına teşekkürlerimizi sunmak için bu kürsüye çıktım. Ken-
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dilerine bir çığır açtıklarını söylemek istiyorum. Bu açılan çığır 
diğer belediyelerimize örnek olacaktır. Sadece Malatya’da kal-
mayacak, diğer şehirlerimize de yaygınlaşacaktır” dedi.

Mümin Kahveci: Kısa sürede İstanbul’da da hayata geçire-
ceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürü Mümin 
Kahveci ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kısa sürede Tro-
leybüsü hayata geçireceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin 1950’li yıllarda troleybüs hizmeti vermeye başladı-
ğını, ancak alternatif teknolojileri denemek adına yıllar sonra 
şebekeleriyle birlikte sistemden kaldırıldığını belirten Mümin 
Kahveci, “1990’lı yıllardan sonra bu sistemlere geri döndük. 
Sebebi de son derece mantıklı ve gerçekçi. Yaptığımız işin ve 
aynı zamanda Malatya’nın bu projeyi seçmesi hakikaten başa-
rısını da bir anlamda göstermiş oluyor. Hem çevreci, hem de e-
rişilebilir bir proje. Ayrıca yüzde yüz tasarımı yerli mühendis-
lerle yapılmış. İşletmesi de profesyonel işletmeciler tarafından 
yapılan, aylardır da profesyonelce işletilen bir kuruluşla bir sis-

temle karşı karşıyayız. Biz de İstanbul’da benzer sistemleri hız-
la hayata geçiriyoruz. Bizim de 727 km gibi 2019 yılına kadar 
hayata geçireceğimiz raylı sistemlerimiz var. Ayrıca troleybüsü 
de İstanbul’da çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Onun fizi-
bilite çalışmalarını bitirdik. Önümüzdeki dönemde de bunun-
la ilgili çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Ahmet Çakır: Trambüs’te %80’in üzerinde memnuniyet var

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı 
konuşmada, Malatya ile ilgili özet bilgiler verdi. Çalıştaya yurt 
dışından ve Türkiye genelinden ulaşım konusunda yetkili kişi-
lerin katıldığını ve bu vesile ile Malatya’nın tanıtımına da kat-
kı sunulduğunu kaydeden Başkan Çakır, katılımcılara teşekkür 
etti.

Büyükşehir statüsü ile birlikte il genelinden sorumlu olan 
Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi ulaşım ala-
nında da sorunların çözümü için çalıştığını kaydeden Başkan 

Çakır, “Şehirlerin bir bütün halinde gelişmesi büyükşehir ola-
rak büyük bir fırsatı doğurmuş oldu. Merkezden sorumlu ol-
duğumuz kadar kırsalın da sağlıklı bir çözüme kavuşturulması 
düşünülmesi gerekiyor. Ülkemizin bütün illerinin de aynı etki 
altında olduğu, kırsaldan kente göçün devam ettiği bir süreç 
yaşıyoruz. Son 20 yıldır kırsaldan kente aşırı bir göç var. Biz-
ler şehrin imar ve altyapısından olduğu kadar en önemli konu-
lardan birisi olan ulaşımdan da sorumluyuz. Malatya ulaşımını 
hem ekonomik anlamda, hem de önümüzdeki yıllardaki nü-
fus kriterlerini göz önüne alarak, Malatya’ya en uygun ve en 
ekonomik ulaşım sisteminin hangisi olduğu noktasında çalış-
malar yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sis-
temin troleybüs olduğuna karar verdik. Bu çalışmalar sırasında 
UITP’deki yetkililer de bize yardımcı oldular, öncülük ve reh-
berlik ettiler, onlara teşekkür ediyorum. Şu anda araçlarımız 
çalışmaya başladı. Neticede belki hedeflemiş olduğumuz ya-
tırımı henüz tamamlamadık. Şu anda birinci etapta dahi araç 
eksikliğimiz var. Araç takviyesi yapmamız gerekiyor. Yaptığı-
mız anketlerde yüzde 80’in üzerinde memnuniyetlik var. Bu 
da bize güç ve moral verdi” dedi.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay: Yerli ü-
retim Trambüs’lerimize ilgi büyük 

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Bozanka-
ya olarak dünyanın en büyük araştırma ve danışmanlık grup-
larından biri olan Frost & Sullivan tarafından “2015 Avrupa’da 
Yılın Şirketi” seçildiklerinin altını çizenrek, “Türkiye’deki ilk 
yerli Trambüs, yerli tramvay ve elektrikli otobüs üreticisi ola-
rak Avrupa’da yılın şirketi seçildik. Yerli üretim araçlarımız ile 
uluslararası arenada bu denli büyük ilgi görmek çalışmaları-
mız için ayrı bir motivasyon oluyor. Tamamen Türk mühen-
dislerinden oluşan ekibimiz ile geliştirip ürettiğimiz yeni nesil 
araçlarımız, toplu taşımacılık hizmetlerinde en ideal çözüm-
leri sunuyor. Trambüslerimiz, hem ulusal hem de uluslararası 
platformda yerel yönetimler tarafından büyük ilgi görüyor. Yu-
nanistan, Brezilya, Avusturya ve Almanya’dan teknik heyetler, 
Türkiye’ye gelip aracımızı yerinde inceliyorlar. Malatya’da dü-
zenlenen ‘Uluslararası Troleybüs Sistemleri Çalıştayı’nda yerli 
üretim trambüslerimizin aldığı övgüler ise bizi son derece gu-
rurlandırdı,” dedi.  

Konuşmaların ardından UITP Troleybüs Komitesi Başka-
nı Sergei Korolkov Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır’a plaket verdi. Avusturya Salzburg’dan Troleybüs 
Şirketi eski Genel Müdürü Gunter Mackinger, “Dünya’da 
Troleybüse Genel Bakış” konulu bir konuşma yaptı. 20. yüz-
yılın başlarından beri dünyada kullanılan troleybüs ve elekt-
rikli araçlar hakkında geniş bilgiler veren Mackinger, Tro-
leybüsün bir seçim yatırımı değil, çocuklar ve gelecek için 
yapılan bir yatırım olduğunu dile getirdi.
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Üstelİk sİze Özel My Account* üzerİnden 
gİrİş yapın, kampanyaları kaçırmayın!
MICHELIN X® MULTITM ile uzun ve kısa mesafeli yollarda, daha az yakıt harcayarak 
risk almadan daha fazla yol alın ve işletme giderlerinizi düşürün! 
• Kilometre başına daha düşük maliyet
• Lastiğin ömrü boyunca her koşulda artırılmış yol tutuşu
• Omuzlarda zorlanmada maksimum dayanıklılık

*Nakliyecilere özel platformumuz “My Account” ile kampanyalardan 
haberdar olabilir ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 
Üye olmak için: agirvasita.michelin.com.tr

MICHELIN X® MULTI TM İLE  
farkLI zEMİN 
koşULLarINda daHa fazLa 
kULLaNILabİLİrLİk vE 
güvENLİk! 

XMULTI ilan 22x28cm.indd   1 22.09.2015   14:31

ARÜSDER Üyeleri
Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Araç, araç üstü ekipman ve iş makinaları sektörünün gelişmesi-
ne yönelik hizmetlerini aralıksız sürdüren Araç ve Araç Üstü E-
kipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER), 
derneğe üye isimlerin bir araya geldiği kahvaltı organizasyonu dü-
zenledi. Organizasyona ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat, ARÜS-
DER Genel Sekreteri Gürbüz Gürer, Başer Otomotiv Ford Trucks 
Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat Başarır, Koluman Motorlu 
Araçlar Genel Müdürü Yaşar Kılıç ve Karba Otomotiv Genel Mü-
dürü Musa Ertunç katıldı.

Katılımcıların sektörel gelişmeleri görüştüğü kahvaltının ardın-
dan gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nın en önemli gün-
dem konusu, 2016 yılında düzenlenecek olan ARÜSDER sektö-
rel fuarı oldu.

ARÜSDER Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Başer Otomotiv’in Konya Yolu 
tesislerinde gerçekleşti.

İmza Lojistik 400. Tırsan Treylerini Teslim Aldı
İstanbul-Karadeniz Ereğli merkezli, İmza Lojistik 2015 yılına ait 70 adetlik siparişin son partisi olan 15 adet Tırsan 
Perdeli Maxima Plus semi-treylerleri, Tırsan Adapazarı fabrikası lokasyonunda düzenlenen törenle teslim aldı.

Tırsan bayisi Hasmer Otomotiv tarafından satışı gerçekleştirilen 
treylerlerin teslimat töreni, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, Satış Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ku-
laksız, İmza Lojistik Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Nursel, Zeki 
Nursel, Ömer Esen, Gökhan Gürel, Avni Sert, Muhammet Ok-
yay, Hasmer Otomotiv Genel Müdürü Orhan Karabudak ve Sa-
tış Danışmanı Gürkan Zeki’nin katılımıyla gerçekleşti.

Filomuzda 400 Adet Tırsan Treyler Var

Plaketini Çetin Nuhoğlu’ndan alan İmza Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Gökhan Gürel yaptığı açıklamada, “Perdeli 
Tenteli ürünlerin yanı sıra filomuzda Tırsan Rulo Taşıyıcı a-
raçlar da bulunmaktadır. Şunu özellikle belirmek isterim ki 
Tırsan Perdeli Maxima Plus semi-treylerler, perdeli ürün seg-
mentinde sektörün en iyisi. Şuanda alımını yapmış olduğu-
muz 15 adetlik treylerler ile birlikte firmamıza ait tam olarak 
400 adet Tırsan marka treyler bulunmaktadır ve araçlarımız-
dan oldukça memnunuz, ileriki yıllarda da Tırsan ve Hasmer 
Otomotiv ile iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz” i-
fadesini kullandı.

İmza Lojistik’in Gemlik, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Gebze 
de şubeleri bulunmaktadır. Firma yurtiçi ve başta Almanya ol-
mak üzere yurtdışına, bitmiş ürün, hammadde ve yarı mamul 
ürünleri taşımacılığının yanı sıra müşterilerine araç kiralama 
hizmeti de sunmaktadır.
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OKT İnovatif Ürünlerini Sergiledi
OKT Trailer’ın inovatif ve yenilikçi düşünceyle ürettiği araçları, Rusya’nın Başkenti Moskova’da gerçekleştirilen 
Comtrans’15 Ticari Araçlar Fuarı’nda hayranlık yarattı.

Türk mühendislerinin ve işçilerinin koşulsuz emekleriyle üreti-
len araçlar Rus işadamlarından tam not aldı. Türkiye’de ilk defa 
üretilen Süt Tankeri ile birlikte benzersiz özelliklere sahip W Tip 
Alüminyum Silobas ve Silindirik Akaryakıt Tankeri’ni katılımcıla-
rın beğenisine sunan OKT, Comtrans’15 Ticari Araçlar Fuarı’n-
da ilgi odağı oldu.

OKT teknolojisi ile üretilen paslanmaz, izolasyonlu Süt Tan-
keri, fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. 7.780 kg ağır-
lığında 28.000 litre taşıma kapasiteli yeni nesil Süt Tankeri, şasi 
üzerinde birbirinden bağımsız gövdeler yerine yekpare gövdeli 
olarak üretildi. Türkiye’de devrim yaratan mühendislik harikası 
Süt Tankeri’nin satışı yine Türkiye’ye gerçekleşti. Avcı Tarım tara-
fından satın alınan Süt Tankeri, Rusya’dan döner dönmez Türki-
ye’nin karayollarında boy göstermeye başlayacak. 

Moskova’da düzenlenen Comtrans’15 Ticari Araçlar Fuarı’na 
sürekli katıldıklarını ifade eden OKT Trailer Genel Müdürü Ha-
kan Maraş, şunları söyledi: “Comtrans Ticari Araçlar Fuarı, Türk 
işadamlarına Rusya başta olmak üzere uluslararası arenada uzun 
dönemli ticari işbirliği imkanları sunuyor. Comtrans’15 Ticari A-
raçlar Fuar’ında Türkiye’de ilk defa ürettiğimiz Süt Tankerini ser-
gileyerek büyük ses getirdik. Süt tankerimiz ile birlikte W Tip 
Alüminyum Silobas ve Silindirik Akaryakıt Tankerimizi de iş a-
damlarının beğenisine sunduk. Gövde yapısında enlemesine ek-
siz ve yekpare levhalar kullanarak kesintisiz, yüksek performans-
lı ve robotik kaynak teknolojimiz ile ürettiğimiz uzun ömürlü ve 
güvenli kullanım sunan araçlarımıza yönelik iş adamlarından o-
lumlu geri dönüşler aldık.”

Fuara katılan diğer üretici firmalar arasında farklılık yaratarak 
Türk Sanayisi’nin gücünü uluslararası platformda gösterdiklerini 
sözlerine ekleyen Maraş, “Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şe-
kilde temsil etmek amacıyla tüm enerjimizi uzun ömürlü ve yük-
sek mukavemetli araçlar üretmek için harcıyoruz. Sektöründe eş-
siz ve katma değeri yüksek ürünlerimiz ile hem ülke ekonomimize 
hem de şirketimizin hizmet sunduğu pazarlardaki faaliyetlerine kat-
kı sağlıyoruz.” dedi. 

Rusya’da yaşanan ekonomik kriz dolayısı ile fuara katılımın geç-
miş yıllara göre daha az olduğunu ifade eden Maraş, “Rusya’da-
ki ekonomik kriz ve para piyasalarındaki dalgalanmalar sonucunda 
Comtrans’15 Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısında belirli oran-
da düşüş yaşandı. Özellikle Türkiye’den birçok treyler üreticisi fu-
ara katılmamayı tercih etti. Nitekim Türk şirketleri, sadece ihracat 
hacminin genişlediği dönemlerde değil aynı zamanda daraldığı dö-
nemlerde de uluslararası fuarlara katılarak faaliyet gösterdiği pazar-
larda sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor” dedi. 
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Okuduğum bir habere göre Volvo 2017 
yılında otomatik pilotlu araçların satışına 
başlayacakmış. Hatta bir de tanıtım videosu 
koymuşlar, sistemin nasıl çalışacağını çok 
güzel bir şekilde anlatan. Sistem gerçekten 
çok güzel, kullanımı da oldukça kolay ve 
anlaşılır gözüküyor.

Çok değil, bundan birkaç yıl önce bunu 
söylediklerinde bize çok daha uzak gelen 
teknolojiler, gün geçtikçe daha hızlı bir 
şekilde hayatlarımıza giriyorlar ve bu yeni 
teknolojileri çok daha kolay kabul edip 
kullanmaya başlıyoruz.

Yalnız bu işte bir terslik var gibi, bizler daha 
milli otomobil üretebilir miyiz, üretemez 
miyiz diye tartışırken adamlar gerçekten de 
almış başını gidiyor. Şöyle bir oturup baksak 
ulaşılamayacakmış gibi görünen noktalara 
varmış durumdalar.

Peki, ara bu kadar açılmışken nasıl olacak 
da bizler bu ülkelerin düzeyine yetişeceğiz? 
Sadece otomobil üretimi değil; her alanda, 
tüm teknolojilerde, tüm imalat sektörlerinde, 
hatta tarım ve hayvancılıkta bile çok çok geri 
kalmış durumdayız. Bizden daha kötü ülkeler 
yok değil, ama biz onları değil ileride olanları 
refarans alsak daha iyi olur.

Zaten bu gelişmiş ülkelerde bize bunu 
sürekli hatırlatıp şunu diyorlar, siz hiç 
uğraşmayan, hem çok para harcarsınız hem 
de bir işe yaramaz. Biz yaptık işte gelin bizden 
alın.

Bor madeni konusunu hepiniz az çok 
bilirsiniz. Dünyadaki rezervlerin çok büyük 
bir kısmı ülkemizde. Ancak biz bor madenini 

işleyemiyoruz. Tonunu 1 dolardan satıyoruz 
(rakamları farazi veriyorum), işlenmiş halini 
100 dolardan alıyoruz. Bunu işleyecek 
fabrikayı neden yapmıyoruz? Çünkü bunu 
yapacak teknolojimiz yok, geliştirmek için 
paramız yok, olsa bile satabilecek piyasamız 
yok. 

Aynı şey nükleer enerji için de geçerli, 
dünyadaki toryum yataklarının en büyüğü 
bizde ve toryum, plutonyum ve uranyumdan 
çok daha radyoaktif bir element. Şimdi 
ülkemize nükleer santraller yapılıyor. Tabii ki 
toryum reaktörleri kullanılmayacak. Çünkü 
biz bu elementi kullanmayı bilmiyoruz, 
doğal olarak ya plutonyum ya da uranyum 
kullanılacak ve bunu da dışarıdan alacağız. 
Bu elementten reaktör geliştirsek ya… 
Ama olmaz, bunu geliştirecek paramız yok, 
geliştirsek bile satacak pazarımız yok, yani 
ülkeye iki tane nükleer santral yapacağız diye 
buna gerek de yok.

Peki, insanın aklına şu soru geliyor o halde, 
bu teknolojileri ilk bulan insanların acaba 
bunları geliştirecek paraları, geliştirdikleri 
zaman satacakları pazarları var mıydı? 

Bir üstadımın söylediği gibi “Sen nişan 
almaya bak, hedefi on ikiden vurmak zorunda 
değilsin”. Ayrıca gerçekten de inandığım bir 
söz daha var ki o da “Başlamak bitirmenin 
yarısıdır”. Bizler önce bir başlayalım, 
hedefleyelim ve elimizden geleni yapalım; 
eminim eninde sonunda bir sonuca ulaşırız. 
Yaptığımız hiçbir şey boşa gitmez.

Sevgiyle kalın.    

Merhaba
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Hiç dostun oldu mu?
Her önüne çıkan mı oldu dostun?
Hep seni anlayan, sırtında taşıyan mı oldu 

hep dostun?
Hiç baktın mı o seni sırtında taşıyan, dost 

dediğin sana neden dost dedi? Neden hep 
sırtında taşıdı acaba?

Bazen insan dostunu seçerken geçmişinden 
kalma özlemleri sizde bulur. Bazen hayata 
tutunmanın gücünü sizden alır. Ve siz hala 
bunları görmeden o insanın sırtından geçinmeye 
çalışırsanız. Bu dostluk değildir.

Eğer dost dediğiniz insanlara yüreğinizden 
ısınmamışsanız ve onların bütün davranışlarına 
katlanma gücünüz yoksa! Etraflarında olan 
kim varsa, hatta sizin sevmedikleriniz de 
varsa;  eğer siz bu istemediklerinize gönülden 
katlanamıyorsanız siz dost değilsiniz.

Dostluk o olmasın, senden gitsin de bak ben 
sana canımı veririm değildir. Ya da gidenin, o 
giderse gelirim ve sana ölümüne dost olurum 
demesi değildir.

Zaten hayatta sana dokunmayan, maddi bir 
çıkar almayan biri size zarar veren değildir. 
Fikirler ve gidilen yollar mutlaka farklıdır. 
Düşünceler de farklıdır. Fakat insanlara 
müdahale, hele hele dostun etrafına hüküm 
zarar, hakaret görmemişseniz etkileme isteme 
hakkınız da yoktur.

Allah hayatı sevgi, saygı, itaat ve görevler 
üzerine kurmuştur. İnsan bunları payına düşeni 
kadar yaparsa ne dostunu kullanmış olur, ne de 
insanları kırmış olur.

Dost yıllardır tanıştığınız, çalıştığınız insan 
olmayabilir. Dost sizi derinden anlayan bazen 
siz olmayı bilen ve daima biz olmayı başarandır. 

Aynı mekanda ve zamanda sevgi, saygı ve 
sabırla; her tür fikir paylaşımını kırmadan, 
dökmeden yapabilendir.

Laf ile tekrar gönülden bulmadı mı ikrara
O tavırda mutlaka bir çıkar yatar…
Kan bağıyla değil, ama yürekten bağlı 

olduğumuz insanlar vardır…
Güven verirler bize … Tıpkı bir boşlukta 

yürürken, arkandan geleceğini bilerek, 
korkusuzca yürümek gibidir onlarla dost 
olmak…

Huzur verirler, sımsıcak gülümsemeleriyle 
içinizi ısıtırlar…

Ne zaman yanında olsanız, en güzel 
sözcüklerle karşılarlar…

Çeşmeden dökülen su gibidir, onların 
konuşmaları…

Adeta kılı kırk yararlar, sizi kırmamak için.
Cesaret verirler... Herkes arkasını dönse, 

onlar arkasını dönmez.
Söylediğiniz her şey, sırdır… Sakın söyleme 

diye, tembih etmeye gerek yoktur hiçbir şeyi…
Umutsuzluk yoktur onların yüreğinde.
Her olayı, hayırla karşılarlar.
Onlar her zaman çok yakınınızda olamasa 

da, varlıkları bile huzur vermeye yeter insana…
Kısacası bizde dostluk nedir bilir misin?
Birbirinin sıkıntılarına yol göstermek, 
Onun için, dua etmek,
Yokluğunda üşümek demektir…
Tıpkı mart ayının soğuğunu, mayıs ayının 

yeni açmış badem çiçeklerine döndürmek 
gibidir…

Onlar ailemizin içine kattıklarımız, sabırla, 
emekle büyüttüğümüz can bağlarımızdır… 
Gerisini siz düşünün…

Sevgi ve ışıkla…

Dostluk Nedir Bilir misin?
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Continental ve BMW Grup’tan Yeni İşbirliği:
3. Nesil Lastikler ve ContiPressureCheck™ 
ile Donatılan Elektrikli Kamyon Yola Çıktı
Continental ve BMW Grup işbirliğinde pilot proje olarak hayata geçirilen Elektrikli Kamyon, Münih’ten yola 
çıkıyor. Çevre dostu kamyon, yenilikçi 3. nesil lastikler ve ContiPressureCheck™ entegre lastik basıncı denetleme 
sistemiyle donatılmış olarak mal taşımacılığında kullanılacak 

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden Continental, BMW ve lojistik ortağı olan 
SCHERM grubu işbirliğinde hayata geçirilen çevre dostu e-
lektrikli kamyon projesinde 3. Nesil lastikler ve ContiPres-
sureCheck™ entegre lastik basıncı denetleme sistemi kul-
lanıldı. Ayrıca, geliştirilen bu yeni lastik basıncı denetleme 
sistemiyle birlikte lastikler artık çok dayanıklı ve ekonomik 
olacak. Elektrikli kamyon mal taşımalığında kullanılacak.

Çevreyle dost elektrikli kamyon, elektrikli aktarma organ-

ları sayesinde oldukça sessiz çalışırken, uzun hizmet ömrü-
ne sahip Conti EcoPlus HS3 ve Conti EcoPlus HD3 lastikle-
ri ile donatıldığı için yakıt kullanılsa dahi tüketimi oldukça 
azaltıyor. E-kamyonda kullanılan Conti Hybrid HT3 R19.5 
lastikler, özellikle bölgesel yol ve otoyollarda karma kulla-
nım için geliştirildiğinden, hem şehir trafiğinde yaşanan sık 
dur kalk, hem de yerleşim bölgelerindeki virajlar için uzun 
yol şoförlerine ideal bir sürüş sağlıyor. 

ContiPressureCheck™ lastik basıncı denetleme sistemi e-
lektrikli kamyonun lastik basıncını gerçek zamanlı ölçerek 
ve tüm lastiklerin mevcut basınç ve sıcaklık verilerini sürek-
li kabine gönderiyor. Aynı zamanda, ContiPressureCheck™ 
patlamaları önleyerek ve lastik gövdesinin değerini koruya-
rak taşımacılık şirketlerinin karbon ayak izini azaltıyor; çev-
reyle dost ve sürdürülebilir kılarak taşımacılık sektörüne o-
lumlu bir katkıda bulunuyor. 
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Lastik Adam Bibendum’dan Lastik Saklama Koşulları Önerileri
Lastik seçimi aracın performansını belirleyen en önemli kararlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Peki lastik 
seçimi yaparken sürücüler hangi noktalara dikkat etmeli, hangi koşullar lastiğin performansını birebir etkiliyor?

Filtrasyon çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından MANN+HUMMEL geçtiğimiz ay içerisinde 
tedarikçileri ile bir araya geldi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu anlamlı günde “Birlikte Olduğumuz Sürece 
güçlüyüz” mesajı verildi. 
Sadece mevcut tedarikçiler değil, potansiyel tedarikçilerin olduğu 
toplantıya MANN+HUMMEL Türkiye Direktörü Axel Grossmann 
‘ın konuşması ile başlandı. Ardından departman yöneticileri 
tarafından MANN+HUMMEL’in dünyada ve Türkiye’deki mevcut 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Ardından mevcut projeler ve orta / uzun dönem projeleri 
hakkında açıklamalar yapıldı.

Toplantıya katılan Avrupa Satın Alma Direktörü Matthias Mania 
satın almada değişen ve gelişen düzenlemeler ile ilgili yaptığı kısa 
konuşmasının ardından MANN+HUMMEL özelinde beklentileri 
tedarikçiler ile paylaştı. 

Günün sonunda Haksan Otomotiv, “Proje Yönetimi” 
konusunda verdiği üstün hizmet ve Güçsan Plastik “Maliyet 
İyiliştirme” konusunda gösterdiği başarılar sebebi ile plaketlerini 
Axel Grossmann, Matthias Mania ve Satınalma Müdürü Uluç 
Kesenay’ın elinden aldılar. 

Mann+Hummel 
Türkiye’de İlk Kez Tedarikçileri ile Biraraya Geldi

Michelin’in Lastik Adamı Bibendum, lastik satın alırken yılına 
değil saklanma koşullarına bakılması konusunda 

sürücüleri uyarıyor.
Doğru koşullarda stoklanan bir lastiğin ticari 

ömrü 10 yıl olarak hesaplanıyor. Ancak stoklama 
koşulları, stok yapılan yerin konum ve durumuna 
bağlı olarak lastiğin ömrü de değişiklik gösteriyor. 
Uygunsuz ortamda stoklanan lastik, kapağı açık 
bırakılmış bidon ve kaplardan çıkan uçucu 
maddelerin üzerine yapışması sonucu korozyona 

uğrayarak zarar görür. Akülerin 
içerisindeki asit de 

kapağa bırakıldığında 
uçuşur ve lastiklere 
yapışır. Lastik zararlı 
maddeleri sünger gibi 

emer. Yanı sıra lastik 
yakınlarında bulunan 
kaynak makineleri, 
elektrik terminalleri 
de lastiği olumsuz 

etkilere maruz bırakır. Zamanla özelliğini yitirmeye başlayan 
lastiğin performansı da bu durumdan etkilenir. Yani lastiğin 
ömrünü etkileyen en önemli aktör, stoklanma koşullarıdır.

Peki daha uzun bir ömür için lastik hangi koşullarda 
saklanmalı?

• Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, 
akü asidiyle temastan uzak tutulmalı.

• Kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar 
verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalı.

• Stok yeri güneşi direkt olarak görmemeli.
• Saklama ortamı rutubetten arındırılmış olmalı, zemininde 

su olmamalı.  
• Lastikler raflara dik olarak yerleştirilmeli ve zaman zaman 

yüzeye temas eden yeri değiştirilmeli.
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Anadolu Isuzu Comtrans 2015’te
Midibüs ihracat lideri Anadolu Isuzu, Moskova’da düzenlenen Comtrans 2015 Fuarı’nda 9,5 metrelik turizm o-
tobüsü VISIGO, 9,5 metrelik toplu taşıma otobüsü CITIBUS ve 7,5 metrelik NOVOCITI modellerini sergiledi.

Bir dünya markası olan Japon Isuzu Motors lisansı ile Türkiye pa-
zarına ve Avrupa kıtasına yönelik ticari araçlar üreten Anadolu 
Isuzu, tüm üretim süreçlerini Avrupa Birliği standartları ve yö-
netmeliğine uygun olarak yürütmekte, ortaya uluslararası stan-
dartlarda kusursuz ve mükemmel ürünler çıkarmaktadır.

Anadolu Isuzu’nun ihracat faaliyetleri, çoğu Avrupa Birliği re-
gulasyonlarına tabi olan 26 ülke ve 3 kıtayı kapsamaktadır. Şirket, 
2004 yılından bu yana midibüs segmentinde Türkiye ihracat lide-
ri konumundadır ve 2014 yılında Türkiye midibüs ihracatının % 
76’sını tek başına gerçekleştirmiştir.

VISIGO: Turizm Taşımacılığının ve Şehirlerarası Yolculuğun Kon-
for İkonu

Modern çizgileri, özgün tasarımı ve ideal yolcu kapasitesi ile turizm 
ve şehirlerarası yolcu taşımacılığının amiral gemisi olan Isuzu VISIGO, 
ön tavanda standart olarak yer alan panoramik tavan camıyla yolcu-
ların daha aydınlık ve ferah bir yolculuk yapmasına olanak sağlıyor. 
Her koşulda otomatik açılıp kapanabilen perdesi sayesinde içeri ge-
len gün ışığının istenen şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Opsiyonlu ola-
rak satışa sunulan üç bölmeli cam tavan ise tasarımda Anadolu Isuzu 
farkını ortaya koyuyor. Sınıfının en  geniş ve en yüksek otobüsü olan 
VISIGO’da  ergonomi ve ferahlık ön planda yer alıyor.

Yine segmentinde bir ilk olarak tam otomatik iklimlendirme (ısıt-
ma ve soğutma) sistemini standart olarak sunan VISIGO, 28,4 kW 
klima kapasitesi ve 38.270 kcal/h ısıtma kapasitesi ile  hem yaz sı-
cağında hem kış soğuğunda konforlu bir yolculuk yapılmasına ola-
nak sağlıyor.

Güvenliğin ön planda tutulduğu otobüste, ön ve arka disk fren-
ler, çift devreli otomatik ayarlı ABS’li tam havalı fren sistemi, yar-
dımcı egzoz freni, motor odası yangın algılama ve ikaz sistemi ile 
yolculuk daha güvenli hale geliyor. 

Müşterilerin isteğine uygun 35+1, 37+1 ve 39+1 oturma 
opsiyonlarına sahip VISIGO, özel olarak tasarlanan koltukları 
ve yolcu başına düşen daha fazla bagaj alanı ( 5.5m³) ile fark 
yaratıyor.

Sürücünün rahatlıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanan ergo-
nomik ve oldukça estetik sürücü torpidosu, rezistanslı ve oto-
matik sürücü penceresi, ledli gündüz sürüş farları, ısıtmalı ve 
elektrik kontrollü aynaları ve sürücü kliması ile seyahatler VISI-
GO  kullanıcıları  için çok daha konforlu. 250 litrelik yakıt tan-
kı kapasitesi ise tek seferde daha çok yakıt alarak kullanıcısına 
kolaylık  sağlıyor

VISIGO’nun sektöre getirdiği yeniliklerden biri ise multi-
medya set. Multimedya set ile tek bir ekran üzerinde MP3, 
DVD, navigasyon ve yol bilgisayarı aynı anda kullanılabiliyor. 

CITIBUS: Şehir içi ulaşım için akıllı seçim

Anadolu Isuzu’nun 9,5 metrelik otobüsü CITIBUS, dar yollara sa-
hip tarihi metropoller ve az nüfuslu yerlere hizmet götüren bele-
diyeler için tasarlandı. Günümüzde şehirlerdeki toplu taşıma ağ-
larında gittikçe artan karmaşıklık, ekonomik ulaşım çözümlerine 
daha fazla yatırım yapılmasını gerektiriyor. Şehir içinde birçok yo-
lun en ekonomik şekilde bağlanması, günümüz belediyelerinin en 
başta gelen hedeflerinden. Daha uzun otobüslerle karşılaştırıldı-
ğında Isuzu CITIBUS, düşük yatırım, operasyonel maliyet, yüksek 
çeviklik, manevra kabiliyeti ve optimum yolcu kapasitesi ile mo-
dern şehirlerin çağdaş ihtiyaçlarını en ideal çözümlere kavuştu-
ruyor. CITIBUS, 2600 rpm’de 204 HP güç çıkışı sağlayan Euro 5 
(EEV) Isuzu motoru ile 74 yolcu kapasitesine sahip. 

NOVOCITI: Çeviklik ve tasarruf sağlayacak kadar küçük, kon-
for ve çok yönlü kullanım sağlayacak kadar büyük

Avrupa’nın lider orta boy otobusu ve yolcu otobusu üreticisi Ana-
dolu Isuzu, yeni jenerasyon NOVOCITI’yi tanıtmaktan onur du-
yar. Avrupa’daki en son trendlere paralel olarak, en son ihtiyaç ve 
beklentilere taze çözümler sunmak amacıyla iç ve dış dizaynı ye-
nilenen NOVOCITI, Anadolu Isuzu mühendisleri tarafından ger-
çekleştirilen kapsamlı ve müşteri odaklıt araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı.

Sınıfının ilk engelli rampalı aracı NOVOCITI; Euro 5 normla-
rında, kalitesi dünyaca kabul edilen 155 beygirlik commonrail 
turbo dizel intercooler Isuzu motora sahip.

Düşük yakıt ve bakım maliyetine sahip Novociti, şehiriçi ta-
şımacılığında 7,5 metrelik uzunluğu ile üstün manevra kabiliye-
ti sağlar.
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İlk Allison Donanımlı Otokar Navigo C, İspanya’da

İspanya’daki Allison 2000 Serisi™ tam otomatik şanzıman dona-
nımlı ilk Otokar Navigo C Class II model otobüs, bu yaz Olesa’ya 
(Barcelona) teslim edildi. Araç, TGO’nun rutin güzergahının yanı 
sıra okul servisi olarak da hizmet verecek. 

Sembolik Montserrat Dağı’nın eteklerinde gerçekleşen teslimat 
töreninde, TGO Satış Müdürü Felipe Rubio, Allison şanzımanla-
rı ve sunduğu sarsıntısız, yüksek kalitedeki vites değiştirme tekno-
lojisini hali hazırda yakından tanıdıklarını belirterek; “Bizim için 
Allison tam otomatik şanzımanın diğer önemli faydalarından biri 
de sürücü konforu ve sürüş rahatlığı. Sürücülerimizin sol ayak ma-
nevraları konusunda endişelenmelerine gerek kalmadığı gibi ve 
artık debriyaj arızası da söz konusu değil. Bu özel otobüs ile filo-
muza yaptığımız yatırımdan dolayı son derece mutluyuz,” dedi.

Otokar, 2009 yılında Somauto S.L. ile İspanya ve Portekiz’de 
satış ve dağıtım için yaptığı distribütörlük anlaşmasından bu yana 
İspanya pazarında faaliyet gösteriyor. 

Teslimat törenine Somauto yetkililerinin yanı sıra yakın za-
manda Barcelona’da Allison Şanzıman bayii olan Casals Nadal’ın 
temsilcileri de katıldı. Casals Nadal Genel Müdür Yardımcısı Eva 
Casals, Allison ile işbirliği içinde olmanın avantajının küçük oto-
büslerden, ağır araçlar ve vinçlere kadar uzanan geniş şanzıman 
yelpazesi olduğuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada; “Allison 
şanzımanlar, güvenilirliği ile ünlüdür. Öte yandan bölgemizdeki 
servis ve bakım hizmetlerindeki deneyim, profesyonellik ve özve-
rimiz konusunda da Allison kullanıcıları oldukça memnun,” dedi. 

Allison şanzımanlar dünya çapında en zorlu görev alanlarında 
bile üstün güvenilirliği ile tanınırken, bir çok avantajı bir arada su-

nuyor. Yolcular ve sürücüler de Allison Kesintisiz Güç Teknoloji-
si™’nin sunduğu sarsıntısız güç ve vites geçişleri ile sağlanan ke-
yifli sürüş sayesinde konforlu ve güvenli ulaşımın tadını çıkarıyor. 

Allison şanzıman donanımı sayesinde filo sahipleri ve yönetici-
leri ise daha düşük işletme ve bakım maliyetlerinden faydalanır-
ken, çok daha kısa servis süresi gerektiren bakım ve onarım ge-
rekliliği ile hizmetlerinde aksama yaşamıyor. Ayrıca, Allison 2000 
Serisi tam otomatik şanzıman, yakıt verimliliği arttırmak ve emis-
yonları azaltmak için geliştirilmiş FuelSense ® yakıt tasarrufu tek-
nolojisi paketi özelliğine sahip.  

Çeşitli tip ve büyüklüklerde 142 otobüsten oluşan TGO filosu-
na katılan Yeni Navigo C, Allison tam otomatik şanzıman ve Cum-
mins 180 HP motor donanımı ile yakın kent merkezleri arasında-
ki ulaşım ve okul servisi hizmetleri için tasarlanmıştır. Fonksiyonel 
tasarım, engelli yolcular için rampa, geniş tekerlekli sandalye ala-
nı ve tam donanımlı, ergonomik sürücü bölümünü içermektedir. 

Barcelona Büyükşehir Ulaşım Otoritesi (ATM) ulaşım operatör-
lerine ait olan TGO, okul servisi, özel şirket personel servis hiz-
metleri, isteğe bağlı ulaşım hizmetleri, şehirlerarası yolculuk, Av-
rupa turları ve grup gezileri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 
hizmet sunmaktadır.

Teknik Özellikleri 

İspanyol ulaşım operatörü Transportes Generales d’Olesa (TGO), İspanya’da ilk defa sunulan Allison 2000 
Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı Otokar Navigo C otobüs ile filosunu genişletti. 

Araç Ölçüleri 7.7 x 3.2 x 2.2 metre

Yolcu Kapasitesi 21 + 18 + PRM 

Motor Cummins ISBe4.5 180 BG Intercooler Turbo Dizel Euro VI AdBlue R

Maksimum Güç 137 Kw (180 HP) 2300 Rpm

Şanzıman Allison 2200 tam otomatik şanzıman 
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Namık SARIGÖL
IFAT Eurasia Proje Müdürü
info@radusdergisi.com

MMI Eurasia ile ilgili kısa bilgi verebilir 
misiniz?
MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şirketi, 
Türkiye’de fuarlar organize etmek amacı 
ile Messe München’in bir iştiraki olarak 
2013 yılında kurulmuştur. Ana şirketimiz 
olan Messe München, Münih’te düzenlediği 
yaklaşık 40 ihtisas fuarı ile her yıl 30 binin 
üzerinde katılımcıyı 2 milyon ziyaretçi 
ile buluşturuyor. Bunlara ek olarak Rusya, 
Asya, Orta Doğu ve Güney Afrika’da fuarlar 
düzenlemekte. 

6 iştiraki ve 60 temsilcilik ofisi üzerinden 
90’ı aşkın ülkede tanıtım ve pazarlama 
ağı ve 14’ü sektörlerinde dünyanın en 
büyük organizasyonu olan fuarları ile 
Messe München dünyanın en büyük fuar 
organizasyon firmaları arasında bulunuyor. 
Araç üstü ekipman sektörü paydaşları 
tarafından da takip edilen IFAT ve BAUMA 
fuarları da konularında dünyanın en büyük 
fuarları. 

MMI Eurasia olarak 2014 yılında SeSa ve 
2015 Nisan ayında IFAT Eurasia fuarlarını 
düzenleyerek Türkiye’de faaliyetlerimize 
başladık. Araç üstü ekipman sektörümüzün 
büyük bir bölümünün de ürün grupları 
dahilinde bulunduğu IFAT Eurasia fuarımıza 
sektörün önde gelen firmaları katılım sağladı. 
Katılımcıları ve ziyaretçileri ile büyük bir 
başarıya imza atan IFAT Eurasia 2015, daha 
ilk yılında sektöründe bölgemizin en önemli 
uluslararası aktivitesi olduğunu kanıtladı. 

IFAT Münih 2014 verileri 
- 59 ülkeden 3.081 katılımcı firma
- 170 ülkeden 135.000 profesyonel ziyaretçi
- 60.000’in üzerinde uluslararası ziyaretçi 

(%44)
- 230.000 m2 fuar alanı

BAUMA 2013 verileri 
- 57 ülkeden 3.421 katılımcı firma
- 200 ülkeden 535.065 profesyonel 

ziyaretçi
- Madencilik sektöründen 125.850 

profesyonel ziyaretçi
- 575.000 m2 fuar alanı
Araç üstü ekipmanlar ile ilgili bir fuar 

gündeminize nasıl geldi?
Sektörlerin oluşumu ve gelişimi için 

nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısına, 
ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşılması 
kadar, paydaşlarınca benimsenmiş ortak bir 
vizyona ve misyona sahip olması, paydaşların 
müşterek menfaatlerinin belirlenmesi ve 
birlikte hareket edebilmesi de önemlidir.

Ülkemizde faklı ölçekte çok sayıda 
şirketin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 60 
bin kişiye istihdam sağlayan, 30’u aşkın 
tipte araç üretimi yapan araç üstü ekipman 
sektörü, insanların gündelik hayatında, 
daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve 
daha konforlu bir yaşama katkı sağlayan bir 
sektör olma özelliğine sahip. 

Dünyada gerçekleşen ticaret rakamlarını 
ve sektörün ihracat seviyesini dikkate 
aldığımızda önümüzdeki 10 yılda mevcut 
üretim ve satış rakamlarının yükselmeye 
müsait olduğu görünmekte. Bir diğer 
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taraftan, bilgi akışı ve işbirlikleri ile ileri 
teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek 
ekipmanların üretim oranını yükseltmek 
mümkün. 

İnsan kaynağı, sektörel deneyim ve 
kapasiteye imkanları açısından yetkin olan 
sektör, uluslararası platformlarda kendini 
ifade etmek ihtiyacı duymakta.

MMI Eurasia olarak geçmiş tecrübe ve 
bilgi birikimimiz ile sektörün yatırım ile ilgili 
olarak uygun olduğuna karar verdik.

“Araç üstü ekipman sektörü geleceğe yeni 
bir adım atıyor”

Sektörün tek temsilcisi olan ARÜSDER 
ile MMI Eurasia birlikteliği ile organize 
edilecek ARÜSDER VEMOTEC Eurasia 2016 
Fuarı beklenen platform olacak.

ARÜSDER yönetimi ile ilişkilerimiz yeni 
değil. ARÜSDER yönetiminin sektörü ileriye 
götürecek bir organizasyon yaratmak adına 
deyim yerinde ise fuarcılık sektörüne el 
atması sırasında tanıştık. IFAT Eurasia 2015 
fuarımız sırasında gerçekleşen genel kurul 

toplantısı geçmişten gelen bu tanışıklığı bir işbirliği ortamına taşıdı.
ARÜSDER sadece sektörün tek temsilcisi olması itibarı ile değil 

aynı zamanda sektörün ilerlemesi için yapılması gerekenlerin teşhisi 
açısından da önemli bir aktör. Sırası gelmişken Sn Burhan Fırat şahsında 
tüm yöneticilere süreç dahilinde edindiğimiz yapıcı öneri ve destekleri 
için teşekkürlerimizi iletmiş olalım. 

MMI Eurasia’nın ulusal ve uluslararası bazda tecrübe ve birikimi 
ile ARÜSDER’in sektör ile ilgili bilgi ve deneyiminin birleşmesi çok 
kısa zamanda Fuarımızı uluslararası arenada sektörün hak ettiği yere 
taşıyacaktır.

ARÜSDER VEMOTEC Eurasia Fuarı’nın avantajları neler 
olacak?

MMI bağlantıları ile doksanı aşkın ülkede, yerinden 
gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
neticesinde özellikle Balkanlar, BDT Ülkeleri, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki cumhuriyetlerden 
oluşan büyük coğrafyadaki sektör paydaşlarına 
ulaşma imkanı. 

ARÜSDER ve MMI tarafından düzenlenecek 
ve konularında lider isimlerin sahne alacağı 
etkinlik programı. 

Sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşların değerli destekleri. 

Efektif ulusal tanıtım kampanyası. 
Uluslararası düzeyde sektörel 

medya desteği. 
Sektörümüz dahilindeki firmalara 

söylemek istedikleriniz nelerdir?
Fuarlar bir sektörün bir araya 

geldiği, en önemli pazarlama 
enstrümanlarıdır. Bir taraftan 
tanıtımlarını yaparken, bir 
taraftan da ortak problemlerini 
ve çözümlerini dillendirdikleri, 
sektörün geleceğine yön çizildiği 
ortamlardır. 

Doğru ziyaretçi kitlesi ile buluşarak 
ticari faaliyetlerini geliştirmelerinin yanı 
sıra, mevcut potansiyellerini korumak, 
ulusal ve uluslararası irtibatlarını devam 
ettirmek, firma ve marka bilinirliğini artırmak, 
yeni işbirliklerine olanak sağlamak, teknoloji, 
fiyat ve talebi test etmek açısından da fuarlar 
vazgeçilmez organizasyonlardır. 

Sektörümüzün değerli firmalarının zaman 
geçirmeden bu büyük buluşmada yerlerini 
alarak oluşacak sinerjiden faydalanmalarını 
öneriyorum
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Ford Trucks Şehirli Modelleri ile
Ankara Citytech Fuarı’nda Göz Doldurdu
Ford Trucks, Ankara Bayisi Başer Oto ile birlikte katıldığı Citytech 9. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı’nda 
sergilediği Ford çekici ve kamyon modelleriyle fuarın ilgi odağı oldu.

17-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen fuarda, Ford 1826 DC Hidrolik Sıkıştır-
malı Çöp Kamyonu, Ford 1826 DC Bakım Onarım aracı, Ford 
1846T AT İnterdarli, Ford 1846T Manuel İnterdarli, 3232 
S 20.000 LT Paslanmaz Su Tankeri, 4136 D 27 M3 Hardox 
Damper Kasa ve 4136 D 50 Ton Vinç Aracı sergilendi.

Ford Trucks: Güçlü, verimli, dayanıklı

55 yıllık kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimi ile Ford 
çekici ve kamyonlar DNA’sında yer alan güç, konfor, verimli-
lik ve dayanıklılık gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Ford Trucks 
modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tü-
ketiminin konforunu bir arada yaşatıyor.
Uluslararası ve yurt içi uzun yol taşımacılığında kullanılmak ü-
zere müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlanan 1846T, 460 

Hp’lik motor gücü ve 2100 Nm torku ile sınıfının en rekabet-
çi aracı olarak dikkat çekti. AT ve Manuel İnterdarli olarak ser-
gilenen 1846T, 10,3 L 6 silindirli motoru ile yüksek torku da 
bir arada sunuyor. 

Fuarın bir diğer beğeni toplayan modeli, köprü veya hava-
alanı inşaatı gibi zor ve yükleme kapasitesine ihtiyaç duyulan 
sahalar için uygun olan Ford 4136 D modeli, 8x4 çekiş siste-
mi ve 9.0 litrelik turboşarjlı intercoolerlı Ford Ecotorq motoru-
na sahip olup, alçak tavan yataksız kabin ve çelik konstrüksi-
yon ile sunuluyor.

Özellikle çöp kamyonu, yol süpürme, oto kurtarıcı, bakım 
aracı, platformlu vinç ve damper uygulamalarında ideal çö-
züm olarak müşterilerin tercihi olan Ford 1826DC ise, 7,3 lit-
relik Euro 3 Ford Ecotorq motora sahip olup, 260 PS güç ve 
840 Nm tork değerlerini sunuyor.
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Murat Başarır: Her yıl Başer Otomotiv olarak 
fuarda yerimizi almak için gayret gösteriyoruz.
Sektörün öncü şirketlerinden biri olan Başer Otomotiv’in Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat Başarır ile 
Citytech 9. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı üzerine konuştuk.

Citytech 9. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı’ndan 
beklentileriniz nelerdi, bunların ne kadarı karşılandı?

En büyük beklentimiz mevcut üst yapılı ürünlerimizi 
birebir kamu kurum ve kuruluşları yetkililerine ve belediye 
yetkililerine olduğu gibi sunabilmek; mevcut ihtiyaçlarına, 
bu ürünler ve var ise farklı ürün beklentilerine orada sıcağı 
sıcağına cevap verebilmek idi.

Bunu da ziyarete gelen misafirlerimiz ile başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmiş olduk.

Başer Otomotiv olarak belediye ve çevre ekipmanları 
sektöründeki konumunuzdan bahseder misiniz?

Satış profilimizin toplam satış adeti içindeki yaklaşık % 
30’luk oran kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışları 
kapsamaktadır. Kamu Satışları adı altında değerlendirilen bu 
satışlar bu tür fuarlara ziyaretçi olarak katılan kamu kurum 
ve kuruluşları, belediyeler ve bu kurumların ana yüklenici 
iştiraklerini kapsamaktadır. Bu tür fuarlar bu müşterilerle 
bizleri bir araya getiren uygun mecralardır. Her yıl biz de 
Başer Otomotiv olarak bu fuarda yerimizi almak için 

gayret gösteriyoruz. 
Citytech 9. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı, aynı 
zamanda idari ve mali sıkıntılar yaşamakta olan yerel yönetim 
yetkilileri ile sorunlara çözüm üretebilecek olan firmaların bir 
araya geldiği bir platform oldu. Firmanızın ne gibi çözümler 
önerdiğini öğrenebilir miyiz?
Öncelikli hedefimiz bu kurumlara bu platform ve gerekse 
ziyaretler ile birlikte mevcut mali sıkıntılarını aşmak için 
öneriler sunmaktır. Gerek İller Bankası, gerek diğer banka 
kredi çözümleri ve devlet tarafından başvuru neticesinde 
verilen hibeler hakkında bilgi ve çözümler sunuyoruz.

Fuarda katılımcılara sunduğunuz projelerinizden bahseder 
misiniz?

Araçlarımızı ister şase olarak ister A’dan Z’ye istenilen ekipman 
üstüne kurulmuş şekli ile tamamlanmış araç olarak kurumların 
park sahasına teslim edebileceğimizi anlattık. Örnek ekipmanlı 
araçlarımızla yaptığımız işlerin güvenilirliği, dayanıklılığı ve 
Onaylı Üst Yapıcılarla birlikte tampondan tampona Ford Otosan 
onayında garanti verdiğimizi kendilerine aktarabilmiş olduk. 
Araçlarımızın her türlü ekipman için yeterli güç ve kapasiteye 
sahip olduğu da bu vesileyle anlatılmış oldu. Yerli üretici 
olmamızın en büyük avantajı olan hızlı teslim ve yedek parça 
bulunurluğu ve yeni açılan Ar-Ge tesisimizin gelecek yeni ürün 
gamlarına büyük bir atak ve katkı sağladığına dair bilgilendirmeler 
yapma şansı elde ettik
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Karda ve Islak Zeminde Olağanüstü Yetenekli Yeni 
Nokian Weatherproof Dört Mevsim Lastikleri
Auto Express Lastik Karşılaştırma Test Birincisi
Yeni Nokian Weatherproof, İngiliz Auto Express dergisinin düzenlediği dört mevsim lastikleri testinde ilk sırada 
yer aldı. Nokian Tyres’ın yeni dört mevsim lastiği kazandığı bu birincilikle,  “Auto Express Best Buy 2015” 
etiketinin de sahibi oldu. 

Dünyanın en kuzeyindeki Finlandiya’lı lastik üreticisinden gelen 
benzersiz Nokian Weatherproof dört mevsim lastikleri, kış koşul-
larında mükemmel yol tutuşuna sahip kış lastiği özelliği gösterir-
ken, aynı zamanda sıcak yaz aylarında hassas ve kararlı sürüş su-
nan yaz lastiği özelliklerine sahiptir.

Auto Express, Nokian Weatherproof lastiklerinin teste damga 
vurmasının en önemli nedenini, kar üzerinde ve derin su birikin-
tilerinde mükemmel yeteneği olarak gösterdi. Yeni yüksek perfor-
manslı Nokian Weatherproof, kar üzerinde frenlemede, kar üze-
rinde çekişte,  derin kar ve su birikintilerinde en yüksek puanları 
aldı. (Auto Express yayımlanma tarihi, 09.09.2015)

Nokian Weatherproof, kar üzerinde gösterdiği performansla 
Auto Express test uzmanlarını bile geride bırakaraktı. Auto Exp-
ress yaptığı değerlendirmede; Weatherproof lastiklerinin sunduğu 
kar üzerinde mükemmel çekiş gücü ve yol tutuşu sayesinde, dö-
nüşlerde ve keskin virajlarda gaz kesmeden ve savrulmadan ilerle-
menin mümkün olduğunu belirtti. Nokian Weatherproof aynı za-
manda suda kızaklamayı önleyen sırt tasarımı sayesinde derin su 
birikintilerinde kızaklamada özellikle virajlarda gösterdiği perfor-
mansla tam not aldı.

İngiltere’nin en büyük otomobil dergilerinden birisi olan Auto 
Express, VW Golf ile 205/55R16 ebadında 6 adet premium dört 
mevsim lastiği test etti. Test edilen lastikler arasında,  Goodyear 
Vector 4Seasons Gen-2, Pirelli Cinturato AllSeason ve Vredestein 
Quatrac 5’de bulunmaktadır.

Auto Express teste ek olarak, dört mevsim lastikleriyle ContiWin-
terContact TS850 kış lastiğini ve Dunlop Sport BluResponse yaz lasti-
ğini de karşılaştırdı. Her iki karşılaştırmada da Nokian Weatherproof, 
hem kış lastiği özellikleriyle hem de yaz lastiği özellikleriyle iki lasti-
ği de geride bıraktı. 

Nokian Weatherproof Dört Mevsim Lastikleri Yıl Boyunca Güven-
li ve Konforlu

Yeni yüksek performanslı Nokian Weatherproof dört mevsim lastik 
ailesi, sürücülerin her yaz ve kış sezonunda lastik değiştirme derdi-
ne son veriyor. Nokian Weatherproof, kış ve yaz lastiğini aynı lastik-
te birleştirdi.

Çok fonksiyonlu Nokian Weatherproof ürün ailesi, karda ve eri-
miş karda güvenli bir sürüş arayan, yazın da verimli ve konforlu sürüş 
isteyen sürücüler için tasarlandı. Geleneksel dört mevsim lastikleri, 
aslında bazı kış özellikleri olan yaz lastikleridir. Nokian Weatherproof 
ise gerçek anlamda kışın kış lastiği özelliği, yazın da yaz lastiği özelli-
ğini bir arada sunmaktadır.

Türkiye yol ve iklim şartlarına da son derece uygun olan Nokian 
Weatherproof ailesi, modern binek otomobiller, SUV/4x4 ve kam-
yonet, minibüs, panelvan gibi ticari araçlara uygun ebatlara sahiptir. 
Tüm ebatlardaki lastikler, lastiğin kış kullanımı için resmi onaylı oldu-
ğunu gösteren “Kar Tanesi” sembolüne (3PMSF) sahiptir. 

Binek otomobiller için ebat seçenekleri 13 inçten 18 inçe kadar 
tüm ebatları içermektedir. SUV sınıfı daha büyük araçlar için ise ebat 
seçenekleri 16 ile 18 inç arasında değişmektedir. Yıl boyunca her 
mevsimde kullanılmak için tasarlanan bu modern ürün ailesi için hız 
endeksleri T, H, V ve A’dır. Ebatların büyük kısmı, en yüksek yük ka-
pasitesini gösteren XL işaretine sahiptir. Kamyonet, minibüs, panel-
van gibi ticari araç ebatları 14 ile 16 inç arasında değişirken, hız en-
deksleri N, R ve T’dir. Yeni Nokian Weatherproof C ailesi, kullanım 
amacına ve taşınacak yüke göre iki farklı sırt deseni sunmaktadır. Yeni 
Nokian Weatherproof ürün ailesi, dört mevsim lastik segmentinde 
pazardaki en geniş ürün gamlarından birine sahiptir.

Nokian Weatherproof: Dört Mevsimin Ötesinde

• Karlı zeminde üstün, ıslak zeminde mükemmel yol tutuşu
• Yıl boyunca her mevsimde kesintisiz yüksek performans
• Kararlı, konforlu ve kusursuz sürüş deneyimi
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Konecranes, Türkiye’deki Ürün Gamı 
ve Hizmetlerini Genişletecek
İmalat ve proses endüstrilerini kapsayan tersane, liman ve terminaller de dahil pek çok farklı iş kolunda verimliliği 
artırmaya yönelik ekipman ve hizmetler sunan Konecranes, Türkiye pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. 
Bu kapsamda ürün ve hizmet gamım genişleterek, piyasanın genelini kapsayacak bir hizmet anlayışı benimseyen 
firma, yurt geneline yayılmak istiyor. 

Konecranes Lifting Businesses’in 2014 yılındaki satışlarının yaklaşık 
2 milyar Euro’yu bulduğu bilgisini veren Konecranes Türkiye Ülke 
Müdürü Sami Korpela, önümüzdeki dönemde kilit stratejik girişimle-
ri doğrultusunda, endüstriyel internet, gelişen pazarlar serisi ve tek-
Konecranes gibi yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sunacaklarını açık-
ladı. Konecranes Lifting Businesses’in 50 ülkede, 629 lokasyonda ve 
12 bin 100 çalışanıyla hizmet verdiğini kaydeden Konecranes Türki-
ye Ülke Müdürü Sami Korpela, yeni dönemde Türkiye’ye sundukla-
rı ürün ve hizmet gamını mümkün olan her anlamda genişletmek is-
tediklerinin altını çizdi. 

“Mühendislik konusunda mükemmelliyetçi bir yaklaşım izliyoruz” 

Korpela, “Son 20 yılda, piyasada belli bir yol kat etmiş olsak da halen 
daha üstünde durmamız gereken başka alanlar var. Piyasanın geneli-
ni kapsayacak şekilde bir hizmet ağı kurarak, gelen taleplerin önemli 
bir kısmına cevap vermek istiyoruz” dedi. Sami Korpela, “Makinele-
ri daha güvenli ve verimli kılmak adına akıllı ve kendi durumlarından 
haberdar olacak şekilde tasarlıyoruz. Bu sistemleri network üzerinden 
birbirlerine bağlayarak anlık izlenebilir olmalarını sağlıyoruz” diye ko-
nuştu. Ayrıca gelişmekte olan pazarlardaki konumlarını güçlendirmek 
adına ‘orta-segment’ ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Korpela, 
verimliliği artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek adına iş yapış 
şekillerini sadeleştirdiklerini ve bilgi sistemlerini modernize ettikleri-
ni kaydetti. 

Genişleme çalışmalarına odaklandı 

Türkiye’de ürün ve fiyatların değişkenlik göstermesi nedeniyle yaban-
cı vinç üreticilerinin, küçük yerel vinç üreticilerinin koyduğu fiyatlarla 
rekabet etmesi oldukça zor. Konecranes’ın global pazarda gelişen ve 

büyüyen piyasalarda halihazırda konumlanmış hizmet ağını daha da 
büyütmek adına çalıştığını söyleyen Sami Korpela, bu stratejileri ara-
sında öncelikli olarak Asya, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu’ya o-
daklandıklarını dile getirdi.

Konecranes’ın Türkiye piyasasına ise Finlandiya’dan direkt olarak 
1990’ların başından bu yana ürün sattığını ileten Korpela, “Türkiye ir-
tibat ofisini 1994 yılında açtık. Konecranes Ticaret ve Servis isimli şir-
ketin bağlı kuruluşu ise 1999’da kuruldu. Şirket, Türkiye’deki vinç pi-
yasasında uzun sayılabilecek bir süredir varlık gösteriyor ve Türkiye 
ofisinin özellikle Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle tüm grubun çalışmala-
rı için daha da önemli bir hale gelmesi beklenebilir ve gelecekte tah-
minen giderek daha fazla yatırım çekecek” yorumunu yaptı. 

Türkiye’de hizmet verdiği tüm alanlarda operasyon ve faaliyetle-
rini genişletmeyi hedeflediklerini hatırlatan Sami Korpela, şöyle de-
vam etti: “Bu hedefin altında Türkiye’de henüz kullanılmamış birçok 
potansiyel yatıyor. Konecranes müşterilerine kaliteli, emniyetli ve gü-
venilir ürün ve servis sunmayı ilke olarak benimsedi. Özellikle ulus-
lararası alanda faaliyet gösteren Türk firmaları için Konecranes, diğer 
birçok ülkede ve farklı lokasyonda elde ettiği servis ve ekipman de-
neyimini Türkiye üzerinden yakın komşu ülkelere de tüm ürün gamı 
ile birlikte sunabiliyor.”

“Türkiye piyasasına yenilikçi ürün ve servis konsepti sunuyoruz”

Yabancı diğer vinç imalatçıları arasında Konecranes’ın Türkiye’de 
kendi OEM (orijinal malzeme üretimi) düzenine sahip olduğunu ve 
yerel piyasanın ihtiyaçlarını yakından takip ettiğine dikkat çeken Sami 
Korpela, “Bilgi birikimimiz ve kullandığımız teknoloji ile Türkiye piya-
sasına yenilikçi ürün ve servis konsepti sunarak, entegre kaldırma çö-
zümleri geliştiriyor ve sunuyoruz. Konsolide ve rekabetçi Türkiye kal-
dırma ekipmanları piyasasında rekabete dahil olabilmek için firma, 
farklı endüstri alanlarındaki müşterilere daha düşük işletme maliyeti, 
yüksek kaliteli ürün ve etkin servis hizmetini içeren farklı kanallar ge-
liştirdi” şeklinde konuştu.

Konecranes’in halen uyguladığı imalat yapısı içinde tüm vinç kom-
ponentlerinin son sistemler ve standartlarla üretildiğini anlatan Sami 
Korpela, firmanın çelik yapıları Türkiye’de ürettiğini ve burada da 
dünyanın her yerinde uyguladıkları kalite standartlarını muhafaza et-
tiklerini bildirdi. Korpela, Konecranes’in Türkiye’de satışa sunulan ü-
rünlerinin hem performans hem de kalite açısından diğer ülkelerde 
satılan ürünlerim yüzde 100 aynı olduğunu sözlerine ekledi. 
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Bridgestone 
Volkswagen Grup Ödülünü Kazandı
Bridgestone Corporation, Volkswagen Grubu’nun en iyi tedarikçilerinden birisi olma başarısından dolayı 2015 
VW Grup Ödülünü kazandı. VW Grup bu ödülü, özel yenilikçi nitelikleri ve son derece yüksek güvenilirlikleri ile 
diğerlerinden ayrılan az sayıda uluslararası tedarikçiye veriyor.

Ödül, 15 Temmuz 2015 tarihinde Neuburg, Almanya’da gerçek-
leştirilen özel bir törende Volkswagen Aktiengesellschaft Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Martin Winterkorn ve Satın Almadan So-

rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Francisco Javier Garcia Sanz ta-
rafından takdim edildi.

Ödülü, Bridgestone Corporation adına Bridgestone Europe 
Başkanı ve CEO’su Sayın Franco Annunziato aldı. Annunziato, 
“Bridgestone, Volkswagen Grup Ödülünü büyük bir keyif ve gu-
rurla almaktadır. Bu ödül, Bridgestone bölümlerinin ve iş birimle-
rinin harika ekip çalışmasının ve çabalarının bir sonucudur.” dedi.

Törenin ardından Bridgestone’un bu ödüle neden layık görül-
düğüyle ilgili açıklama yapan Annunziato ekledi: “İki ana başa-
rı faktörü olduğuna inanıyorum. İlk olarak bu ödül, Volkswagen 
Grubu’nun global bir tedarikçiden beklentilerini karşılamak üze-
re global operasyonları yeniden organize etme konusundaki Bri-
dgestone stratejisinin güçlü bir onayıdır. İkinci olarak ise, Volk-
swagen Grubu’nun azaltılmış yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu 
hedeflerini karşılamasına yardımcı olan en son teknolojiyi geliştir-
meye olan bağlılığımızı göstermektedir.”

Otokar’ın Belediyelere DORUK Teslimatları Hız Kesmiyor
Türkiye’nin 5 yıldır en çok tercih edilen otobüs markası Otokar, şehiriçi yolcu taşımacılığında DORUK ile 
büyükşehir belediyeleri nin tercihi olmayı sürdürüyor. Kendi teknolojisi, tasarımı ve uygulamaları ile ihtiyaca 
uygun üretim gerçekleştiren Otokar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 37 adet araçlık alımının ilk 25 adedi olan 
DORUK otobüslerinin teslimatını gerçekleştirdi.

Bir Koç Topluluğu şirketi olan Otokar, tasarım ödüllü DO-
RUK otobüsü ile şehiriçi toplu taşımacılıkta standartları be-
lirlemeye devam ediyor. Sahip olduğu kendi teknolojisi ile 
ürettiği araçlarda konfor, üst düzey güvenlik ve ekonomi-
yi bir arada sunan Otokar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
37 adet araçlık alımının ilk partisi olan 25 adet DORUK o-
tobüslerinin teslimatını yaptı. Otokar, kalan 12 adetlik KENT 
otobüslerin teslimatını ise önümüzdeki aylarda gerçekleşti-
recek.

Kendi otobüs filosunu kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi 
de, filosunun ilk araçlarında Otokar’ın şehiriçi yolcu taşıma-
cılığına uygun 10 metrelik DORUK otobüslerini tercih etti. 
Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 11 adet oto-
büs teslimatı gerçekleştiren Otokar, Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi’nin filosunu ise 9 metrelik beş adet DORUK otobü-
süyle güçlendirdi. 
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Profimak’tan Devrim Niteliğinde Yenilik:
Çöp Araçlarında Lazer Emniyet Sistemi

Ankara’da geri dönüşüm-çöp ayrıştırma tesisleri makineleri, “YES” 
(Yakıt Ekonomi Sistemi) teknolojisi ile çalışan çöp sıkıştırmalı kasa 
sistemleri ve aynı zamanda kullanılmış iş-inşaat makineleri satışı a-
lanlarında faaliyet gösteren Profimak, çöp toplama araçlarında yeni 
nesil lazer emniyet sistemi geliştirdi. Kendiliğinden devreye giren bu 
sistem sayesinde çöp toplama araçlarında meydana gelebilecek ya-
ralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Belediyeler tarafından kullanılan çöp toplama araçlarında mey-
dana gelen iş kazalarına bağlı pek çok yaralanma ve ölüm yaşana-
biliyor. Söz konusu kazalar, görevlinin çöp kamyonlarının arkasında 
bulunan pres sisteminin içine düşmesi veya çöp konteynırı boşaltı-
lırken araya sıkışması gibi sebeplerle yaşanıyor. Çöp toplama araç-
larında çalışan işçilerin can güvenliğini artırmak ve bu tür kazaların 
sebebini ortadan kaldırmak amacıyla Profimak paralel lazer emni-
yet sistemini geliştirdi.

Yeni Nesil Paralel Emniyet Sistemi

Arkadan yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasında, arka hazneye 
boşaltılmış çöpün kasa içine alınıp sıkıştırılması işlemleri hem meka-
nik hem de elektriksel olarak sürgü ve kepçe mekanizmalarının yap-
tığı algoritmik hareketler ile tamamlanır.

7-9 m3 sıkıştırmalı çöp araçlarında çöpün kasaya alınma işlemi-
nin bir döngüsü yaklaşık 17 saniyede tamamlanır.

Birinci evre : Kepçe açma
İkinci evre  : Sürgünün aşağı inmesi
Üçüncü evre : Kepçe kapama 
Dördüncü evre : Sürgünün yukarı  çıkması olarak tamamlanır.
Yine 11-15 m3 sıkıştırmalı çöp araçlarında çöpün kasaya alınma 

işleminin bir döngüsü yaklaşık 25 saniyede tamamlanır.

Birinci evre : Kepçe açma
İkinci evre   : Sürgü aşağı
Üçüncü evre  : Kepçe kapama 
Dördüncü evre : Sürgü yukarı olarak tamamlanır.
Bu mekanizmanın çalışmasında en tehlikeli evre üçüncü evredir 

ve toplamda 4-6 saniye gibi kısa sürede tamamlanır. Üçüncü evre-
de arka haznedeki çöp sıkıştırılır ve dördüncü evrede yukarı doğru 
çekilerek içeri alınır.

Günümüzde çöp araçlarındaki iş kazaları genelde ölümle sonuç-
lanmaktadır. Bunun sebebi, arka hazneye düşen personelin haya-
tının kurtarılabilmesi için araç üzerindeki “Emercensi” butonuna 
başka bir personel tarafından basılmasının gerekmesidir. Fakat “E-
mercensi” butonuna ancak ilk iki saniye içerisinde basılırsa kurta-
rılabilir ve bu süre içerisinde “Emercensi” butonuna basılma olayı 
çok zor gerçekleşir.

Butona bu süreden daha sonra basılırsa hazneye düşen personel 
sıkışmaya başlamıştır. Ve diğer 2 saniye içerisinde kepçe tarafından 
sıkıştırılması veya parçalanması dolayısıyla kaza ölümle sonuçlanır.

Profimak’ın yeni uygulamaya geçtiği yeni nesil paralel lazer em-
niyetli sistemde,  gerek araç yürürken gerekse dururken çöp sıkıştır-
ma işlemleri esnasında herhangi bir nesne lazer ışınını kesecek olur-
sa sistem çok kısa bir sürede, milisaniyeler bazında otomatik olarak 
durur ve bu da personelin hayatını kurtarır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından sıkıştırmalı çöp araçlarında yeni 
nesil paralel lazer emniyet sistemi ile işçi sağlığı ve güvenliği diğer bir 
personele bırakılmamış ve işçi sağlığı ile iş kazalarında personel ha-
yatı otomatik olarak koruma altına alınmıştır.

Paralel lazer sistemi kullanılarak lazer verici ve alıcılarının biride 
arıza meydana gelmesi durumunda diğer lazer alıcı verici tarafından 
bu emniyet sağlanmaktadır.
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Seger’den Ağır Vasıtalara Özel Korna: 
Tek Boynuz-Unichorn
Türkiye’nin en büyük korna üreticisi Seger, yeni nesil ağır vasıtalara özel “Tek Boynuz-Unichorn” isimli korna 
üretti.  Yüksek ses gücüne sahip olan 80JH kod adlı havalı korna, kompakt dizaynıyla daha az yer kaplıyor.

Bursa’da üretim yapan ve 60’dan fazla ülkeye Türk kornası ihraç 
eden Seger Korna, 80JH kodlu “Tek Boynuz-Unichorn” adını 
verdiği havalı kornasını piyasaya sürdü. 

Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn”, özellikle yeni nesil 
kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıtalara özel olarak üretildi. 
Yüksek ses gücüne sahip olan Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn”, 
kompakt dizaynıyla daha az yer kaplıyor.

Yeni nesil ağır vasıtalarda teknolojik ekipmanların araç üzerinde 
çoğalması sonucu korna bağlantı yeri ile ilgili yaşanılan sıkıntıların 

giderilmesi amacıyla geliştirilen Seger 80JH “Tek Boynuz-
Unichorn, aynı zamanda ekonomik olma özelliğine de sahip…

Seger Korna olarak ARGE’ye çok önem verdiklerini, ihtiyaçlar 
doğrultusunda korna modelleri ürettiklerini ve sürekli yeni ürün 
geliştirdiklerini belirten Seger Korna Satış ve Pazarlama Müdürü 
Cüneyt Coşkun, Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn” kornayı 
yeni nesil ağır vasıtalar için özel olarak dizayn ettiklerini söyledi. 
Coşkun, “Yeni nesil ağır vasıtalarda teknolojik ekipmanların araç 
üzerinde çoğalması sonucu korna bağlantı yeri ile ilgili sorunlar 
yaşanıyordu. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla yaptığımız çalışmalar 
sonucu Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn” kornayı geliştirdik. 
Yüksek ses gücüne sahip olan bu ürünümüz araç üzerinde çok 
daha az yer kaplıyor. 

Yeni kornanın ismi mitolojideki tek boynuzlu at Unicorn’dan 
geliyor

Coşkun; kornanın ismi ile ilgili de şu sözleri ilave etti: “60’tan fazla 
ülkeye ihracat yaptığımız için ürünlerimizin ismini uluslararası 
piyasalarda da ilgi çekecek kavramlardan seçmeye çalışıyoruz. 
Böylece marka olarak daha çok akılda kalıyoruz. Yeni ürünümüzün 
ismine karar verirken kornamızın boynuz görünümünü andıran 
teknik formundan yola çıktık ve mitolojide adı geçen efsane 
hayvan Unicorn’a geldik. Unicorn’un Horn (Korna) kelimesi ile 
uyumu ve ürünümüzün benzersiz tasarıma sahip olması Unichorn  
ismini destekledi. İlk parti siparişlerimizde gördüğümüz kadarıyla 
yeni modelimizin ismi yurt dışı pazarlarında oldukça dikkat 
çekiyor.”
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Tırsan’dan Güler Nakliyat’a 70 Adet Perdeli Semi-Treyler

Manisa İtfaiyesi, Volkan ile Gücüne Güç Kattı

Güler Nakliyat 70 perdeli hafif maksima plus semi-treylerleri 
Tırsan Adapazarı Fabrikası lokasyonunda düzenlenen törenle 
teslim aldı. Gerçekleştirilen teslimat törenine; Güler Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol 
Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Güler, DAF-TIRSAN Satış 
Müdürü Ertuğrul Erkoç, Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek ve Satış 
Şefi Akgün Nuhoğlu katıldı.

Tırsan Bizi Yanıltmadı

Naci Güler, gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamada, “Tırsan mar-
kasını tercih etmemizin öncelikli nedenleri treylerlerin sağlamlığı ve 
Tırsan markasına duymuş olduğumuz güvendir. Firma olarak, yakıt ta-
sarrufu ve aracın performansı bizim için çok önemli. Tırsan, yakıt ve 
performans konusunda bizi daha önce yanıltmadı” dedi.

Güler, “Tırsan perdeli hafif maksima plus aracının 1000 kg daha 
hafif oluşu, boşken yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bu sayede araç yük-
lü olarak seyir halindeyken de maksimum seviyede yük taşımamı-
za imkan vermektedir. Ayrıca, Tırsan araçlarının işletme giderlerimizi 
minimuma indirmesi de bizim için oldukça memnuniyet verici. Bu-
nun yanı sıra DAF-TIRSAN’ın sahip olduğu geniş servis ağı ve uzman 
kadrosu ile vermiş oldukları çözüm odaklı servis hizmetleri de bizim 
için büyük avantaj” ifadesini kullandı.

Merkezi İstanbul olan Güler Nakliyat, Türkiye genelindeki 13 şu-
besi ile beyaz eşya, klima, temizlik ürünleri taşımacılığında hizmet 
sunmaktadır.

Toplam proje bedeli 19 milyon 865 bin TL olan ihale 
kapsamında 1 adet 55 metre merdivenli itfaiye aracı, 20 
adet ilk müdahale aracı, 15 adet arazöz, 10 adet 28 metre 
merdivenli araç, 6 adet çok amaçlı itfaiye aracı, 4 adet 13 
tonluk su tankeri olmak üzere toplam 56 adet aracın ilk 
etapta 30 adet araç görkemli bir tören ile teslim edildi. 
Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 
İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, Manisa İtfaiye teşkilatı, Volkan 
İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, Volkan İtfaiye 
yöneticileri ve Manisa halkı katıldı. Törende konuşma 
yapan Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim 
“Türkiye’de kendi sektörümüzde ilkleri gerçekleştirdik. 
Bugün Manisa’ya hizmet edecek araçlar teslim edebilmekten 
gurur duyuyoruz. Allah kazalarda veya felaketlerde değil, 
böylesine güzel törenlerde kullanmak nasip etsin” dedi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ilçelerde ve merkezde kullanmak üzere itfaiye filosuna 
tam donanımlı 56 adet itfaiye aracı takviyesi yaptı.
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İnsan Kaynakları uzmanı olmadan önce iş 
görüşmeleri için sayısız mülakata katıldım. 
Çoğu görüşmemde, mülakatta ne soracağını 
bilmeyen ya da soru sormak için soru soran, 
aldıkları cevaplardan anlam çıkaramayan 
kişilerle karşılaştım. (Görüştüğüm bazı 
firmaların da hakkını yiyemem gerçekten çok 
güzel mülakatlardı. Bu profesyonelliklerinden 
dolayı onlara teşekkür ediyorum.) Bir süre 
sonra mülakatta o kadar uzmanlaştım 
ki; girdiğim her mülakatta onlar soru 
sormadan cevaplarını söylüyordum. O kadar 
şaşırıyorlardı ki!

Hâlbuki her şey çok kolaydı. Sadece 
“duymak istediklerini” söylüyordum. Bu 
formülü ben bile keşfettikten sonra herkes 
bunu yapabilirdi. Peki, o zaman mülakat ne 
anlam taşırdı?

“İşinde verimli olamayan çalışanlar elde 
etme, zaman kaybı, işletmeye maliyet getiren 
bir uygulama”

Aslında mülakat, bir işletme için “insan 
kaynağının” ilk katkı sağlamaya başladığı 
yerdir. Doğru bir şekilde yapılıp doğru 
kararlar alındığında, insan kaynağınıza “bir 
damla”katarsınız. O damla kaynağınıza 
düştüğünde halkalar yaratarak diğer damlaları 
da harekete geçirir. İşte sinerji burada başlar.

İnsan Kaynakları uzmanları bunun 
bilincindedir ve ne yapmaları gerektiğini 
bilirler. Onlar yönetimin stratejik kararlarında 
yer aldıklarından işletmenin önceliklerini, 
yapısını, rekabet koşullarını bilirler. Bunların 
doğrultusunda hazırlıklarını yaparlar.

• İşe alım yapılacak pozisyonun iş 
tanımlarını, görev ve sorumlulukları, 
yetkinlikleri, bilgi düzeylerini, çalışma 

şartlarını hatta işe alınacak kişinin içinde yer 
alacağı takımı, yöneticisini dahi incelerler.

• Bu bilgiler ışığında mülakat tekniğini, 
soruları, mülakat yerini hazırlarlar. Mülakatta 
aldıkları cevaplara sondaj yaparak doğruluk 
derecelerini test ederler. Bazı sorularda, 
cevapları somut örneklerle desteklemelerini 
isterler.

• Adayın vücut dilini analiz ederler.
• İnsan Kaynakları uzmanı neyi, nasıl 

yapacaklarını bildikleri için dik, kendinden 
emin bir duruşa sahiptirler. Adaylarda “işinde 
uzman” hissi uyandırarak güven empoze eder 
ve sıcak bir atmosfer oluştururlar.

Aday işe alınamayacağını bilse bile iyi bir 
mülakat geçirdiğini, başvurduğu şirketin ne 
kadar profesyonel olduğunu düşünür. Bu 
düşünce firmaların “markalaşma” yolundaki 
en büyük araçlarıdır.

İnsan Kaynaklarında “Doğru işe doğru kişiyi 
almak” diye bir tabir vardır. Doğru işe doğru 
kişiyi almak ancak doğru mülakat tekniğini 
uygulamaktan geçer.

İnsan Kaynakları uzmanlarına ve iş 
başvurusunda bulunan adaylara güzel 
mülakatlara katılmaları dileğiyle…

Mülakat Deyince…
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Bay Tahmin Ekibi, Mobil Delvac’ın 90’ıncı Yaşını 
Konya’da Kamyoncularla Kutladı
Bu yıl 90. yıl dönümünü kutlayan dünyanın ilk dizel motor yağı markalarından biri olan Mobil Delvac, 
“Mobil Delvac Dostları” programı ile ünlü isimleri kamyon sürücüleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik 
kapsamında; TV8’de yayınlanan “Bay Tahmin” programının sevilen futbol yorumcuları Murat Özarı ve Fikret 
Engin, 11 Eylül Cuma günü, Konya Belediye Kamyon Garajı’nda kamyoncularla bir araya geldi.

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” prog-
ramı kapsamında kamyon sürücüleriyle buluşuyor 

Program, Türkiye’nin farklı lokasyonlarında yer alan ve 
kamyon sürücülerinin uğrak yeri olan 6 noktada gerçekleş-
tiriliyor.Kamyoncu garajlarında kurulan etkinlik çadırında 
ünlü isimler şovlar ve söyleşiler yapıyor. Yakıt tasarrufu, gü-
venlik ve motor koruması konularında kamyonculara veri-
len eğitimlerin yanında ayrıca çeşitli aktiviteler de düzen-
leniyor. 

“Mobil Delvac 90’ıncı Yıl” temasıyla gerçekleşen etkin-
liklerin Konya ayağı, 11 Eylül Cuma günü Konya Belediye 
Kamyon Garajı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, TV 8’de ya-

yınlanan fenomen spor programı Bay Tahmin’in yorumcula-
rı Murat Özarı ve Fikret Engin katıldı. Özarı ve Engin kam-
yoncularla bir araya gelerek sohbet etti, çeşitli aktivitelerle 
onlara keyifli saatler yaşattı.

Etkinliğe katılan ExxonMobil Distribütörü Yağ-San Petrol 
Ürünleri Ltd Şti. Satış Direktörü Ahmet Başbahçıvan, Mobil 
Delvac Dostları programıyla ilgili olarak; “Sektörde 51’inci 
yılını kutlayan Yağsan olarak ExxonMobil’in gelenekselleşen 
bu etkinliğinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduk. Kam-
yoncu dostlarımıza hem faydalı bilgiler verdik hem de on-
ları bir nebze olsun, iş stresinden uzaklaştırmaya çalıştık. 
Bu programı düzenleyen Mobil Delvac’a teşekkür ederiz” 
dedi.
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Furkan ÇALIŞKAN
info@radusdergisi.com

Hükümetler pek hoşlanmıyor, artık onlara 
şüpheyle bakanlar güvenenlerden daha fazla. 
Ama onlar hâlâ dünya ekonomisine yön 
veriyor, çünkü yatırımcılar hala onları dikkate 
alıyor! Türkiye ile yolculukları 1990’lara 
dayanan uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarına eleştiriler her geçen gün artıyor, 
artık pek çok kişi onların notunu düşürüyor. 

İşte 10 soruda derecelendirme kuruluşları:

1- Kredi derecelendirme nedir?

“Bir kişi, bir şirket veya bir ülkenin kredi 
itibarının belirlenmesi” diye özetlenebilecek 
olan kredi derecelendirilmesi, bir borçlunun 
kredi geçmişi hakkında yapılan bir 
değerlendirme olabileceği gibi, potansiyel 
bir borçlunun borcunu geri ödeyebilmesinin 
değerlendirmesi de olabiliyor.

2- Ülke kredi notu, neyi ifade ediyor?

Kredi notu; uluslararası alandaki kredi verme 
ilişkilerinde, kredi açılan ülkelerde meydana 
gelebilecek önemli olaylar sonucunda “kayba 

uğrama” ihtimallerini gösteriyor. Ülkelerin 
hem yatırım yapılabilme kabiliyetine hem 
de borcunu geri ödeme gücüne sahibi olup 
olmadığını ifade ediyor. Bir ülkenin kredi 
notu ne kadar yüksekse o kadar “karlı yatırım 
yapılabilir, kredi verilebilir, çünkü borcunu 
ödeyebilir” demek.

3- Başlıca kredi derecelendirme kuruluşları 
hangileri?

Günümüzde çok sayıda kredi derecelendirme 
kuruluşu olmasına rağmen Moody’s, Standard 
and Poor’s ve Fitch bu sektörün “üç büyükleri” 
diye anılıyor. Standard and Poor’s ve Moody’s 
kredi derecelendirme sisteminin kurucu 
firmaları olarak biliniyor. Merkezi New York’ta 
bulunan Standard and Poor’s’un kuruluşu 
1860’a uzanıyor.1913 yılında kurulan Moody’s 
de New York merkezli. Bu iki kuruluşa göre 
nispeten daha yakın zamanda kurulan Fitch ’in 
New York ve Londra’da olmak üzere iki merkezi 
bulunuyor. Bu şirketler, ülkelerle yaptıkları 
anlaşmalar sonucu ülkeleri izliyorlar ancak, 
anlaşmayı iptal eden ülkeleri de izlemeye ve 
açıklama yapmaya devam edebiliyorlar.

4- Kredi derecelendirme ve ülke riskleri 
saptanırken, hangi göstergeler göz önünde 
tutuluyor?

Kredi derecelendirme ve ülke riskleri, genel 
olarak ekonomik ve politik risk faktörleriyle 
değerlendiriliyor.

Ekonomik risk göstergeleri: Döviz cinsinden 
nakit akış düzeni, borç rasyoları, ihracatın 
büyümesi, ödemeler dengesi, cari işlemler 
dengesi, kısa vadeli sermaye akışlarının 
rezervlere oranı, rezervlerin durumu, gelişimi, 
büyüme hızı, tasarruflar, kamu sektörü mali 
açıkları, yatırımlar ve enflasyon.

Politik risk göstergeleri: Seçim sistemi 
ve zamanları, dış politika gelişmeleri, 
demokrasinin işleyişi, siyasal partiler, iktidar-
muhalefet ilişkileri, liderin durumu, siyasal 
gündem riskleri, koalisyon yapısı, Merkez 
Bankası bağımsızlık derecesi.

5- Bir ülkenin kredi derecelendirmesi 
yapılırken notlar nasıl veriliyor?

Ülke hakkında derecelendirme yapmak için, 

Dünya Ekonomisinin “Sıfırcı Hocaları”
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güncel ve geçmişten gelen bilgiler toplanıyor, 
gelecekteki öngörülebilir olayların muhtemel 
sonuçları ve etkileri değerlendiriliyor. 
Kuruluşlar derecelendirmelerde, ülkelerin 
kredi riskinin seviyesini genelde harfler 
yardımıyla (örneğin AAA’dan D’ye kadar) 
ifade ediyor. Derecelendirme kuruluşları, 
görüşlerinin daha kolay anlaşılabilmesi için 
harflendirme sistemi ile kredi notu veriyor.

6- Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
hazırladıkları raporlarda sıkça kullanılan 
‘görünüm’ kelimesi ne ifade ediyor?

Görünüm, kredi notunun olası değişme 
yönünü ifade eden bir deyim. Uluslararası 
sistemde en etkili üç kuruluş olan Moody’s, 
Standard and Poor’s ve Fitch gibi kuruluşlar, 
bir ülke için kredi notu verdikten sonra 
periyodik olarak düzenledikleri raporlarla 
ülke ekonomisi hakkında görüşlerini 
açıklıyor. Bu raporlarda ülkenin kısa 
dönem makroekonomik durumuna ilişkin 
“görünümleri” ilan ediliyor. 1-2 yıl içerisinde 
kredi notunun olası değişme yönünü belirten 
görünümler, “pozitif”, “durağan”, “negatif”, 
“gelişen” şeklinde olabiliyor ve kredi notunun 
yanına parantez içinde yazılıyor. Yani görünüm 
bugünden çok geleceğe atfen veriliyor.

7- Düşük derecelendirme notları, nasıl 
sonuçlar doğuruyor?

Düşük derecelendirme, borç alanın borcunu 
ödememe (temerrüt) riskinin yüksek olduğu 
anlamına geliyor. Böyle bir durumda, o 
ülkenin borçlanmasıyla ilgili faiz oranları 
yüksek tutuluyor veya borç talebi reddediliyor.

8- Kredi derecelendirme kuruluşlarının 
verdiği notlar neden bu kadar önemli?

Kredi derecelendirmesi, bir ülkenin 
kredibilitesine dair bilgi sunuyor ve uluslararası 

yatırımcıya yol gösteriyor. Derecelendirme kuruluşlarının ileriye dönük 
görüşleri, bir ülkede uzun veya kısa vadeli yatırım ve iş kararları vermekte 
olan yatırımcıları yönlendiriyor.

Bu kuruluşların verdiği kredi notları, bir ülkeye yatırım yapacak 
sermaye için baraj niteliği taşıyor. Bazı yabancı fonlar bir ülkeye yatırım 
yapacakları zaman o ülkenin kredi notuna dikkat ediyor. Genelde, bir 
ülkeye yatırım yapılabilmesi için kredi notunun en az BBB-/Baa3 (yatırım 
yapılabilir seviye) olması gerekiyor.

9- Türkiye kredi derecelendirmeye nasıl dahil oldu?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 1990’lı yıllara gelinceye 
kadar gelişmekte olan ülkeleri derecelendirmedikleri için Türkiye’nin 
kredi notu ölçüm süreci 1991 yılında başladı. 1989 yılından sonra sermaye 
hareketlerinin serbestleştirilmesi ile Türkiye’ye eskiye göre yüksek oranlı 
bir yabancı sermaye girişi başladı. Dünya para piyasalarından borçlanmaya 
başlanması ile de Türkiye, kredi derecelendirmeye dahil oldu… İlk 
olarak Türkiye 1989’da derecelendirme notu aldı ancak Yankee Bond 
ve Japonya’da Samurai Bond ihraç edilmesi sebebiyle kredi notunun 
açıklanması 1992 yılına kadar ertelendi.

10- Kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştiriler neler?

Dünyada kredi değerlendirmesinin bu üç büyük şirketin kontrolünde olması 
finans sektöründe sert eleştirilere neden oluyor. Bazı ekonomistlere göre, 
bu üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu, piyasaları ve ülkeleri olumlu 
ya da olumsuz etkileyebilme gücüne sahip. Ancak sahip oldukları güç 
yeterli bir şekilde denetlenemiyor ve çoğu zaman sorumlu tutulamıyorlar.

En büyük eleştirilerden biri de kuruluşların kredi notu verme sürecinin, 
şeffaf olmadığı yönünde.

Özellikle küresel ekonomik yavaşlama ve beraberindeki krizle birlikte, 
2011’deki ekonomik ısınma süreçlerine rağmen kredi derecelendirme 
kuruluşlarının, başta ABD olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesindeki 
negatif ekonomik göstergeleri görmezden gelip ‘iyimser yaklaşımlar’ 
sergilemesi bu kuruluşlara olan güveni sarsan en önemli olgulardan biri 
oldu.

Kaynak: Ekonomik Denge Dergisi / ATO
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Camlar Çöpe Gitmesin

Sava, Kamyon Lastiği Portföyünü Yeni Ebatlarla Genişletiyor!

Metal, plastik, kağıt ve karton gibi geri kazanılabilen atıkların yanı sıra atık camların da geri kazanılmasını 
sağlayan Çankaya Belediyesi, 357 cam kumbarasıyla hizmet veriyor.

Avrupa’nın önde gelen kamyon lastiği markalarından Sava, popüler kamyon lastikleri için sunduğu ebatların 
sayısını arttırarak daha fazla seçenek sunuyor. Sava’nın ürün portföyüne, son nesil Avant 4 ön aks, Orjak 4 çeker 
aks ve Cargo 5 treyler lastiği çeşitlerine ek olarak düşük seri ebatlarını kapsayan beş adet yeni kamyon lastiği 
ekleniyor.

Çankaya Belediyesi, geri dönüşümü olan ve böylece doğaya 
kazandırılabilen atıklarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Rutin çalışmalara yeni ve örnek projeler ekleyerek farkın-
dalık yaratan Çankaya, ilçe genelindeki bin 581 geri dönüşüm 
konteyneri ile tonlarca atığı topluyor.

Bir Ayda 498 Ton Cam Atığı Toplandı

Konteynerlere konulan metal, plastik, kağıt ve karton gibi geri 
kazanılabilen atıkların yanı sıra atık camların da değerlendi-
rilmesini sağlayan Çankaya Belediyesi, 357 cam kumbarasıy-
la hizmet veriyor.

Son bir ay içinde 2 bin 487 ton atık toplandı. Bu atıkların 
498 tonunu cam atıkları oluşturuyor. Toplanan camları geri dö-
nüşüm tesislerine ulaştıran Çankaya Belediyesi, çevrenin ko-
runmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Belediye ayrıca, atık konteyneri ile ilgili gelen taleplere de 
cevap veriyor. 

Sava, kamyon lastiği seçenekleri arasında bulunan hem Avant 4 
ön aks hem de Orjak 4 çeker aks lastiklerinin 295/60R22.5 ve 
315/60R22.5 ebatları ile Cargo 4 treyler lastiği için de 385/55R22.5 
ebadı tüketicilerle buluştu. Diğer ebatlarda olduğu gibi yenilerin 
lastik yanağında da, karlı hava koşullarında aracı hareket ettirme 
ya da hareketini sürdürmede normal bir lastiğe göre daha iyi bir 
performansı teyit eden M+S işareti bulunuyor. 

Avant 4, Orjak 4 ve Cargo 4 lastikleri şehir içi ve şehirler ara-
sı yolda taşıma amaçlı kullanılan araçlar için geliştirildi. Seriye son 
olarak eklenen lastikerle birlikte Avant 4 ön aks ve Orjak 4 çeker 
aks lastikleri artık beş ayrı ebatta satışa sunuluyor; mevcut 315/80 
R 22.5, 315/70 R 22.5, 295/80 R 22.5 ebatlarının yanı sıra yeni  
295/60R22.5 ve 315/60R22.5 ebatları eklendi. Ülkemizde satışı 
yapılan Cargo C3 Plus treyler lastiğine  yeni seri 385/55R22.5 e-
badı da eklendi.

Sava kamyon lastiği serisi iyileştirilmiş özellikleri ile fark ya-
ratıyor

Sava kamyon lastiği ailesi Avant 4 ön aks lastiği, Orjak 4 
çaker aks lastği ve Cargo C3 plus treyler lastiğinden oluşuyor. 
Avant 4’ün sırt deseni, dengeli bir basınç dağılımının yanı 
sıra, düşük ve düzgün aşınma profili sunuyor. Islak yol üze-
rindeki fren kabiliyetinin yanı sıra sert omuz dişleri sağlam 
yol tutuşu ve yan stabilite sağlıyor. Aşınabilirlik açısından las-
tiklerdeki yüksek kauçuk hacmi sayesinde mükemmel kilo-
metre performansı elde edilirken, yüksek çekiş gücü ve dü-
şük gürültü ile keyifli bir sürüş sağlıyor.

Orjak 4’ün özellikleri ise, yüksek çekiş gücü, ıslak yolda 
fren kabiliyeti ve yüksek kilometre performansı olarak öne 
çıkıyor. Diğer avantajları arasında yüksek dayanıklılık, eşit 
düzeyde yıpranma, kopmalara ve hasara karşı direncin yanı 
sıra, iyi bir yol tutuşu için arka aks stabilitesi yer alıyor.

Cargo C3 Plus treyler lastiği, kaplanabilirlik özelliğiyle ai-
lenin en tecrübeli üyesidir. Maliyette rekabet üstünlüğü sağ-
layan bu lastik, ıslak yolda yüksek kavrayış sağlıyor.
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Günümüzde gerek iş dünyası, gerekse 
finansal piyasalardaki rekabet ortamı 
firmaların hem kendilerini geliştirip 
yenilemesi için bir fırsat, hem de sektörden 
silinip faaliyetlerini sonlandırmaları adına 
bir tehdit olarak önümüze çıkmaktadır.

Bu bağlamda rekabetin bu denli acımasız 
hale geldiği bir ortamda firmaların güncel 
mevzuatları sürekli suretle takip etmeleri 
ve mevzuata hakim mali danışmanlarla 
çalışmaları bu rekabet ortamında firmaların 
daha sağlam ve finansal belirsizliklere karşı 
dayanıklı olması adına büyük önem arz 
etmektedir.

Bu gerekliliklerden yola çıkarak firmalar 
ve vergi sorumluları açısından hayati 
öneme sahip olan muhtasar beyannamesi 
ve beyannamenin içeriğini tanımak ilgili 
taraflar açısından faydalı olacaktır.

1. Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname gelir vergisi 
beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, 
işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer 
kimseler (Vergi Sorumluları) tarafından 
kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, 
toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine 
mahsustur (GVKmd.84).

2. Muhtasar Beyanname Kimler Tarafından 
Verilir?

İlgili kanun muhtasar beyannamesi verecek 
kişileri aşağıdaki şekilde açıklamıştır.

- Kamu idare ve müesseseleri
- İktisadi kamu müesseseleri
- Sair kurumlar
- Ticaret şirketleri

- İş ortaklıkları
- Dernekler
- Vakıflar
- Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
- Kooparatifler
- Yatırım fonu yönetenler
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 

olan ticaret ve serbest meslek erbabı
- Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî 

işletme hesabı esasına göre tespit eden 
çiftçiler

- İstihkak sahipleri

3. Nasıl ve Ne Zaman Verilir?
Gelir vergisi, mükellefin veya vergi 
sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine 
tarh (vergi hesaplama) edilir. Mükellef 
ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi 
kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak 
ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı 
olduğu vergi dairesine vermek sureti ile 
bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç 
aylık dönemler itibari ile

düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir 
muhtasar beyanname verme imkanından 
yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık 
beyanname vermek isteyen mükelleflerin 
aşağıdaki şartların tümünü taşıması 
gerekmektedir.

- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 
ve daha az olmalıdır.

- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai 
ürün bedellerinden yapılmış tevkifat 
bulunmamalıdır.

- Üç aylık dönemler halinde muhtasar 
beyanname verileceği vergi dairesine 
önceden bildirilmiş olmalıdır.

Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat 
yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları 
hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 
94. maddeye göre yapacakları tevkifatla 
ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı 
bulundukları vergi dairesine önceden 
bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, 
Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi 
üçüncü günü akşamına kadar verebilirler 
(GVK madde 98).

Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak,
Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan,

Tüm Yönleriyle Muhtasar Beyanname
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Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 
Temmuz,

Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 
Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir.

GVK 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı 
yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde 
yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri 
karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri 
vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü 
akşamına kadar (VUK 17/04/2007 371 sıra 
numaralı tebliğ), ödeme veya tahakkukun 
yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine 
bildirmeye mecburdurlar (GVK madde 98). 
Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat 
faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi 
için bu süre bir ay uzatılır.

Muhtasar beyanname verilecek ay 23. 
günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk 
iş gününe kadar beyanname verilebilir. 
Mükellef aynı belediye sınırları içinde 
muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve 
tahakkuklar ile bunlara ait vergileri bir 
merkezden bildirilebilir.

Muhtasar beyannameler süresi dahilinde 
bağlı olunan vergi dairesine elden 
verilebilir ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü 
posta ile gönderilebilir. E-Beyanname 
uygulamasından yararlanabilenler 
eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni 
olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü 
saat 24:00’a kadar gönderebilirler.

4. Beyanname Neleri Kapsamalı?

a) Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya 
ünvanı ile adresi;
b) Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu 
ay veya aylar,
c) Aylık ücret bordrolarının icmali,

- Hizmet erbabının sayısı,
- Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,
- Ücretlerden  yapılan vergi tevkifatının(vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık 

muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),
d) Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,

- İstihkak sahibinin(ödeme yapılan kişi) adı ve soyadı ile iş adresi, 
varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,

- Ödemenin nev’i (türü),
- Ödemenin miktarı,
- Ödemeden yapılan vergi tevkifatı,
e)Muhtasar beyannamenin tanzim(düzenleme) tarihi ve yetkili imza.

5. Beyannamede Kullanılacak Gelir Vergisi Oranları
12000 TL’ye kadar %15,
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL fazlası için %20,
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL fazlası için %27,
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL si için 15.190 TL fazlası için  

%35’tir.

6. Sonuç

Gelir vergisi kanunu baz alınarak verilen bilgiler ışığında muhtasar 
beyanname düzenleme mükellefiyetine sahip olan firmalar gerekli 
kanun çerçevesine beyannamelerini hazırlayarak belirtilen tarihlerde 
ilgili yerlere verebilir. Yine beyannamenin kapsamı ile beyanname 
düzenlerken kullanılacak gelir vergisi oranları çalışmada beyan edilmiştir.

Ulusoy Mali Müşavirlik personeli Davut Bey’e katkılarından dolayı 
çok teşekkür ederiz. Yararlı olması dileğimle…

KAYNAKÇA

www.mevzuat.gov.tr
www.asmmmo.org .tr
www.gib.gov.tr
www.muhasebedersleri.com.tr
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WIN EURASIA Metal Working
WIN Eurasia Metal Working Fuarı bu yıl %100 Deutsche Messe markası altında düzenleniyor. Fuarda sac işleme ve yüzey işlem 
teknolojileri tek çatı altında buluşacak.

11-14 Şubat 2016 tarihleri arasında 21’ incisi düzenlenecek 
olan WIN Eurasia Metal Working, metal işleme ve yüzey iş-
lem sanayiinin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 2002 yılın-
dan beri Bileşim Fuarcılık A.Ş. ile ortak olarak düzenlenen 
fuar,  tüm hisselerin satın alınması sonucunda bu yıl %100 
Deutsche Messe AG markası olarak ziyaretçileriyle buluşa-
cak. 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 
WIN Eurasia Metal Working,  Metal Working (Metal İşleme) 
ve Surface Treatment (Yüzey İşleme) fuarlarını aynı çatı al-
tında bir araya getirecek. Metal Working Eurasia kapsamın-
da ziyaretçiler sac levha işleme teknoloji zincirinin tamamına 
ulaşabilecek: Sac levha, yarı mamul ve tam mamul; işleme, 
ayırma, şekillendirme, esnek sac levha işleme, birleştirme, 
kaynak, yüzey işleme, tel, boru ve parça işleme, karma yapı-
ların işlenmesi, aletler, makine elemanları, kalite kontrol, o-
narım ve atölye ekipmanlarına odaklanılacak. Son teknolo-
jilerin ön plana çıkacağı etkinlikte katılımcılar; demir-çelik, 
alüminyum, metal, otomotiv gibi çeşitli sektörlerin üretim sü-
reçlerini daha etkin hale getirmeye yönelik ürün ve hizmet-
leri sergileyecekler. 

Surface Treatment Eurasia fuarı kapsamında ise yüzey te-
mizliği ve ön işlem ekipmanları; boya ve plastik kaplama sis-

temleri; galvanizasyon sistemleri; özel yüzey kaplama tek-
nolojileri; boya, cila ve kaplama malzemeleri sunulacak. 
Parts2Clean markası altında oluşturulacak uluslararası pavil-
yon kapsamında ise endüstriyel parça ve yüzey temizleme 
teknolojileri bir arada sergilenecek.

WIN Eurasia Metal Working, özel forum ve sergi alanlarıy-
la da sektöre öncülük etmeye devam edecek. İlk kez geçtiği-
miz yıl düzenlenen Safe@Work özel bölümü ve Robotik Fo-
rumu bu yıl da fuar çatısı altında gerçekleşecek. Yurtdışından 
ve yurtiçinden iş sağlığı ve güvenliği firmalarını ağırlayacak 
olan Safe@Work kapsamında, bir yandan iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili sunumlar gerçekleşirken, diğer yandan iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusunda yüksek risk taşıyan imalat sanayii-
ne yönelik kişisel koruyucu ekipmanlar sergilenecek. Robotik 
Forum’da ise robotik teknolojilerin üretim süreçlerindeki ar-
tan önemine odaklanılacak ve sektörün lider firmalarının ro-
botik çözümleri ziyaretçilere tanıtılacak.

Uluslararası bir buluşma noktası

WIN Eurasia Metal Working; ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra, 
tüm Avrasya ekonomik bölgesi için sektörlerinin en önem-
li buluşması olarak öne çıkıyor. Katılımcı firmalara yeni pa-
zarlara ulaşmanın en etkin yolunu sunan fuar boyunca, Av-
rupa, Rusya, Afrika ve Ortadoğu’dan birçok satın almacı 
ağırlanıyor.
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Pamukkale Turizm İzmir’de Otobüs Filosunu
MAN Lion’s Coach 2+1 VIP’ler ile Güçlendirdi 
Türkiye seyahat sektörünün birçok önemli ve köklü kuruluşu gibi Pamukkale Turizm de, otobüs filosunu 
güçlendirmek için MAN’ı tercih etti. Pamukkale Turizm’in İzmir’de faaliyet gösteren bireysel iş ortaklarından 
Selçuk Türkoğlu, 2 adet MAN Lion’s Coach 2+1 VIP otobüs aldı. 

MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Otobüs Bölge Satış Müdürü Eray Öcal’ın evsahipliğin-
de gerçekleştirilen teslimat töreninde, Selçuk Türkoğlu’nun yanı 
sıra her iki şirket yetkilileri de hazır bulundu. 

MAN Finans kredisi ile gerçekleştirilen 2 adet MAN Lion’s Co-
ach 2+1 VIP otobüsün teslimat töreninde konuşan Selçuk Tür-
koğlu, “MAN Finans’ın sunduğu finansal çözümler, gerçekten de 
büyük avantaj sağlıyor. MAN’ı tercih etmemde elbette ki birçok 
neden var. Ancak benim için en önemlilerini sıralamam gerekirse; 
köklü ve dünya devi bir marka olarak taşıdıkları üstün Alman tek-
nolojisi, hem işletme, hem ömür boyu, hem de 2. El’de sunduğu 
ekonomik avantajlar, güvenli ve yüksek konforlu seyahat imkanı-
nı ilk etapta söyleyebilirim” dedi. 

En küçük vidasından, en ileri teknolojisine kadar MAN araçla-
rının sahip olduğu yüksek standartlara dikkat çeken MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Bölge Satış Müdürü Eray Öcal 

da, “MAN araçları, gerek tüm alanlardaki yüksek standartları ve 
gerekse Satış Sonrası Hizmetler’deki rekabetçi yaklaşımı ile hem 
otobüs işletmecilerinin hem de yolcuların ilk tercih ettiği marka 
olma özelliğini her geçen gün yaygınlaştırıyor” şeklinde konuştu. 

Omsan-Bosch İşbirliği Güçlenerek Büyüyor…
OMSAN, önemli müşterilerinden BOSCH’un ısıtma ve soğutma grubu ürünlerinden sonra şimdi de otomotiv 
yedek parça, el aletleri ve güvenlik ekipmanları ürünleri için depolama hizmetleri sunmaya başladı. 

Lojistik sektörünün lider şirketi OMSAN, müşterisi olan BOSCH’un ı-
sıtma ve soğutma grubu ürünlerine ilave olarak, Türkiye’nin en büyük 
toplam SKU hacimlerinden birine sahip otomotiv yedek parça, el a-
letleri ve güvenlik ekipmanlarını kapsayan ürünleri için serbest depo-
lama, gümrüklü depolama, elleçleme ve diğer katma değerli hizmet-
leri sunmaya başladı.

Bu proje kapsamında, Hadımköy’de bulunan depoda Bosch ü-
rünleri için kapsamlı depolama hizmeti sunmaya başlayan OMSAN, 
Ekim ayından itibaren ise aynı hizmeti İstanbul – Orhanlı’da yer alan 
20 Bin metrekarelik yeni deposundan sürdürecek. Proje, halihazırda 
60 OMSAN çalışanı ile yürütülüyor. 

OMSAN Lojistik Depolar ve Dağıtım Operasyonları Grup Müdürü 
Serkan ÇELİK; sunulan hizmet kalitesi,  KPI’larda hedef değerlerin ü-
zerinde sonuçların elde edilmesi ve taraflar arasında karşılıklı güvene 
dayalı ilişkinin de etkisiyle BOSCH - OMSAN işbirliğinin gittikçe güç-
lendiğini belirtti. ÇELİK, Türkiye’de en fazla yerleşik yatırım yapan u-
luslararası firmalardan biri olan BOSCH markasına hizmet vermekten 
ötürü mutlu olduklarını söyledi. ÇELİK, Orhanlı’da hizmet verecekle-

ri yeni depolarında müşteriye özel, katma değerli bir hizmet sürecini 
başlatacaklarını sözlerine ekledi.
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“Ankaralı Galericileri Sorunları Dağları Aştı, 
Çözümü İçin Hükümet Ve Belediyelerden Adım Bekliyoruz”
İstihdam yaratıp vergi veren Galerici Esnafının birçok sorunla baş etmek zorunda olduğunu belirten Ankara 
Oto Galericileri Derneği ANODER Başkanı İlkay Kalkan, oluşturdukları bu Sivil Toplum Kuruluşu vasıtası ile 
Galerici esnafının baş etmek zorunda olduğu tüm sorunların çözümü için çalışacağını ifade etti. 

Sorunlar

ANODER Başkanı Kalkan, Ankaralı Galericilerin başlıca sorun-
ları şöyle sıraladı:

Galericiliği herhangi bir vergi kaydı ve bir işyeri olmaksızın 
herkes yapabilmekte,

Araç temininde sıkıntılar artmakta,
KDV Oranı ile ilgili sorunlar esnafımızı zor durumda bırak-

makta ve galerici ile al-satcılar arasında haksız bir durum oluş-
turmakta,

İnternet satışları kayıt altına alınmadığından haksız rekabet 
oluşmakta,

Tramer Kayıt Sorgulamaları (5664 mesaj hattı)  müşterileri 
tam olarak bilgilendiremediğinden işlerimize engel olmakta ve 
sorunlar yaratmakta,

İnternet aracı firmaları, maalesef bizi doğru dürüst temsil 
edip hakkımızı arayan bir sivil toplum örgütümüzün olmayışın-
dan cesaret bularak üyelik yenileme ücretlerini % 300 – 400 
gibi keyfi artışlar yapmakta ve durum galericiye kaybettirirken 
aracı firmaya haksız bir kazanç sağlamakta, 

Esnaf kitlesi olarak maalesef hala kamuoyunda güvenilirliği-
miz tartışılmakta ve esnafımızla alakası olmayan bir iki kendi-
ni bilmezin yaptığı yanlışlıklar tüm Ankaralı Galericilere mal e-
dilmekte, …

Çözüm Önerileri

Bu ve benzeri sorunların çözümü ile ilgili gerek il gerekse dev-
let yöneticileri ile gerekse de özel sektör temsilcileri ile gö-

rüşmeler yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini belir-
ten Kalkan, sorunların çözümü için yapılması gerekenleri ise 
şöyle sıraladı:

Oto galeri işleten yerlerin belirli standartlara ulaşabilme-
si ve kayıtsız çalışanları engellemek açısından Oda kaydı, 
asgari sermaye oranı ve asgari işyeri alanı gibi bazı kriterle-
rin oluşturulması amacıyla meslek odaları ve hükümet ile te-
maslarda bulunulmalı. 

Otomobil servislerinde bilgili, konusunda uzman kişilerin 
çalışması gerektiği ve bu açığında kapatılabilmesi için Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Üniversite-
ler bünyesinde çalışmalar yapılmalı. 

-Oto galericilerin araçlarını satarken tüketicilerin doğru 
bilgi elde edebilmesi ve satıcıların zarar görmemesi ama-
cıyla araçların sigorta kayıtlarında pert kaydının görünme-
mesi, bunun yerine hasarın şiddetine göre ağır hasarlı, orta 
hasarlı ve az hasarlı gibi derecelendirilmiş daha makul ifa-
delerin yer almasını sağlamak amacıyla bir takım çalışma-
lar yapılmalı.

-Oto galeri işi yapan ve vergilerini ödeyen galerilerin ra-
hatsız olduğu bir başka sorun olarak karşımıza çıkan inter-
netten araç satışına ilişkin, dolandırıcılığın engellenmesi, sa-
tışların kayıt altına alınarak vergilendirilmesi, satışlarda TC 
kimlik numarası ile satışın zorunlu hale getirilmesi gibi bazı 
kriterler oluşturularak ilgili makamlar nezdinde girişimlerde 
bulunulmalı.

-İkinci el otomobil alış-satışlarının güvenli hale getirilme-
siyle ilgili olarak da çalışmalar yapılmalı. Yetki belgesiyle il-
gili ilgili Bakanlıklara girişimlerde bulunmalı. Oto galericileri 
yetki belgesi ile alım-satım yapmalı. Böylece hem vatandaş 
burada güvenli alışveriş yapacak hem de sektör vergisiz al-
gısız ve güvensiz ayaküstü satış yapan kişilerden korunmuş 
olacak. 

-İnternet satışları ile ilgili düzenleme yapılmalı. 
-Oto galerilerinin araç satışlarında maruz kaldığı KDV 

haksızlığını gidermek için gerekli düzenlemeler yapılmalı.  
-Vatandaşların sıklıkla sorunlar yaşayıp dolandırıldığı, in-

ternet üzerinden satış, al-satçılar ve oto pazarları gibi erte-
si gün muhatapsız satışlar yerine Galerilerden üzerinden oto 
alım satımlarının özendirilmesi üzerine çalışmalar yapılmalı. 
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ           KONUSU ŞEHİR-YER     DÜZENLEYEN FİRMA

13.Bayim Olurmusun? 
Franchising ve Markalı 
Bayilik Fuarı  2015

TIR-EXPO 2015

Comvex İstanbul  2015   
5.Ticari Araçlar, Otobüs 
ve Yan Sanayi Fuarı

Otomotiv 2015    
21.Uluslararası 
Otomotiv Yan Sanayi, 
Yedek Parça, Aksesuar 
ve Servis Ekipmanları 
Fuarı

Bursa Otoshow Fuarı   
Bursa 9.Otomobil, 
Ticari Araçlar, 
Motosiklet, Bisiklet  
ve Aksesuarları Fuarı 
(Tunning Özel Bölümü)

LOGIST 
EURASIA 2015                        
7.Lojistik Endüstrisi, 
Taşımacılık, Yükleme, 
Boşaltma, Istifleme, 
Depolama Araç, 
Donanım,  Sistem ve 
Teknolojileri Fuarı 

15.10.2015 - 
18.10.2015

03.11.2015 - 
07.11.2015

21.11.2015 - 
24.11.2015

21.10.2015 - 
24.10.2015

03.11.2015 - 
08.11.2015

21.11.2015 - 
24.11.2015

Bayilik, Distribütör 
ve Franchise Veren 
Firmalar

Treyler, Ticari 
Araçlar, Üst Yapı ve 
Yan Sanayi Fuarı

Ticari Araçlar, 
Otobüs  ve Yan 
Sanayi

Son Kullanıcıya 
Gelene Kadar Bir 
Otomobili Harekete 
Geçiren Tüm 
Parçalar

Otomobil, Ticari 
Araçlar

Taşımacılık, Nakliye, 
Kargo, Alan İşletme, 
Gümrükleme, Araç 
Donanaım, Sistem ve 
Yan Sanayi, Destek 
Hizmetleri

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy-
İSTANBUL

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy-
İSTANBUL

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkez
İSTANBUL

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy-
İSTANBUL

Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre  
Merkezi

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

Medya Fors Fuarcılık 
A.Ş.

Pozitif Fuarcılık A.Ş.

Tüyap Tüm Fuarcılık 
Yapım  A.Ş.

İstanbul Fuarcılık A.Ş.

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.

Tüyap Bursa Fuarcılık 
A.Ş.
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Türktraktör 2014 Yılı Faaliyet Raporu’yla
Uluslararası ARC Ödülleri’nde “Altın Ödül” Kazandı
TürkTraktör, kuruluşunun 60. yılında “Ekonomi Dergisi” konseptinde hazırladığı 2014 yılı Faaliyet Raporu’yla, 
Uluslararası ARC Ödülleri’nde Altın Ödül’e layık görüldü. 

Türkiye tarım sektörünün lider ismi TürkTraktör hazırladığı fa-
aliyet raporları ile aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. 

2011 yılı Faaliyet Raporu tasarımıyla dünyanın en prestijli 
tasarım ve yaratıcılık ödüllerini kazanan TürkTraktör, 2014 yılı 
Faaliyet Raporu tasarımıyla da Uluslararası ARC Ödülleri’nde 
Altın Ödül’ün sahibi oldu. 

60. yıla özel hazırlanan “Ekonomi Dergisi” konseptli rapor 
birincilik ödülünü getirdi

Daniska Ajans ile TürkTraktör’ün kuruluşunun 60. yılına 
özel hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu ile, TürkTraktör, Tür-
kiye’yiuluslararası arenada en başarılı şekilde temsil ederek, 
birincilik ödülünü kazandı. 

2014 yılı Faaliyet Raporu; TürkTraktör’ün kuruluşundan 
bu yana sürdürdüğü başarılı çalışmalarla Türkiye ekonomisi-
ne yapmış olduğu katkılar kapsamında ‘Ekonomi Dergisi’ kon-
septiyle hazırlandı. 

Tıpkı bir ekonomi dergisinde olduğu gibi, tamamı özel çi-
zim ve sayfa tasarımıyla hazırlanan Türk Traktör 2014 Yılı Faa-
liyet Raporu, Amerika merkezli uluslararası ve bağımsız değer-
lendirme kuruluşu Mercomm Şirketi tarafından bu yıl 26. kez 

verilen Uluslararası ARC Ödülleri’nde, Non-Traditional Annu-
al Report (Geleneksel Olmayan Yıllık Rapor) Tarım kategori-
sinde En İyi 1. Tasarım seçildi. 

27 ana kategoriden biri olan Non-Traditional Annual Re-
port altında finanstan, inşaata, üretimden lojistik, telekom ve 
tarıma kadar birçok farklı sektör yer alıyor. Yarışmaya halka 
açık ve özel şirketler, kamu kurumları, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve çeşitli dernekler katılabiliyor.

TürkTraktör 57. Yıl Senfonisi temaslı raporu da 2 ödül ka-
zanmıştı

TürkTraktör, “57. Yıl Senfonisi” temasıyla hazırladığı 2011 
yılı Faaliyet Raporu da tasarımıyla dünyanın en prestijli tasa-
rım ve yaratıcılık ödüllerinin sahibi olmuştu. 

TürkTraktör’ün 2011 yılı faaliyet raporu; Uluslararası ARC 
Ödülleri’nde, “Otomotiv Sektörü” ve “Genel Değerlendirme” 
kategorilerinde bronz ödül kazanmıştı. 

“57. Yıl Senfonisi” temalı tasarım aynı zamanda, dünyanın 
en uzun süreli pazarlama ve tasarım yarışmalarından biri olan 
Creativity International Awards kapsamında, En İyi 2. Tasarım 
seçilerek “Gümüş Ödül”e layık görülmüştü.
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Otomotiv Endüstrisinin İhracattan Aldığı Pay 
Yüzde 18’e Dayandı
Otomotiv endüstrisi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla bir milyar 875 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Ancak Türkiye genel ihracatı içindeki payını eylül ayında yüzde 17,7 seviyesine yükselterek, 
2010 Mart’ından bu yana en yüksek orana ulaştı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya de-
vam ediyor. Bölgesel sorunlar, euro/dolar paritesi gibi sıkıntılara 
rağmen otomotiv endüstrisi daralma yaşayan Türkiye ihracatı için-
deki payını eylül ayında artırdı. Eylül ayında geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 4 kayıpla bir milyar 875 milyon dolar dış sa-
tışa imza atan otomotiv endüstrisi, yılın 9 aylık sürecinde de yine 
2014’ün aynı dönemine göre yüzde 9 gerilemeyle 15 milyar 370 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye genel ihracatı eylül ayında 10 milyar 613 milyon dolar 
olurken, otomotiv endüstrisi buradan aldığı oranı yüzde 17,7 se-
viyesine yükselterek, 2010 Mart’ından bu yana en yüksek ihracat 
payına ulaştı. Ürün gruplarında binek otomobil ve eşya taşımaya 
mahsus ticari araçlarda ihracat artışı yaşanırken, diğer ürün grup-
larında gerileme oldu. Ülkelere göre ise Birleşik Devletler’e yüz-
de 113, Slovenya’ya yüzde 30, İtalya’ya ise yüzde 20 oranındaki 
dış satış artışları otomotiv endüstrisinin Türkiye genelindeki payı-
nı artırmasında etken oldu.

İhracat Kaybı Tek Hanede

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) eylül ayı 
ihracat verilerine göre Euro/Dolar paritesinden kaynaklanan sıkıntı-
lar devam ederken, 2015’in 9 aylık döneminde parite kaynaklı ih-
racat geliri kaybı 2.3 milyar dolara ulaştı. İhracat verilerini değer-
lendiren OİB Başkanı Orhan Sabuncu, “Türkiye genelinde pek çok 
sektörde ihracat kaybı çift haneli oranlarla gerçekleşirken, otomo-
tiv endüstrimizde bu oran eylül ayında yüzde 4 seviyesinde kaldı. 
Bu çerçevede sektörümüz de ihracat payını artırarak önemini orta-
ya koydu” dedi. 

Sabuncu, Birleşik Devletler ile Ortadoğu bölgesindeki ülkelere 
ihracat artışının performanslarına olumlu yansıdığına işaret ederek, 
“AB bölgesine eylül ayında ihracatta yüzde 2 oranında az da olsa 
gerileme oldu. Önümüzdeki dönemde bu oranı da artıya çevire-
rek daha başarılı bir performans sergileyeceğimizi ümit ediyorum” 
diye konuştu. 

Ticari Araç İhracatı Artışta

Otomotiv endüstrisinde eylül ayı ihracatında geçen yılın aynı döne-
mine göre yan sanayi yüzde 13 daralma ve 716 milyon dolarlık dış 
satışa imza attı. Bunu binek otomobiller yüzde 1 artış ve 632 mil-
yon dolarla, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 6 büyü-
me ve 410 milyon dolarla izledi. Otobüs, minibüs ve midibüs ürün 
grubu ise yüzde 0,3 gerilemeyle 100 milyon dolar, diğer başlığı al-
tında da yüzde 3 azalışla 19 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 

Ocak-Eylül sürecinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 12 daralma ve 6 milyar 324 milyon dolarlık ihracatla yan sanayi 
ürün bazında liderliğini sürdürdü. Bunu aynı dönemde binek oto-
mobiller yüzde 9 kayıp ve 5 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus mo-
torlu taşıtlar yüzde 5 daralma ve 2 milyar 951 milyon dolar, otobüs, 
minibüs ve midibüs ürün grubu ise yüzde 3 artış ve  840 milyon do-
larlık ihracatla izledi. Diğer başlığı altında ise aynı dönemde yüzde 
12 gerilemeyle 207 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birleşik Devletler’e 83 milyon dolarlık ihracat

Ülke bazında da Almanya’ya ihracat eylül ayında yüzde 11 daral-
mayla 293 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 2 kayıpla 221 milyon, 
Fransa’ya da yüzde 14 gerilemeyle 184 milyon dolarlık ihracat ya-
pıldı. Birleşik Devletler’e yüzde 113 büyümeyle 83 milyon, İtalya’ya 
yüzde 20 artışla 175 milyon, Slovenya’ya da yüzde 30 gelişmeyle 72 
milyon dolarlık dış satış dikkat çekti. Yılın 9 aylık döneminde de Al-
manya’ya yüzde 13 gerilemeyle 2 milyar 439 milyon, Birleşik Kral-
lık’a yüzde 6 büyümeyle 1 milyar 991 milyon, Fransa’ya da yüzde 
14 kayıpla bir milyar 536 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.

grafik tasarım          web geliştirme          kurumsal kimlik         sosyal medya

David Ogilvy
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Boeing ilk 737 MAX’ın Son Montajına Başladı

Boeing’in [NYSE: BA] Renton, Washington çalışanları, Boe-
ing’in yeni, daha etkin tek koridorlu ailesinin ilk üyesi olan 737 
MAX 8’in son montajına planlanmış olan zamanda başladı. 

Boeing Ticari Uçaklar, 737 MAX Programı Başkan Yardımcı-
sı ve Genel Müdürü Keith Leverkuhn, “Çalışanlarımızın ve te-
darikçilerimizin özverileri sayesinde 737 MAX programımıza 
planlanan şekilde devam ediyoruz. Önümüzde yapmamız ge-
reken hala çok işimiz var ama bugüne kadarki ilerlememizden 
son derece memnunuz” dedi. 

21 Ağustos tarihinde Wichita Kansas’ta yer alan Spirit A-
erosystems’tan gelen ilk gövdenin tesliminden sonra, teknis-
yenler uçuş Sistemleri ve izolasyon şiltelerinin montajına baş-
ladılar. 

737 MAX Elektronik Ekip Lideri Sean Christian, “Bu bir o-
nurdur. Bu uçağın yapımını ilk kez gerçekleştirecek olan sade-
ce bir ekip var. Çok heyecanlıyım” dedi.

Ekipler daha sonra gövdeyi, yeni üretim hattında, ilk MAX’le-
rin inşa edileceği kanatların gövdeye bağlantı pozisyonuna getirdi. 
Daha sonra teknisyenler kanatları uçağın gövdesine monte ettiler. 

Kanatlar, Boeing’in yeni İleri Teknoloji kanatçıklarına sahip. Ö-
zellikle 737 MAX için tasarlanan kanatçıklar, tüketicilere bugünün 
düz kanatçık tasarımlarına kıyasla yüzde 1,8’e kadar daha fazla 
yakıt verimliliği sağlayacaktır. 

Leverkuhn, “Yıllar önce rüzgâr tünelinde test ederek onayladı-
ğımız yeni kanatçık tasarımını şimdi ilk yeni uçakta görmek ina-
nılmaz. Bu, 737 MAX’i diğerlerinden ayıran ve onu şaşırtıcı şekil-
de yakıt verimli bir makineye dönüştüren özelliklerden sadece bir 
tanesi” dedi.

Boeing, ilk 737 MAX’leri Renton fabrikasında bu iş için özel o-
larak hazırlanmış olan yeni üretim hattında inşa edecek. Teknis-
yenler üretime ilişkin doğrulama sürecini tamamladıktan sonra, 
ekip MAX üretimini Renton’daki diğer iki son montaj hattına ta-
şıyacak. 

Boeing Ticari Uçaklar 737 Programı Başkan Yardımcısı, Genel 
Müdürü ve Renton Saha Lideri Scott Campbell, “Renton’da yeni 
bir üretim hattının açılması, bu inanılmaz ekibin müşterilerimizin 
dünyanın en güvenilir tek koridorlu uçaklarına olan ihtiyacını kar-
şılamasını sağlayarak, geleceğe yönelik esnekliğimizi ve kapasite-
mizi arttırıyor” dedi. 

737 MAX ekibi, ilk 737 MAX’ı planlandığı gibi yıl sonunda pi-
yasaya sunmaya ve 2016 başında uçurmaya hazır. Lansman müş-
terisi Southwest Havayolları, ilk 737 MAX’i 2017’nin üçüncü çey-
reğinde teslim almayı planlıyor. 737 MAX ailesi dünya çapında 58 
müşteriden 2.869 sipariş almış bulunuyor. 
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Hankook Lastikleri, Yeni Audi A4 Modellerinde 
Orijinal Ekipman Oluyor

Birinci sınıf lastik üreticisi Hankook, yeni nesil Audi A4 ve A4 
Avant’ın piyasaya çıkışıyla beraber orijinal ekipman lastik te-
darikçisi oluyor. Üst sınıf araba üreticisinin en çok satan mo-
del ailesi, 245/40R18Y (XL) ve 245/35R19Y (XL) ebatlarının 
yanı sıra, bazı modellerinde ekstra yük (XL) versiyonu olarak 
225/50R17Y ebatlarında Hankook’un yüksek performanslı 
Ventus S1 evo² lastiği ile donatılacak. 

Hankook Lastikleri Avrupa’nın Başkanı Ho Youl Pae, “Yeni 
nesil Audi A4’ün tüm yeni geliştirilmiş teknolojileri özellikle 
karbondioksit emisyon azaltımının yanı sıra sürüş direncinin 
de azaltılmasının üzerine odaklanmaktadır,” diyor ve ekliyor: 
“Son teknoloji lastiğimiz Ventus S1 evo², sürdürülebilirlik açı-
sından bu yüksek gereksinimleri yerine getirmek için en son 
yenilikçi teknolojileri kullanarak üretilmiştir. Lastiklerimizi hali 
hazırda Audi TT ve TTS’e taktıktan sonra, şimdi de yeni A4 ai-
lesi için de orijinal ekipman olarak sağlayabiliyor olmanın mut-
luluğu içerisindeyiz.”

Hankook Ventus S1 evo² Avrupa’da üretilmektedir ve zor-
lu koşullar altında bile kusursuz yol tutuş, üstün frenleme per-
formansı ve direksiyon hakimiyeti açısından iyileştirilmiş per-
formans sergilemektedir. DTM yarışlarında kullanılan (Alman 
Touring Araçları Şampiyonası – Deutsche Tourenwagen Meis-
terschaft) Hankook yarış lastikleri, yüksek gerilimli fakat olduk-
ça hafif çelik kuşak maddesinin kullanımı, Ventus S1 evo²’nin 
zorlu koşullar altında bile oldukça dinamik sürüş performan-

sı sunmasını sağlıyor. Ventus S1 evo²’nin geliştirilme sürecin-
de özellikle yuvarlanma direncini ve gürültüyü etkileyen çev-
resel faktörler göz önünde bulundurulmuş, bunun sonucunda 
da düşük yuvarlanma direnci ve düşük gürültü elde edilmiştir. 

Hankook’un Audi AG araçları için lastik üretiminin koor-
dine edildiği Avrupa Teknoloji Merkezi’nin (ETC) başkanı Kla-
us Krause,”Amacımız, performansını göz ardı etmeden özellik-
le ıslak zemin yol tutuş performansının yanı sıra, ıslak ve kuru 
zemin frenleme performansı gibi güvenlikle ilgili alanlarda dü-
şük yuvarlanma direncine sahip bir düşük tüketimli lastik üret-
mekti” açıklamasını yapıyor. “Ventus S1 evo² ile, müşterileri-
mizin gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmek için, 
dinamikleri ve konforu ve ayrıca ıslak zemin yol tutuşu ve dü-
şük yuvarlanma direncini başarılı bir şekilde birleştiren bir las-
tik sunabiliyoruz. Ayrıca Ventus S1 evo², gelişim sürecindeki 
Kontrol Teknolojisi felsefemizin uygulanmasının mükemmel bir 
örneğidir.”

Şu an, 50 mühendis ve teknisyen, Almanya Hannover’da-
ki Hankook’un Avrupa ürün geliştirme merkezinde Avrupa 
araba üreticileri için markalara özel lastik çözümleri üzerin-
de çalışıyor. Audi lastiklerinin üretilip, test edildiği yer de 
burasıdır. Yeni Audi A4 ve A4 Avant modellerin lastikleri, 
Avrupa piyasası için binek otomobil ve SUV lastiklerde uz-
manlaşan şirketin Macaristan’daki dünyanın en modern üre-
tim tesislerinden biri olan yüksek teknoloji üretim tesislerin-
de üretilmektedir. 

Audi, yeni nesil Audi A4 ve A4 Avant için orijinal ekipman olarak Hankook lastiklerini seçti. Yeni Audi A4 
modelleri, firmanın en yüksek kalite amiral gemisi modeli Ventus S1 evo²’nin 17, 18 ve 19 inçlik ebatlarıyla 
fabrika çıkışı olarak donatılacak. Hankook’un Macaristan’daki ileri teknoloji AB üretim tesisinde üretilen 
lastikler, performans ve güvenlikten ödün vermeden, özellikle düşük yuvarlanma direnci özelliği taşımaktadır.
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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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HAZIRLANIŞI: 

Öncelikle bonfileyi et döveceği ve streç film yardımı ile 
incecik açıyoruz. Daha sonra rendelediğimiz elmayı, 
incecik kıydığımız nane yapraklarını, övüttüğümüz 
ceviz içini ve tarçını harmanlayıp bonfilenin içine alıp 
bohça şeklinde sarıyoruz. Daha sonra bonfileyi teflon 
tava veya ızgarada pişiriyoruz. Ayrı bir tavada az ay-
çiçek yağı ile cips şeklinde ince doğradığımız patatesi 
çarliston biberi, kapya biberi, köy biberini, mantarı,  
cherry domatesi rozmarin ekleyerek istediğimiz büyük-
lükte doğrayıp tuz ilave ederek soteliyoruz. 

SUNUM:

Soteledğimiz sebzeleri servis tabağına alıp kenarına iç 
dolgulu bonfileyi ilave ediyoruz. Çok lezzetli ve hafif 
bir akşam yemeği olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi-
den afiyet olsun

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)         
•	 DANA BONFİLE 200 GR
•	 YEŞİL EKŞİ ELMA 60 GR
•	 TAZE NANE 3 YAPRAK
•	 TOZ TARÇIN 2 GR
•	 CEVİZ İÇİ 30 GR
•	 AYÇİÇEK YAĞI 5 GR
•	 TUZ 1 GR
•	 KAPYA BİBER 40 GR
•	 ÇARLİSTON BİBER 40 GR
•	 KÖY BİBERİ 40 GR
•	 TAZE MANTAR 40 GR
•	 ROZMARİN 2 DAL
•	 TAZE PATATES
•	 CHERRY DOMATES

MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI KOORDİNATÖRÜ

ELMALI TARÇINLI BONFİLE
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