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G-20 ZİRVESİ’NDEN 
BEKLENENLER
Dünyanın en büyük ekonomileri ara-
sında yer alan on dokuz ülke ve Av-
rupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan 
20 Maliye Bakanı ve Merkez Banka-
sı Başkanı Grubu, İngilizce Group of 
20’nin kısaltması olan G-20 adıyla bi-
linmektedir.
G-20 üyeleri Almanya, Amerika Bir-
leşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Gü-
ney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İn-
giltere, İtalya, Japonya, Kanada, Mek-
sika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye 
ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan 
meydana gelmektedir. Milli gelirle-
ri dünya çapında ilk otuz bir içinde yer 
alan bu ülkeler, dünya ekonomisinin 
yüzde 85’ini oluşturmakta, ayrıca dün-
ya ticaretinin yüzde 80’ini elinde tut-
maktadır.
İlk olarak 1975 yılında düzenlenen zir-
vede makroekonomi yönetimi, ulus-
lararası ticaret ve gelişmekte olan ül-
kelerle işbirliği Doğu-Batı ekonomik 
ilişkileri, enerji, terör, istihdam, çevre, 
suç ve uyuşturucu, insan hakları, böl-
gesel güvenlik ve silahsızlanma, kara 
para aklama, nükleer güvenlik, ulus-
lararası organize suçlar gibi konular 
görüşülmektedir. Ayrıca uluslararası 
ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi 
için çalışmalar yapılmaktadır.
G-20 Zirvesi’nin onuncusu, 1 Ara-
lık 2014’te dönem başkanlığını üstle-
nen Türkiye’nin evsahipliğinde 15-16 
Kasım günlerinde Antalya’da gerçek-
leştirildi. Zirvenin gündeminde bu yıl 
Suriye İç Savaşı, Avrupa mülteci krizi 
ve Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ile 

mücadele konuları da yer aldı. Böyle-
ce 2015 G-20 Antalya Zirvesi’nde, eko-
nomi her zaman olduğu gibi ağırlıklı 
olarak ele alınmakla birlikte, siyase-
te de daha çok girilmiş oldu. Dil, din, 
ırk gözetmeksizin terörle mücadelede 
ortak davranılmasını, sığınmacı krizi 
konusunda tüm ülkelerin üzerine dü-
şeni yapmasını, yük paylaşımında ko-
ordineli hareket edilmesini temenni 
ediyoruz. Zira bugün içinde bulunulan 
durum sadece küresel siyaset için de-
ğil, küresel ekonomi için de büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır.

Dünya ticaretindeki durulmanın ne-
denleri, IMF ve Dünya Bankası verile-
ri ışığında zirvede tartışılmış, konjonk-
türel ve yapısal faktörler ele alınmıştır. 
Yerel reform paketlerinin uygulama-
ya konularak küresel ticaretin canlan-
dırılması, tüm katılımcıların üzerinde 
uzlaştığı bir fikir olmuştur.

Bu yıl G-20 zirvesine evsahipliği yap-
mış olmanın Türkiye’ye pek çok geti-
risi olmuştur. Ülkemizin küresel eko-
nomideki yeri daha da görünür hale 
gelmiştir ve kendi fikirlerini dile getir-
mesi, alınan kararlarda söz sahibi ol-
ması mümkün olmuştur. Zirvenin An-
talya’da gerçekleşmesi ise İstanbul 
dışında da uluslararası organizasyon-
ların gerçekleşebileceği konusunda iyi 
bir tanıtım sağlamıştır.

Dünya ekonomisine dair zarların atıl-
dığı ve elzem kararların alındığı G-20 
Zirvesi’nin, önümüzdeki süreçte hem 
ülkemizi hem de diğer ülkeleri refaha 
ve huzura kavuşturması dileğiyle.

SUNUŞ
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Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, 
BDT ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika 
ve Türki Cumhuriyetlerden oluşan 
oldukça büyük bir coğrafyadaki sektör 
paydaşlarına ulaşılması hedeflenen 
ARÜSDER VEMOTEC Eurasia 2016’nın 
İstanbul’da gerçekleşen lansmanında, 
sektörün önde gelen isimleri bir araya 
gelerek atılacak yeni adımlar konusunda 
fikir alışverişinde bulundu.

MMI Eurasia Fuarcılık Genel Müdürü 
Osman Beyazıt Genç, böyle bir 
işbirliğinin ilk kez gerçekleştirildiğini ve 
bunun sadece bir başlangıç olmasını 
düşündüklerini ifade ederek, giderek 
uluslararası ayağının genişletilmesinin 
ve bölgede daha etkin bir etkinlik haline 
gelmesinin planlandığını söyledi.

ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat 
yaptığı konuşmada, daha önce üç 
fuar gerçekleştirdiklerini ve bundan 
sonra MMI Eurasia Fuarcılık ile devam 
edeceklerini dile getirerek sözlerine 
şöyle devam etti: “Daha önceki fuarlara 
dair şikayetler, bize yöneltilen olumlu 

veya olumsuz dönüşler sonucunda 
böyle bir tercih yaptık. İki yılda bir olmak 
üzere toplamda üç fuarı MMI Eurasia 
Fuarcılık ile birlikte gerçekleştirecek 
ve sektörü bir araya getireceğiz. İyi bir 
katılımcı ve ziyaretçi profiliyle sektöre 
daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. 
Bu tür ihtisas fuarları yurt dışında da 
düzenleniyor ve oldukça iyi sonuçlar 
alınıyor. Biz de umuyoruz ki kendi 
fuarımızla hem cari açığımızın 
kapatılmasına daha fazla hizmet etmek, 
hem ürettiğimiz ürünleri Avrupa ve 
Asya ülkelerine daha iyi tanıtmak, hem 
de teknolojimizi onlara göstermek 
adına faydalı bir organizasyon ortaya 
koyacağız. Katılımlarınızla güzel bir fuar 
geçirmek dileğiyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.”

MMI Eurasia Proje Müdürü Namık 
Sarıgöl Namık Sarıgöl ise şöyle konuştu: 
“Sayın başkanımızın da belirttiği gibi her 
şeyden önce sektör için hayırlı olmasını 
dileyerek nasıl bu aşamaya geldiğimizi ve 
neler planladığımızı, bunun sonucunda 

Araç ve Araç 
Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları 
Üreticileri 
Birliği Derneği 
(ARÜSDER) ve MMI 
Eurasia Fuarcılık 
işbirliğiyle
18-20 Şubat 2016 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 
olan Araç, Araç 
Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları 
İhtisas Fuarı’nın 
tanıtım toplantısı, 
İstanbul Silence 
Hotel&Convention 
Center ’da 
gerçekleşti.

ARÜSDER VEMOTEC EURASIA 2016 
LANSMANI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
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sektöre nasıl bir katma değer getirmeyi 
hedeflediğimizi anlatmak istiyorum. MMI 
Eurasia Fuarcılık, Messe München’in bir 
iştiraki olarak 2013 yılında kuruldu. Görece 
olarak genç bir şirketiz, fakat gerek ana 
şirketin uluslararası tecrübesi gerekse 
kadromuzu oluşturan arkadaşların geçmiş 
tecrübeleri bu genç firmanın uluslararası 
değerde işler üretmesini sağlıyor.

Dünyanın en önemli uluslararası 
organizasyon şirketlerinden biri olan 

Messe München ile 1999 yılından bu yana 
sektörün tek temsilcisi olarak varlığını 
sürdüren ARÜSDER’i buluşturan en 
büyük etkenlerden biri, derneğin sektörün 
uluslararası tanıtımına önem vermesi 
olmuştur.

Biz ses getiren bir uluslararası fuarın 
gerçekleşebilmesi için iki ihtimal arıyoruz: 
Ya fuarın yapılacağı lokasyon bu sektör 
için çok önemli bir üretim merkezi olacak 
ya da çok önemli bir pazar olacak. Araç 

üstü ekipman sektörü için Türkiye hem 
önemli bir nokta, hem ciddi bir pazar hem 
de üretim ve ihracat imkanı olan önemli 
bir ülke. Türkiye’de otuzu aşkın tipte 
aracın üretildiği, altmış bin kişiye istihdam 
sağlanan ciddi bir sektör söz konusu. 
Ama dünya ticaretinde belki de hak ettiği 
yerde değil. Bu bir açıdan şans; çünkü hâlâ 
büyümeye, sektörü şu anki rakamların 
üstüne çıkarmaya imkan var anlamına 
geliyor. Ortada, doymuş bir sektör yok. Bunu 
kolaylaştırabilecek, ileri götürebilecek her 
şey de mevcut; deneyim de insan kaynağın 
da. Kapasiteyi artıracak şansımız da var. 

Bunlar bir araya gelince böyle bir fuarın 
gerekliliğini Almanya’ya anlatmak zor 
olmadı. Biz bu fuarı, sektörde günümüzde 
söz konusu olan oranlardan daha fazla 
Türkiye’ye istihdam kazandıracak, cari 
açığın kapanmasında katkı sağlayacak bir 
proje olarak görüyoruz. Her sene bir önceki 
senenin rakamlarının üstüne koyarak, 
sektörü pozitif etkileyecek bir etkinlik 
oluşturmak çalışıyoruz.”

Toplantı, fuara katılımın yüksek olmasını 
sağlamak amacıyla ne gibi çalışmalar 
yapılması gerektiğine yönelik fikir 
alıverişinin ardından son buldu ve ardından 
katılımcılar akşam yemeğinde bir araya 
geldi.
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YENİDEN YAPILANMA 
SENDROMU

Sevgili okurlar yoğun iş temposu nedeni ile yazılarıma bir süre ara vermek durumunda kalmıştım. Bundan sonra yine, her 
zamanki gibi aynı köşemden değişik konuları sizlerle beraber irdelemeye devam edeceğim.

CANDAN GENCEROĞLU
info@radusdergisi.com

Bu sayıda hepimizin şahit olduğu 
ve şüphesiz her alanda gerekli olan 
yeniden yapılanma konusunu anlatmaya 
çalışacağım. Yeniden yapılanma, gelişimin 
mevcut yapıya entegre edilmesi, eski 
sistemden kaynaklı tüm olumsuzlukların 
yeniden yapılanmayla yok edilmesini ve her 
alanda verimlilik düzeyini en üst seviyeye 
çıkarmayı amaçlar.
Ancak yeniden yapılanmanın iyi 
irdelenmeden yapılması durumunda, 
mevcut yapıyı daha iyi noktaya taşımak 
yerine çok daha kötü yerlere taşıma 
tehlikesini de beraberinde getirir. Sık sık 

yeniden yapılanma adı altında plansız, 
hesapsız ve gelişigüzel değişiklikler bir 
sendroma dönüşüp tehlikeli boyutlara 
ulaşırlar.

İşte bu noktada sözü daha fazla uzatmadan 
yeniden yapılanma sendromunu kıssadan 
hisse şeklinde anlatmaya çalışalım.

Küçük bir karınca her sabah erkenden 
işine gelir ve neşe içinde çalışmaya 
başlardı. Çok çalışır, çok üretir ve bunları 
keyif içinde yapardı.

Patronu olan aslan, karıncanın başında 
yönetici olmadan kendiliğinden bu kadar 
hevesle çalışmasına çok şaşırırdı. Bir 

gün kârı ve verimliliği artırmak için 
aklına parlak bir fikir geldi. Eğer karınca, 
başında bir yönetici bile olmadan bu 
kadar üretken olabiliyorsa, bir de başarılı 
bir yöneticisi olsa neler yapardı.

Bunun üzerine, müthiş bir yöneticilik 
kariyeri olan ve yazdığı raporlarla ünlü 
hamam böceğini işe aldı. Hamamböceği 
işe öncelikle bir saat alarak başladı. 
Böylece karıncanın çalıştığı saatleri 
tam olarak ölçebilecekti. İş saatlerinde 
gevşekliğe müsaade etmeyecekti. Elbette 
raporlarını düzenleyecek bir sekretere de 
ihtiyacı olacaktı. Bu nedenle hem telefon 

trafiğini yönetmek ve hem 
de arşiv işleri için örümceği 
işe aldı.

Aslan, gelişmelerden 
çok memnundu. Hamam 
böceğinin hazırladığı 
raporlar gerçekten 
harikaydı. Hatta ondan 
üretim hızını ölçen ve 
kârlılığı analiz eden renkli 
grafikler de hazırlamasını 
istedi. Böylece bu raporları 
ortaklarına sunum 
yaparken kullanabilecekti.

Hamamböceği, bu raporları üretebilmek 
için yeni bir bilgisayara ve donanıma 
ihtiyaç duydu. Artık artan ekipmanlar 
için de bir bilgi işlem departmanı 
oluşturmanın zamanı gelmişti. Bu işleri 
idare etmek için sineği işe aldı.

Bir zamanlar mutlu, üretken ve rahat 
olan karınca bu yeni toplantı düzeninden 
ve evrak işlerinden yılmıştı. Zamanın 
büyük bir kısmını sorulan soruları 
cevaplamak ve evrak işleri yapmakla 
geçiyordu.

Aslan, karıncanın çalıştığı bölümün 
giderek büyümesinden memnundu. 

Bölümü daha da büyütmek üzere bir üst 
yöneticiye ihtiyaç olduğunu düşündü. Ve 
bölüm başkanı olarak başarıları ile ünlü 
ağustos böceğini işe aldı.

Kendi rahatına ve keyfine düşkün ağustos 
böceğinin ilk icraatı ofisi rahat edebileceği 
yeni mobilyalarla döşemek oldu. Tabii 
ki kendisinin yeni bir bilgisayara, bütçe 
kontrolü ve stratejik verimlilik planı 
hazırlanması için kişisel bir yardımcıya 
ihtiyacı vardı. Bunun üzerine eski iş 
yerindeki yardımcısını işe aldı.

Karıncanın çalıştığı yer giderek kimsenin 
gülmediği, neşesiz ve mutsuz bir mekana 
dönüşmüştü. Ağustosböceği, patronu 
aslanı ortamın ruh halini değiştirecek bir 
çalışma yapılması gerektiğine ikna etti.

Bunun üzerine, karıncanın bölümünde 
olup bitenleri gözden geçiren Aslan, 
üretimin ve kârlılığın dramatik bir şekilde 
düştüğünü fark etti. Hemen, son derece 
itibarlı ve iyi tanınmış bir Danışman olan 
Baykuş’u, sorunu çözmesi için işe aldı.

Baykuş, karıncanın departmanında üç ay 
geçirdi. Bu hummalı çalışmanın ardından 
ciltlerce süren muhteşem bir rapor yazdı. 
Raporun sonucu şuydu: Departmanda 
“aşırı istihdam” vardı.

Aslan, raporu inceledikten sonra 
dramatik bir karar verdi. Ve, elbette, ilk 
olarak negatif tavırlarıyla dikkat çeken, 
mutsuz ve çalışma isteğini kaybetmiş 
olan karıncayı işten çıkardı.

Sizce bunun adı ne?

Yeniden yapılanma mı, yeniden 
arızalanma mı?

Hoşça kalın sevgili okurlar.

PERSPEKTİF
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ARÜSDER’İN 
YURT DIŞINDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİ 
BAZI SEKTÖREL BİRLİKLER VE 
KURULUŞLAR

Sektörel kuruluşların ve birliklerin hem kendi sektörlerine hem de ulusal ekonomilerine çok 
yönlü hizmetler verdikleri görülmektedir. Bu doğrultuda diğer birçok katkının yanı sıra sektörel 
kuruluşlar; bir yandan sektördeki şirketlere farklı alanlarda destekler sağlarken, diğer yandan 
diğer ülkelerdeki aynı sektördeki benzer kuruluşlarla da işbirliği imkanları yaratmaktadırlar.

DR. HAKAN AKBULUT
info@radusdergisi.com
ha@hakanakbulut.eu

Araç, araç üstü ekipman ve iş makinala-
rı sektöründeki firmaların ortak temsilcisi 
konumundaki ARÜSDER de, etkin bir sek-
törel kuruluş olarak öne çıkmakta ve çok 
yönlü çalışmalarını sürdürmektedir.

ARÜSDER’in yaptığı çalışmalar ve üye şir-
ketlere yönelik katkıları konusunda çok şey 
söylenebilir. Ancak özellikle ARÜSDER’in 
18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında ger-
çekleştireceği “ARÜSDER VEMOTEC Eura-
sia 2016” fuarına dikkat çekmek istiyoruz. 
Bu fuar bile başlı başına sektöre ve sektör-
deki firmalara çok önemli bir katkı ve des-
tektir.

Yurt dışında da araç, araç üstü ekipman ve 
iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren 
firmaları bir araya getiren çeşitli birlik ve 
kuruluşlar bulunmaktadır.

ARÜSDER’in önümüzdeki dönemde yurt 
dışındaki bazı sektörel kuruluşlar ve birlik-
ler ile işbirliği içine girme çabası içinde ol-
duğunu biliyoruz. ARÜSDER’e bu çabala-
rında üye firmaların destek vermesi son 
derece önemlidir. Yurt dışına açılmada üye 
firmalar ARÜSDER’in yanında olmalıdırlar.
ARÜSDER’in yurt dışındaki benzer kuru-
luş ve birliklerle işbirliğinin Türkiye’de sek-
törün gelişimine büyük katkı sağlayacağı 
da ortadadır. 

Daha önceki yazılarımızda biz Avrupa’da 
araç, araç üstü ekipman ve iş makinala-
rı sektörü ile ilgili altı ülke üzerinde yoğun-
laşmış ve bu doğrultuda bilgiler sunmuş-
tuk. Bu kez de söz konusu altı ülkedeki söz 
konusu sektörle ilgili olabilecek bazı sek-
törel kuruluşların ve birliklerin isim ve web 

sitelerine ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmak 
istiyoruz. 

ALMANYA
Verband der Arbeitsgeräte- und 
Kommunalfahrzeug-Industrie
(Industrial Association for Working 
machines and municipal vehicles) 
(www.vak-ev.de)

Zentralverband Karosserie- und 
Fahrzeugtechnik
(Association of vehicle and body parts 
engineering)
(www.zkf.de/)

Bundesverband der Baumaschinen-, 
Baugeräte- und Industriemaschinen-
Firmen
(Federal Association of construction 
machinery, construction equipments, 
platforms and trucks companies)
(www.bbi-online.de)

Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung
(Federal Association of Road Haulage, 
Logistics and Disposal)
(www.bgl-ev.de)

AVUSTURYA
FMMI - Fachverband der Maschinen- und 
Metallwarenindustrie
(Professional Association of Machinery 
and Metal Industry)
(http://www.fmmi.at)

Fachverband der Fahrzeugindustrie 
(Professional Association of Automotive 
Industry)
(www.fahrzeugindustrie.at) 

İSVİÇRE
SWISSMEM
(Association on Swiss Mechanical and Ele-
ctrical Engineering Industry and Associa-
ted Technology-oriented sectors)
(www.swissmen.ch)

BELÇİKA
FEBIAC - Fédération Belge de l’Industrie 
de l’Automobile et du Cycle
(Belgian Federation of Automobile and 
Motorcycle Industries)
ww.febiac.be

HOLLANDA
RAI Vereniging
(Automobile Industry Association of the 
Netherlands)
(www.raivereniging.nl)

POLONYA
Polski Zwiazek Przemyslu 
Motoryzacyjnego
(Polish Association of Automotive Industry)
(www.pzpm.org.pl/en)

Stowarzyszenie Dystrybutorow Maszyn 
Budowlanych
(Association of Distributors and Manufac-
turers of Work Machines)
(http://sdmb.pl/)

ARÜSDER’in yukarıdaki kuruluşlarla ilişkileri-
ni geliştirmesi ve karşılıklı etkileşim yaratma-
sı çerçevesinde ilk aşamada karşılıklı ziyaret-
lerin gerçekleştirilebileceği, daha sonra ortak 
etkinlikler ve çalışmaların yapılabileceği akla 
gelmektedir. 
Yurt dışı ile ilişkilerini geliştirmiş bir ARÜS-
DER, üyelerine hizmet ve destek konusunda 
çok daha güçlü bir konuma gelecektir.

EKİNOKS AÇISINDAN
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Proje, gabari dışı ve ağır taşımacılık 
alanlarında ulusal ve uluslararası 
pazarlarda faaliyet gösteren Yılnak’ın 
MAN Finance’ın finansal ve kasko 
çözümleri ile satın aldığı araçlar, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. ev sahipliğinde MAN’ın Ankara 
Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen 
törenle teslim edildi. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş.’den Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü Özgür Özdil, TopUsed 
Satış Müdürü Cüneyt Ergün ve MAN 
Finance’tan Genel Müdür Vahit 
Altun, Satış ile Pazarlama Müdürü 
Mehmet Kılıç’ın hazır bulunduğu 
teslim törenine, Yılnak’tan Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Gece, 
Genel Müdür Kerem Saraç ile şirket 
yetkililerinin yanı sıra MAN Ankara 
bayii Man Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Genç katıldı. 

Sektördeki otuz beş yıllık tecrübeleri 
ile ulusal ve uluslararası pazarda 
özellikli taşımacılık alanında hizmet 
verdiklerinin altını çizen Yılnak 
Yönetim Kurulu Başkanı Dursun 
Gece, “Yaptığımız taşımacılık, çok 
önemli, özellikli ve hassas bir süreç. 
Bu sürecin tüm aşamaları, zincirin 
her halkası kusursuz olmalı. Bizim 
tecrübemiz, standartlarımız ve 
kabiliyetimiz kadar, kullandığımız 

araçlar da bu zincirin en önemli 
halkaları. Bu nedenle biz de filomuzu 
güçlendirmek için her açıdan üstün 
nitelikleri ve özel projelere özgün 
çözümler ürettikleri için MAN’ı tercih 
ettik” dedi. 

MAN araçlarının, ileri teknolojileri 
ve her alandaki üstün nitelikleri 
ile sektörün en gözde kamyon ve 
çekicileri olduğunu vurgulayan 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, “MAN araçları, bu 
üstün nitelikleri ile sektörün her 
alanında hizmet verebilecek vasıfları 
haizdir. Bu standart yapılarının 
yanı sıra ihtiyaca özel çözümler 
ve geliştirmelerle de özellikli 
taşımacılık alanında çok önemli 
avantajlar sunmaktadır” dedi. 

Her ihtiyaca ve koşula yönelik 
en ideal alternatifli çözümler 
sunduklarını dile getiren MAN 
Finance Genel Müdür Vahit 
Altun ise, “MAN Finance olarak, 
müşterilerimizin ihtiyacına yönelik 
efektif ve avantajlı finansal çözümler, 
alternatifler sunuyoruz. Yılnak gibi 
alanında köklü ve kabul görmüş bir 
kuruluşun böyle önemli bir yatırımını 
bizim finansal çözümlerimizle 
gerçekleştirmesinden, böylesine 
önemli bir projeye imza atmaktan 
gurur duyuyoruz” diye konuştu.

YILNAK’TAN MAN YATIRIMI

Türkiye lojistik 
sektörünün 
alanında 
köklü ve öncü 
kuruluşlarından 
Yılnak Proje ve 
Ağır Taşıma 
Servisi A.Ş., araç 
filosunu 10 
adet Man TGS 
33.540 BLS çift 
çeker çekici ile 
güçlendirdi.
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TÜRKİYE’NİN İLK
“İŞ VE İSTİF MAKİNALARI 
KİRALAMA ZİRVESİ” YAPILDI

Kiralama dünyasına yön veren 
temsilcilerin bir araya geldiği 
zirvede, üç yüze yakın üst düzey isim 
tecrübelerini aktardı. Zirve, forklift, 
personel yükseltici, mobil vinç, 
kule vinç, iş makinaları, kompresör, 
jeneratör alanındaki sektör katılımcıları 
ile yatırımcıları, kiralama yapan 
profesyonelleri, firma sahiplerini, 
CEO’ları ve karar vericileri Avrupa’dan 
ve dünyadan davet edilen yöneticilerle 
aynı platformda buluşturdu. 

Zirvenin açılış konuşmasını yapan 
İSDER Başkanı Ender Akbaytogan, 
kiralama sektörünün önünün açık 
olduğunu kaydederek, “Sektörümüzde 
kiralama kavramı daha gelişme 
sürecindedir. Kiralama, satın alma gibi 
durağan değildir. Ekonomik göstergeler 
negatif dahi olsa kiralamanın önü 
açıktır” dedi.

Akbaytogan, İSDER’in 2006 yılında 
kurulduğunu hatırlatarak elli yedi üye ile 
sektörün yüzde 70’ini temsil ettiklerini 
ifade etti. İSDER olarak Avrupa İstifleme 
Makinaları Federasyon’u (FEM) yürütme 
kurulu üyesi olduklarını belirten 

Akbaytogan sözlerine şöyle devam etti: 
“İstif makinaları sektöründe ülkemiz 
Avrupa’nın altıncı büyük pazarıdır, 2014 
yılında yüzde 14’lük büyüme göstermiş, 
13 bin 450 adet sipariş içerisinden 12 
bin 500 adedi son kullanıcıya iletilmiştir. 
2015 yılı pazar beklentimiz ise maalesef 
yüzde 10 civarında düşme olacağıdır. 
Umudumuz 2020’lli yıllara doğru Avrupa 
çapında daha yükseklerde olmaktır. 
Sektörümüzde kiralama kavramı 
daha gelişme sürecindedir. Kiralama, 
satın alma gibi durağan değildir, 
ekonomik göstergeler negatif dahi olsa 
kiralamanın önü açıktır. Kiralama 2,3l 
makinalarının kullanımını ve satışını 
artırır, birçok iş imkanı sağlar.”

İş ve istif makinaları kiralama 
sektörünü bir araya getirmek, 
kiralama sektöründe farkındalık 
yaratmak, kiralama sektörünün 
gelişimini hızlandırmak, kiralama 
sektöründeki sorunlara değinmek, 
sektörü profesyonelleştirmek, kiralama 
sektörünün mevcut durumunu yansıtan 
istatistik sonuçları açıklamak gibi 
amaçlarla gerçekleştirilen zirveye; dört 
yüzden fazla ulusal ve uluslararası 
katılımcı katıldı.

Panellerde ise Avrupa’da ve dünyada 
kiralama sektörünün en büyük 
temsilcilerinden yirmi dört konuşmacı 
katılımcıları bilgilendirdi. Bu isimler 
arasında Per Lundquist (European 
Rental Association-Avrupa Kiralama 
Birliği), Rupert Craven (Ritchie 
Bros-İngiltere ve İrlanda Direktörü), 
ABD’den Fred Bratman (United 
Rentals Başkan Yardımcısı) ve Romina 
Vanzi (IPAFInternational Powered 
Access Federation Bölge Direktörü), 
TOKKDER Genel Başkanı, Leaseplan 
Genel Müdürü Türkay Oktay yer aldı. 
Zirvedeki “2015 Yılı Genel Sektör 
Değerlendirmesi” başlıklı panelin 
moderatörlüğünü Bloomberg HT Genel 
Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran yaptı.

İstif Makinaları 
Distribütörleri 
ve İmalatçıları 
Derneği (İSDER), 
Türkiye’nin ilk İş 
ve İstif Makinaları 
Kiralama Zirvesi”ni 
düzenledi. Zirve, 
on dokuz sponsor 
ve MTG Makina 
Tanıtım Grubu’nun 
desteğiyle 
gerçekleşti.
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OTOKAR’IN 142 ARAÇLIK 
DEV OTOBÜS FİLOSU MALTA 
CADDELERİNDE

Koç Topluluğu şirketi olan ve kırktan fazla 
ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren 
Otokar, 2015 yılının en büyük filo 
siparişlerinden 142 adetlik Doruk otobüs 
teslimatını Malta’ya gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin yanı sıra kullanıldığı ülkelerde 
sahip olduğu tasarım, ergonomi ve 
teknolojisi ile yüksek beğeni toplayan 
Doruk’un sağdan direksiyonlu versiyonu 
Malta Adası’nda toplu taşımacılıkta yeni bir 
dönem başlatacak. Malta otobüsleri aynı 
zamanda bir Türk firmasının bugüne kadar 
aldığı en büyük sağdan direksiyonlu otobüs 
siparişi olma özelliğini de taşıyor.

MALTA CADDELERİ 
TASARIM ÖDÜLLÜ 
OTOKAR’A EMANET
Malta’nın toplu taşıma ihtiyacını karşılamak 
üzere Ocak ayı içerisinde alınan filo siparişi, 
Otokar’ın Avrupa’daki otobüs müşterilerine 
daha yakın hizmet verebilmek amacıyla 
2011 yılında Fransa merkezli olarak 
kurduğu Otokar Avrupa şirketi tarafından 
gerçekleştirildi. Gelirinin büyük bir 
bölümünü turizmden elde eden Malta için 
öncelikli ihtiyaç olan 80 adet Doruk yaz 

başında teslim edilirken, kalan 
62 adetlik son parti 

teslimatı 

da yine sözleşme şartlarına uygun olarak 
geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.
Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ana 
pazarlar başta olmak üzere Avrupa’da 
büyük beğeni toplayan ve müşteri 
memnuniyeti yaratan Otokar’ın Avrupa 
pazarında Vectio ismi ile tanınan Doruk 
otobüslerinin, Malta’ya yapılan 142 adetlik 
satışı, şirketin ilk sağdan direksiyonlu filo 
satışı olma özelliğini de taşıyor.

TOPLU TAŞIMACILIĞIN 
YENİ STANDARDI
Otokar’ın şehir içi yolcu taşımacılığına 
uygun 9 ve 10 metrelik seçenekleriyle 
alçak taban girişli, modern ve tasarım 
ödüllü otobüsü Doruk, iç ve dış modern 
görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve 
üstün çekiş performansının yanı sıra 
ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor. 
Alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli 
rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek 
arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca 
giriş ve çıkışına olanak sağlayan Doruk, 
büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi 
ve standart sunulan kliması ile yolculara 
rahat ve keyifli bir yolculuk sunuyor.Avrupa 
güvenlik normlarına uygun sistemlerin 
kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada 
tam kuru havalı disk frenlere ek olarak 
sunulan ABS, ASR ve Retarder sayesinde 

maksimum güvenlik sağlanıyor.

Üst üste beş yıl 
Türkiye’nin en çok 
tercih edilen otobüs 
markası olan Otokar, 
Malta’da toplu 
taşıma hizmetinde 
kullanılmak üzere 
ocak ayında siparişini 
aldığı 142 adetlik 
sağdan direksiyonlu 
dev filonun 
62 adetlik son 
bölümünü teslim 
etti.
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Göktan Bey hoş 
geldiniz ve hayırlı 
olsun… GTS, Global 
Transfer Solution 
isimli bir taşıma-
nakliye firması ile 
ticaret hayatınıza 
başladınız. Neden 
böyle bir başlık 
seçtiğinizi sorabilir 
miyiz?
Öncelikle teşekkür ederim, 
ben de hayırlı olacağına 
inanıyorum, öyle olmasını 
diliyorum. Uzun yıllar farklı 
ticari araç firmalarında 
muhtelif kadrolarda emek 
verdim. Zaman içerisinde, 
çok şükür, çok sağlam 

dostluklar kurdum ve çok 
güzel projelerde çok değerli 
insanlarla işbirliği yaptım. 
Doğal olarak bu birikimi bir 
yere aktarmam gerekiyordu. 
Bunun için geniş kapsamlı 
bir faaliyet konusu seçtim. 
Kapsam geniş, ancak tüm 
kategoriler birbiri ile iç içe. 
Yani ne iş olursa yaparım gibi 
bir mantığım asla yok. Herkes 
bildiği işi yapmalı.

Nakliye veya taşımacılık, 
özünde bir yükün-emtianın 
bir yerden bir başka yere 
sevk edilmesi, yani transferi 
demek. Zaten bunun için GTS 
dedik. Açılımı 

“GLOBAL TRANSFER 
SOLUTION”; yani bir çözüm 
merkezi. Hal böyle olunca 
ölçek tanımaksızın her tür 
transfer işi bizim kapsama 
alanımıza giriyor. Ancak 
haddimizi bilerek ve bu işi 
uzun yıllardır hizmet vermiş 
çok değerli büyüklerimize 
saygılı kalarak yapma 
arzusundayız. Bizim 
rekabetimiz kendimizle.

Söylediklerinizden 
her tür nakliyeyi 
yapacağınız anlamını 
mı çıkarmalıyız?
Aslına bakarsanız her 
tür nakliye için çözüm 
sunuyoruz. Ancak hepsini 
birebir yapacağız demek çok 
iddialı bir söylem. Hemen, 
daha işin başında bunu 
söylemek biraz fazla olur. 
Evet, çözüm noktasında 
her tür hizmeti sunacağız, 

ancak tümünü birebir biz 
yapmayacak, çok değerli 
ve saygın partnerlerimizle 
işbirliği yapacağız. Şu 
aşamada biz yoğunluğumuzu 
biraz daha geçici plaka ile 
karayolu nakliyesi noktasına 
vermiş durumdayız. Yola 
çıkış noktamız bu. Bunun 
yanında temizlik ve üst 
yapı sektöründe ciddi 
bağlantılarımız var. Otomotiv 
sektöründe bizzat benim 
yirmi üç yıllık deneyimim 
var. Tüm bunları üst üste 
koyduğumuzda hem çözüm 
hem de tedarik konularında 
danışmanlık yapabileceğimizi 
söyleyebiliriz. Geriye transfer 
kalıyor ki bu da zaten Global 
Transfer Solution olarak asıl 
işimiz.

Bu konu biraz 
yabancı geliyor 
kulağımıza. yani 
siz kimlere ve 
nasıl sevkiyatlar 
yapacaksınız? biraz 
açar mısınız?
Şöyle ki; şasi halde bir 
ticari araç satın alındığında 
muhakkak bir üst yapı 
gerekiyor. Bu araç ister 
fabrika isterse bayi teslimi 
olsun, müşteriye teslimden 
başlayarak sırasıyla üst 
yapıcıya, ardından muayeneye 
ve son olarak da kullanım 
sahasına sevk ediliyor. Bu 
ister yük kasası olsun isterse 
damper, itfaiye, kanal açma, 
sepetli platform, kuka, vinç, 
dorse veya özel amaçlı bir 
aparat olsun, fark etmez. 

GÖKTAN GÜÇLÜ:
HER TÜR NAKLİYE İÇİN

Dergimizin bu ayki 
sayısında ticaret 
hayatına yeni 
başlayan, ama uzun 
yıllardır otomotiv 
sektörünün 
yakından tanıdığı 
bir isimle, Göktan 
Güçlü ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
Güçlü, nakliye 
sektöründe faaliyete 
geçen Global 
Transfer Solution 
hakkında bilgi verdi.

ÇÖZÜM SUNUYORUZ

RÖPORTAJ
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Kullanılan araç hafif ticari de olabilir, ağır 
vasıta da olabilir. Önemli olan bu saydığım 
süreçte ulaşma noktalarına zamanında, 
güvenli ve sağlıklı biçimde transfer 
edilebilmesidir. İşte, bizim işimiz de bu. 
İstenilen aracın istenilen zamanda en 
hızlı, en güvenli ve en ekonomik biçimde 
transferini gerçekleştirmek. Elbette kolay 
değil. Konuya hakim bir çalışma disiplini 
içerisinde, yetkin ve işini çok iyi bilen 
insanlarla çalışmak zorundasınız. Birçok 
firma taahhütlü işler yapıyor. Araçların bir 
kısmı ithal geliyor. Dolayısıyla herhangi 
bir gecikme veya -Allah korusun- kaza 
bela durumunda sadece hasar değil, ticari 
itibarın azalması ve büyük zararlar söz 
konusu oluyor. Çok temkinli, kurumsal ve 
çözüm odaklı çalışılması gereken bir konu 
bizimkisi.

Demek ki ana müşteri kitlesi 
üst yapıcılar…
Tam olarak öyle değil. Zira üst yapım 
firmaları araç tedariki sürecinde devreye 
giriyorlar. Yani alıcı araç kararı verirken 
üst yapıcı ile istişareli yürümek zorunda. 
Dolayısıyla birçok teknik konu görüşülüp 
karar alınırken bizim konumuz çok da 
öne çıkmıyor. Ancak tedarik tamamlanıp 
sevkiyat gündeme geldiğinde bizler devreye 
giriyoruz. O nedenle bizim hedef kitlemiz 
daha çok belediyeler, taahhüt ve temizlik 
firmaları, inşaatçılar, araç bayileri, resmî 
kurumlardır diye düşünebiliriz.

Peki, şu an daha yolun 
başındasınız. Beklentileriniz 
nelerdir?
Şu an için GTS olarak çok büyük hedefler, iri 
harflerle bezenmiş kocaman söylemlerimiz 
yok. Zira dünyanın bütün araçlarını biz 
taşımayacağız. Haddimizi bilerek, doğru 
işler yaparak, işin hakkını vererek ve 
zaman içerisinde sağlıklı büyüyerek 
yürümek niyetindeyiz. Önceliğimiz güvenilir 
olduğumuzu gösterebilmek, bunu hak 
etmek. Bize inanan, bizimle işbirliği yapan 
firmaları mahcup etmemek, onlara karşı 
mahcup olmamak. Bunun için; ne kadar 
maliyetli olursa olsun, ne kadar zor olursa 
olsun hiç önemli değil, biz sağlam iş 
yapacağız. Sektörde kâr marjları gerçekten 
çok ama çok düşük. Kalıcı olmak zor. 
Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır 
düsturundan hareketle, az, ama helal 
kazanalım. Nasıl olsa kısmetimizde varsa 
bir gün karşılığını alırız anlayışındayız. Biz 
yola çıktıklarımızı yolda bırakırsak, hem 
dostlarımızı hem de yolumuzu kaybederiz 
anlayışında ısrarlıyız.

İlerisi için hedefleriniz 
nelerdir? 
“Ne tarafa gideceğinizi biliyorsanız, her 
yol sizi oraya götürür. Ama bilmiyorsanız 
da hiçbir yol sizi oraya götürmez.” Bu iş ve 

devamında yukarıda saydığım hususların 
da işaret ettiği gibi; Global Transfer Solution 
olarak ufkumuz çok açık. Otomotiv başlığı 
altında pek çok alanda hizmet verebiliriz. 
Bu tedarik-satın alma da olabilir, hizmet-
danışmanlık da olabilir. Dolayısıyla alıcı 
ile satıcıyı buluşturma, doğru ürün, doğru 
ekipman, doğru ve zamanında sevkiyat 
başlıkları altında bizim yapabileceklerimiz 
bir hayli fazla. Bunu söylerken ekibimize 
ve bize bugüne kadar inanmış pek çok 
dostumuza duyduğumuz güveni temel 
alıyorum. Konusunda çok önemli prestij 
sahibi firmalar ve dostluklar en büyük 
kazanımımız. Bizim çalışma anlayışımız, 
partnerlerimizin desteği ve duyduğumuz 
heyecan bir araya gelince haklı bir umut 
doğuyor. Bu temel uzun yıllardır süregelen 
dayanışmalarla beslenmiş, yönünü doğru 
belirlemiş stratejilerle çok güzel sonuçlar 
doğuracaktır. Bu nedenle uluslararası 
taşımacılık zincirin ikinci halkasıdır. Şu an 
profesyonel anlamda hizmet sunabiliyor 
olmak, gelecekte daha büyük işlere imza 
atabileceğimizi gösteriyor. Ancak zamanla.

Konfüçyüs’ün güzel bir sözü vardır: 
“Güzel söz söyleyen değil, söylediğini 
yapan ve yapabileceklerini söyleyen, 
adamdır.” Dolayısıyla yola çıktık ama 
yapabileceklerimizle varız.

Bizim bir atasözümüz de der ki:  Bize 
inanan, şu ana kadar destek olan herkese 
şükranlarımızı sunuyoruz.
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12-13 Ekim günleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilen 
Ticari Araçlar 
Türkiye 
(Commercial 
Vehicles Turkey) 
konferansında 
Tırsan Treyler, 
Türkiye treyler 
sektörünü temsil 
eden tek firma 
olarak yerini aldı. 
Konferansa, Tırsan 
adına Ar-Ge Müdürü 
Volkan Akıncı katıldı.

TIRSAN
TÜRKİYE TİCARİ ARAÇLAR 
KONFERANSI’NDA TREYLER 
SEKTÖRÜNÜ TEMSİL ETTİ

Türkiye’nin ve uluslararası endüstri 
sektörünün önde gelen firmalarının 
üst düzey yöneticileri; sektörün 
mevcut durumu, pazar dinamikleri, 
yeni stratejiler, iş geliştirme, büyüme 
fırsatları gibi sektöre genel bakış 
sağlayan konuların yanı sıra; treyler 
sektöründeki inovasyonlar, yakıt 
tüketimi, emisyon yönetmelikleri gibi 
detaylı teknik konular hakkındaki 
sunumlarını paylaştılar. 

Tırsan Treyler Ar-Ge Müdürü Volkan 
Akıncı treyler sektöründeki son 
yenilikleri anlattığı sunumunda, iklim 
değişikliklerinin nakliye sektöründeki 
etkileri, 2050 yılı için Avrupa Birliği’nin 
emisyon hedefleri, 2050 yılı muhtemel 
taşımacılık modu alternatifleri, 2050 
yılı Türkiye ve Tırsan’ın potansiyeli, Ar-
Ge uygulamaları, araç konseptleri ve 
müşteri için değer yaratma yaklaşımı 
ile ilgili detaylı bilgileri katılımcılara 
aktardı. Akıncı, “Tırsan, 2018 yılında 
yarısı ihraç olmak üzere 20 bin adet 
treyler üretimi ve 500 milyon euro yıllık 
ciro hedefiyle, sektörün gelişmesine 
katkıda bulunan ulusal ve uluslararası 
konferanslarda yer almaktan; bilgi 
ve tecrübelerini sunarak sektöre 
öncü olmaktan gurur duymaktadır. 
Türkiye’nin global ağır ticari araçlar 
sektöründe yükselmesinde katkımız 
olmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Konferans, katılımcılar tarafından 
gündeminin içeriği, kalitesi ve sektörün 
önde gelen firmalarını buluşturması 
nedeniyle oldukça verimli bir 
konferans olarak tanımlandı. 
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Türkiye’nin güvenli 
lastiği Petlas, uzun 
ömürlü ve dayanıklı 
zirai lastikleri 
ile Avrasya’nın 
en önemli tarım 
ve hayvancılık 
fuarı BURTARIM 
2015’teki yerini 
aldı. 

PETLAS
TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Yaptığı yatırımlarla her zaman 
üreticinin yanında olan Türkiye’nin 
lastiği Petlas, uzun ömürlü ve 
dayanıklı zirai lastikleri ile 13-
17 Ekim 2015 tarihleri arasında 
BURTARIM 2015’teki (Bursa 13. 
Uluslararası Tarım, Tohumculuk, 
Fidancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı) yerini aldı. Bursa Tüyap 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 
sektörün ulusal ve uluslararası 
devlerini bir araya getiren 
organizasyon, yılda yaklaşık 250 
bin ziyaretçi ile bölgenin en önemli 
fuarı olarak dikkat çekiyor. 

PETLAS İLE DAHA 
VERİMLİ TARIM, DAHA 
BOL KAZANÇ
Tarımın geliştirilmesine yönelik 
büyük projelerde üzerine düşeni 

yapan Petlas, tarım makinesi 
ve traktör üreticilerinin de 
orijinal ekipman olarak en 
çok tercih ettiği marka olmayı 
sürdürüyor. “Hassas Tarım” 
olarak adlandırılan çevre dostu, 
sürdürülebilir ve ekonomik 
tarımsal üretim teknolojileri 
geliştiren Petlas; amaca göre 
özelleştirilmiş, toprağa en az 
zararı veren, uzun ömürlü ve 
dayanıklı lastikleri ile tarımda 
verimi artırmak için çalışmalarına 
devam ediyor. BURTARIM 2015’te 
modern tarımsal mekanizasyon 
aletleri lastiği, traktörlerin 
ilaçlama amacı ile kullandıkları 
lastik modellerini paydaşları ile 
buluşturan Petlas, üreticinin 
ihtiyaçlarına göre geliştirdiği yeni 
teknolojilerini fuarda tanıttı.
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Magelys bu ödüle aday gösterildiğin-
de organizatörler otobüsün son Euro VI 
standartlarını karşılaması, sayısız yeni-
likçi özelliği ve düşük işletme maliyeti-
nin altını çizmişlerdi.

Magelys iki farklı uzunluk (12,2 ve 12,8 
metre) seçeneği ve üç farklı versiyonla 
(Line, Pro ve Lounge) sunulan, şirketle-
rin duyduğu birçok ihtiyaç ve gereklili-
ği karşılayan seçkin tasarımlı bir tur o-
tobüsü. Çok yönlülüğünün kanıtı olarak 
araç, jüriye bölgesel, ulusal ve Avru-
pa genelinde kullanım için gereken tüm 
donanımla beraber sunuldu.

“Uluslararası Yılın Otobüsü 2016” ödü-
lünü kazanan Magelys Pro’da özel eri-

şim kapısına sahip tekerlekli sandalye 
asansörü ve hareket engelli olanlar için 
tasarlanmış bir alan, katlanabilir masa, 
46 Kiel marka deri kolduk, tuvalet, üç 
adet katlanabilir LCD ekran, kablosuz 
ağ bağlantısı, 220 V ve USB soketle-
ri, GPS ve yolculara yolu izleme olanağı 
sunan ön kamera yer alıyor.

Magelys aynı zamanda yüksek güven-
lik standartlarına sahip. R66/01 devril-
me testinden geçen araç devrilme du-
rumunda yolculara maksimum koruma 
sağlıyor. Araçta LDWS (Şerit Değiştirme 
Uyarı Sistemi) ve AEBS (Geliştirilmiş 
Acil Fren Sistemi) de yer alıyor.

ULUSLARARASI YILIN
OTOBÜSÜ 2016 ÖDÜLÜ
IVECO’NUN

“Uluslararası Yılın 
Otobüsü 2016” 
ödülü, yirmi iki 
gazeteciden 
oluşan jürinin 
başkanı Stuart 
Jones tarafından, 
Iveco Bus 
başkanı Sylvain 
Blaise’ye Kortrijk’ 
teki Busworld 
Fuarı’nda yer alan 
Iveco standında 
verildi.
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KRONE’DEN AFRİKA PAZARINDA 
TÜRK-ALMAN ORTAKLIĞI

Euroforum’un düzenlediği 4. Uluslararası 
Ticari Araçlar Konferansı (CTI) Krone’nin 
de sponsorluğuyla 12-13 Ekim günleri 
arasında İstanbul Şişli Marriot Otel’de 
gerçekleştirildi. Geniş katılım sağlanan 
konferansta, yoğunlukla büyüyen pazarlar 

ve trendler, teknolojik 
gelişmeler, Türkiye ticari 
araç pazarında treyler 
endüstrisinin önemi gibi 
konular masaya yatırıldı. 
Konferans, Türkiye 
merkezli ticari araç 
firmalarının yöneticilerinin 
aynı platformda bir araya 
gelip sektördeki fırsatları 
değerlendirmelerini 
sağladı. konferansın 
Danışma Kurulu’nda, 
Krone Ticari Araçlar 
CEO’su Rıza Akgün görev 
aldı.

ÖRNEK PROJE
Krone Ticari Araçlar Satış Müdürü Birand 
Hattatoğlu, “Afrika pazarı için Bir Türk-Alman 
Projesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Avrupa’nın en büyük treyler markalarından 
biri olan Krone’nin İzmir Tire’de toplam 190 
bin metrekarelik alanda kurduğu en modern 
fabrikası ile yerli bir marka haline geldiğini 
ifade eden Hattatoğlu, Tire’de Profi Liner, Profi 
Liner Plato, Profi Liner HD, Mega Liner ve Box 
Liner modellerinin üretildiğini söyledi.

Afrika pazarı için Bir Türk-Alman Projesi 
ile Afrika pazarlarının dinamiklerini analiz 
ettiklerini belirten 
Hattatoğlu, ülkelerdeki 
treyler sektöründeki 
farklılıkları ve benzerlikleri, 
yasa ve yönetmelikleri, 
ithalat yasalarını, 
müşterilerin satın alma 
alışkanlıklarını ve rekabet 
özelliklerini araştırdıklarını 
ifade etti.

Krone’nin ilk olarak Afrika 
pazarı için müşteriye 
özel üretilmiş treyleri 
Uluslararası Ticari Araçlar 
Fuarı (IAA) 2014’te tanıttığını 
söyleyen Hattatoğlu, 

“Projemizde, her detayı en ince ayrıntısına 
kadar düşündük. Bu proje, Krone’nin 
yaratıcılığının ve yeni pazarlara yüksek 
kalite standartlarından ödün vermeden 
girilebileceğinin çok güzel bir örneğidir” diye 
konuştu. 

MÜŞTERİ ODAKLI 
İLERLEME
Bu yıl içinde Krone’nin Doğu Afrika’da ilk 
önemli anlaşmasını yaptığını vurgulayan 
Hattatoğlu, “Afrika genelinde yasa ve 
yönetmelikler farklılıklar gösteriyor. En ufak 
bir farklılık bile ürün geliştirmede büyük 
değişikliklere yol açabiliyor. Pazar özelliklerine 
göre müşteriye özel sipariş edilen ürünler 
rekabette avantaj yaratıyor” dedi. 

Gelecekteki Afrika pazarındaki fırsatları da 
değerlendirdiklerini anlatan Hattatoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti: “Belli Afrika 
ülkelerinde müşteriler yüksek kaliteli ürün 
talep ediyorlar. Yüksek kaliteli ürünleri 
desteklemek ulaşım endüstrisinde daha 
fazla yasal düzenlemenin oluşturulmasını 
sağlayacaktır. Müşterilere satış sonrası ve 
yedek parça hizmeti verebilmek büyük önem 
arz ediyor. Afrika pazarlarında halen altyapı 
çalışmalarının geliştirilmesine de ihtiyaç 
olduğunun altını çizmek isterim.”

4. Uluslararası 
Ticari Araçlar 
Konferası’na (CTI) 
sponsor olan 
treyler üreticisi 
Krone, konferansta 
yaptığı sunum ile 
yeni pazarlardaki 
Türk-Alman 
ortaklığını anlattı. 
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FORD TRUCKS GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE 
İZMİR KENT EXPO 2015’TE YER ALDI
Ford Trucks modelleri 8-11 Ekim günleri arasında İzmir’de 
düzenlenen Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı Kent Expo’da, 
yerel yönetim temsilcileri ve fuar ziyaretçilerine tanıtıldı.

Ford Trucks, İzmir bayisi Büyükarcı ile katıldığı fuarda yerel 
yönetimlerin ihtiyaçlarına yönelik zengin ürün yelpazesini tanıttı.

Trucks standı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ile yerli ve yabancı belediye başkanları tarafından da ziyaret 
edildi.

Ford Trucks standında, 9.0L 320PS ecotorq motora sahip 1832 
DC 4x2 araç 8.000lt kapasiteli vidanjör ile sunulurken, 7.3L 
260PS ecotorq motorlu 1826 DC 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik 
sıkıştırmalı çöp kamyonu üst yapısı ile sergilendi. Fuarın bir 
diğer ilgi çeken modeli olan 9.0L 320PS ecotorq motorlu 2532D 
damper aracı 12m3 damper ve krom nikel 13.000 litre içme suyu 
tankeri fuarın öne çıkan araçları arasında yer aldı.

VOLKAN İTFAİYE
AR-GE MERKEZİ OLDU 
Dördüncü Özel Sektör Ar-Ge Merkezi Zirvesi, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikr Işık’ın katılımıyla 
Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşti. Zirve kapsamında 
Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanan şirketlere belgeleri 
takdim edildi. Otuzu aşkın mühendis kadrosu, teknik 
ve teknolojik donanımı ve kendi alanındaki yenilikçi 
projeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanan Volkan 
Ar-Ge Merkezi’nin belgesini Volkan İtfaiye Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Tecim, Bakan Işık’tan aldı.

Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim “Bu 
belge ile birlikte Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı 
teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası 
gibi çeşitli destekler alacağız. Ancak daha önemlisi 
Volkan İtfaiye olarak bu belge ile teknolojiye yaptığımız 
yatırımı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye’nin 
sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olmak şirketimiz adına 
heyecan verici. Ülkemizin katma değeri, yüksek ürünler 
üretildiği sürece kalkınacak ve refaha ulaşacak. Bu 
bilinçle çalışmalarımıza özveriyle devam ediyoruz” dedi.
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HYUNDAI TRUCK&BUS YETKİLİ SATICISI
ÖMER EKBİÇ GROUP İLK HYUNDAI H350 FİLOSUNU
ERZURUM’A TESLİM ETTİ 

Erzurum Çevre yolu üzerinde bulunan 
Ömer Ekbiç Group Plaza önünde sıralanan 
Hyundai H350 araçların teslimat töreni; 
Ömer Ekbiç Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Selim Ekbiç, Genel Müdür 
Murat Turhan, Satış Müdürü Kürşad Özer, 
Hınıslıoğlu Gıda adına da Ahmet Hınıslıoğlu 
ve Muhammet Hınıslıoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleşti. Törende sembolik anahtar 
teslimi yapılırken günün anısına bir plaket 
de verildi.

Ömer Ekbiç Group Satış Müdürü 
Kürşad Özer törende yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin birçok yerinde Hyundai ticari 
araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. 
H350 araçların istendiği takdirde; 16+1 
öğrenci servisi, panelvan, açık ve kapalı 
kasalı şasi kamyonet gibi birçok seçenekle 
müşteriye sunulabildiğini anlatan Özer, 
sekiz adetten oluşan ilk filoyu Erzurum’a 
vermiş olmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 

TİCARİ ARAÇTA  
OTOMOBİL KONFORU
Hyundai’ın otomobil konforu ile 
müşterilerin bütün ihtiyaçlarını 
karşılayacak elementleri birleştirerek 
geliştirdiği ticari araçlar, sessiz ve yüksek 
performanslı bir sürüş deneyimi sunarken, 
dayanıklılığı ve güvenliği de en üst düzeye 
taşıyor.

ÜSTÜN YÜKLEME 
KAPASİTESİ 
H350 ürün ailesinde iki tip uzunlukta 
panelvan bulunuyor. 6.195 mm 
uzunluğundaki panelvan 12,9 m3 ideal 
yük bölümü hacminde tam beş Euro 
Palet kapasitesine erişiyor. 5.515 mm 
uzunluğundaki versiyonda ise 10,5 m3 
hacimde dört Euro Palet kapasitesi 

sağlanıyor. Üstün yükleme kapasitesinin 
yanında geniş ve yüksek sürgülü kapı ölçüleri 
ve 270 derece açılabilen arka kapısı ile de 
yüklemede kolaylık ve hız sağlanıyor. 

BİR TİCARİ ARAÇTAN 
BEKLENEN HER ŞEY ONDA 
H350 ürün ailesinin temel taşlarından olan 
minibüs versiyonu personel, okul ve turizm 
taşımacılığında pazarın en yeni araçları 
olarak çağdaş ve konforlu yolculukların 
adresi olmaya aday görünüyor. Geniş/
ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat 
koltukları ve fonksiyonel donanımlarıyla 
H350 minibüs versiyonları 3,5t veya 4,1t 
araçlardan oluşuyor. 16+1 okul paketi ve 
geniş bagaj hacmi ile 13+1 turizm paketi 
olan araçların 170 bg motor gücüne sahip 
4,1t versiyonları bulunuyor. 

Sağlam, dayanıklı ve güvenilir şasi platform 
yapısı ile, geniş üst yapı seçeneklerine ve 
esnekliğine sahip kamyonetler 3,5t olup 
iki tip uzunlukta sunuluyor. 5.724 mm 
uzunluğunda olan versiyonu 3.435 mm’lik 
bir aks aralığı ile 3.480 mm’lik kasa boyu 
sağlıyor. 6.167 mm uzunluğunda olanı 
ise 3.670 mm’lik bir aks aralığı ile 3.893 
mm’lik kasa boyu sağlıyor. Kasa genişliği 
en fazla 2.320 mm olabilen araçların, kısa 
şase açık kasalı ve uzun şase kapalı kasalı 
versiyonları bulunuyor.

Karsan’ın nisan ayı 
başında üretimine 
başladığı Hyundai 
H350’ler ticari 
hayatta esnafının 
yanında olmaya 
başladı. Ömer Ekbiç 
Group aracılığıyla 
Erzurum’da 
Hınıslıoğlu Gıda’ya 
sekiz araçtan oluşan 
Hyundai H350 filosu 
teslim edildi.
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BURSA TARIM FUARI’NDA YEPYENİ 
YERLİ BAHÇE TRAKTÖRÜ JXB SERİSİ İLE 
DİKKAT ÇEKTİ 

Profesyonel çiftçilerin tercih ettiği 
traktör markası Case IH, 13-17 Ekim 
2015 tarihleri arasında düzenlenen 13. 
Bursa Uluslararası Tarım Fuarı’nda 
çiftçileri ve ziyaretçileri sergilediği 
yeni ürünleriyle buluşturdu. Çiftçiler 
tarafından da merakla beklenen ve 
Case IH ailesinin yeni yüzü olan JXB 
serisi 65, 78 ve 88 HP gücünde üç 
farklı motor seçeneği sunuyor. Gücü, 
yüksek tork değerleri, performansı ve 
güvenilirliğiyle kendini kanıtlamış, 4 
silindirli, Turbo-Intercooler motorları, 
sahip oldukları Tier 3 emisyon 
standardıyla güç ve ekonomiyi 
buluşturuyor.

Standart olarak sunulan 12 İleri 12 
Geri Powershuttle transmisyonu 
ile geniş bir çalışma hız aralığı 
sağlayan JXB serisi; direksiyonun 
yanında yer alan Powershuttle 
mekik kolu sayesinde ise 
özellikle sıra sonlarında 
debriyaja basmadan ileri 
ve geri hareketi yaparak 
hızlı ve kolay bir dönüş 
sağlıyor. 

Güvenilir, yüksek 
performanslı hidrolik 
sistem, konforlu ve 
ergonomik tasarım Case 
IH JXB serisi standart olarak sunulan 

dört adet hidrolik güç çıkışı, 3 
bin kg kaldırma kapasitesi ve 
sıra sonu dönüşlerde 
ekipmanı tek bir 
dokunuşla kolay 
ve hızlı bir şekilde 
kaldırıp indirebilmeyi 
sağlayan Lift-0-
Matic™ sistemi ile 
pek çok tarımsal 
ekipmanla verimli 
bir şekilde çalışmayı 
sağlıyor.

Yine 

Sağlam, güçlü ve 
modern tasarımlı 
ürünleriyle tarım 
sektöründe 
profesyonellerin 
tercihi olan Case 
IH, 13-17 Ekim 2015 
tarihleri arasında 
düzenlenen 13. Bursa 
Uluslararası Tarım 
Fuarı’nda yepyeni 
ürünlerini tanıttı. 
Case IH ailesinin 
yeni ürünü olan Case 
IH JXB serisi fuar 
ziyaretçilerinden 
yoğun ilgi gördü. 

CASE IH, 
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standart olarak sunulan servo kuyruk 
mili sayesinde, sıra sonları ve başlarında 
kuyruk milini devreye almak ve çıkartmak 
ise artık çok daha kolay. Sahip olduğu 
güvenlik sistemiyle kontak kapatıldığında 
kuyruk mili otomatik olarak devreden 
çıkıyor ve daha sonraki çalışmada olası 
kazalara engel oluyor. Case IH JXB 
serisi traktörlerde 540&540E d/d kuyruk 
mili devirleri ekonomik bir kullanımı 
kullanıcılarına sunuyor.

ÜSTÜN TRAKTÖR 
PUMA 230 CVX EN ŞIK 
HALİYLE, “PLATINUM 
EDITION” OLARAK GERİ 
DÖNDÜ 
Traktörlerinde üstün teknoloji ve donanımı, 
en güzel tasarımlarla sunan Case IH; 
Puma serisinin en güçlü üyesi olan Puma 
230 CVX’in Platinum Edition’ında güç ve 
şıklığı bir araya getirdi. Puma 230 CVX’in 
Platinum Edition kendini kanıtlamış FPT 
(Fiat Powertrain) motoru, fark yaratan 
kademesiz CVT transmisyonu, yüksek 
performanslı hidrolik sistemi, yüksek 
kaldırma kapasitesiyle sınıfının en güçlü 
traktörü olarak dikkat çekiyor. 

Puma 230CVX, şıklığının yanında sahip 
olduğu teknik özellikleri ile de göz 
dolduruyor. Traktör ile birlikte sunulan 
CVT (kademesiz transmisyon) Case 

IH markasının yıllardır bu alandaki 
deneyimini yansıtıyor. 0,03 

km/h gibi düşük sürüngen 
hızlara ulaşabilmenizi 

sağlayan CVT 
transmisyon 
ile pek çok 
tarımsal 
faaliyet etkin 
bir şekilde 
yapılabiliyor. 

Puma230CVX 
10 tondan 
fazla yükü 
kaldırabilen 
güçlü hidrolik 

sistemi, 
elektro-hidrolik 

olarak kontrol 
edilebilen 8 adet 

hidrolik güç çıkışı, 
elektronik çeki kontrol 

sistemi ile pek çok ekipman ile hassas bir 
şekilde çalışmayı sağlıyor. Sahip olduğu 
4 hızlı 540-540E-1000 ve 1000E kuyruk 
mili devirleri ile özellikle büyük balya 
makinesi kullanıcıları tarafından tercih 
edilecek olan yeni Case IH Puma230CVX 
Platinum Edition, konforlu, geniş ve sessiz 
kabini, tüm fonksiyonları rahatlıkla kontrol 
edebileceğiniz kontrol paneli, ergonomik 
kumanda kolları ile beklentileri karşılıyor. 

Puma230CVX Platinum Edition modeli ile 
sunulan geri sürüş sistemi, özellikle silaj 
tarımı ile uğraşan kullanıcıların hayatını 
kolaylaştırıyor. Sürücü koltuğunun 180° 
çevrilmesiyle ulaşılan arka direksiyon ve 
ekran sayesinde traktöre tam bir hakimiyet 
sağlanarak tek bir sıranın bile kaçırılması 
engelleniyor. 

AVRUPA’DA “YILIN 
TRAKTÖRÜ” VE “YILIN 
MAKİNESİ” SEÇİLEN 
CASE IH MAGNUM 380 
CVX DE BURSA’DAYDI
CASE IH’in yenilikçi, premium marka 
vizyonuyla ve ürün ile hizmetlerin sürekli 
olarak iyileştirilmesi ilkesiyle geliştirilen ve 
Türkiye’nin en yüksek beygir ve tork gücüne 
sahip traktörü Magnum 380 CVX, sadece 

Avrupa’da değil bütün dünyadaki çiftçiler 
için geçerli ve efektif bir çözüm olarak 
dikkat çekiyor.

Yüksek güç ve ekonomi denildiğinde ilk 
akla gelen traktör Magnum 380 CVX bunu 
güçlü ve ekonomik motoru ve kademesiz 
(CVT) transmisyonu ile sağlıyor. Magnum 
380 CVX; zor şartlar altında 380 HP nominal 
güçten 435 HP güce kadar çıkabilen, 1850 
Nm tork üreterek kendini kanıtlamış Tier 
4B egzoz emisyon değerindeki motoru ile 
sınıfında yeni standartları belirliyor. 

Kademe ve vites geçişi olmadan sarsıntısız 
bir şekilde çalışarak debriyaj kayıplarını 
ortadan kaldıran ve yakıt tasarrufunu 
maksimuma çıkartan Sürekli Değişken 
(CVT) transmisyon sistemi, 0,03 km/h 
gibi düşük hızları kullanıcısına sunuyor. 
Standart olarak sunulan ve kumanda 
konsolunda bulunan tek bir tuşa basarak 
devreye alınabilen ön aks süspansiyonu 
ve 3155 mm değerine sahip artırılmış 
dingil açıklığı toprağa tutunmayı arttırarak 
traktörün çekiş gücünü yükseltiyor. 

Case IH Magnum380 CVX bir otomobil 
kadar sessiz kabin içi, kullanılması kolay 
8 farklı fonksiyona kumanda etme imkanı 
sunan çok fonksiyonlu kumanda kolu, 
renkli dokunmatik ekranı ile kullanıcısının 
uzun saatler boyunca kesintisizce 
çalışmasını sağlıyor.
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İŞİN HİLESİ 
DÜRÜSTLÜKTÜR

Açıkçası bu yazıyı kaleme almama ve bu başlığı atmama, birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduğum 
Konukoğlu ailesi vesile olmuştur.

HAKAN SARAL
info@radusdergisi.com

SANKO ailesinde işe başladığımızda bize 
söylenen ve kulağımıza küpe yapmamız 
istenen en önemli değer, SANKO Holding 
çatısı altındaki tüm firmaların olmazsa 
olmazının, kırmızı çizgisinin kurucusu 
rahmetli Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi 
dürüstlüktür” ilkesi olmuştur.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Abdulkadir Konukoğlu Bey bu 
ilkeyi şu şekilde ifade ediyor:

“Rahmetli babam, ‘İşin hilesi, 
dürüstlüktür,’ derdi. ’Dürüst olan her 
zaman kazanır.’ Çok kazanmak isteyenin 
dürüst olması yeterli, dürüstlük dışında 
başka bir yöntemi denemesine gerek 
yoktur. Mutlu olmanın yolu, daha başarılı 
olanları örnek almak, sahip olduklarınıza 
sahip olamayanları görüp şükretmek 
ve zekat verip hayır işleyerek toplumla 
paylaşmaktır. Paylaşmak, mutluluktur. 
Hiçbir zaman ‘Geç kaldım’ demeyin. 

Bir işe başlamak için hiçbir zaman geç 
kalınmamıştır. Babam, ‘Başladığın gün, 
en erken gündür’ derdi.”

Ben bu ilkenin bir iş hayatında nasıl 
uygulandığını gördüm. Uygulanınca 
bereketini, huzurunu ve mutluluğunu 
yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum.

Yapmış 
olduğumuz 
işin maddi 
boyutunun 
yanında 
toplumsal 
ve sosyal 
boyutunun da 
bulunduğunu 
hiçbir zaman 
unutmamamız 
gerekir. 
“Ekmek 
kazandığımız, 
ömrümüzü 
vakfettiğimiz 
işimizi hangi 
kurallara göre 
yürütüyorsak, 

hayatımız da ona göre şekillenir.” Ahlaki 
ilkelerden uzak bir işyeri sahibine, 
ailesine, çalışanına ve ülkesine hayır 
getirmez. 

Dürüst esnaf;
Harama bakmayacak. Haram 
içmeyecek. Doğru, sabırlı, dayanıklı 
olacak. Yalan söylemeyecek. 
Büyüklerinden önce söze başlamayacak. 
Kimseyi kandırmayacak. Kanaatkar 
olacak. Dünya malına tamah etmeyecek. 
Yanlış ölçmeyecek. Eksik tartmayacak. 
Kuvvetli ve üstün durumdayken 

affetmeyi, hiddetliyken yumuşak 
davranmayı bilecek. Kendisi muhtaçken 
bile başkalarına verecek kadar cömert 
olacak. Eli, kapısı, sofrası açık olacak. 
Gözü, dili, beli kapalı olacak. Verdiği 
sözü zamanında yerine getirecek. Kısaca 
Ahilik kültürüne göre hareket edecek.

Etik davranmak, firmaya 
ve markaya her zaman 
itibar sağlar ve değer 
katar
Etik davranmak, firmanın itibarını ve 
ürünün marka değerini yükseltmesi, 
müşterilerin ve kamunun güvenini 
ve desteğini sağlaması bakımından 
önemlidir. Etik ilkelere göre işleyen bir 
ekonomik sistem, ilgili firmanın ve genel 
anlamıyla iş dünyasının toplum nezdinde 
ve uluslararası arenada saygınlığını 
artırır. 

Dürüstlük ilkesinin ana mayası tabi 
ki ailedir. Aile bu ilkeyi bireylerine çok 
asil bir şekilde işlemeli ve yaşatmalıdır. 
Dürüstlüğün temelinde asaletli aile 
yatar.

Dürüst davranmaktan bu güne kadar 
kimsenin kaybettiğini duymadım ve 
görmedim. Bu fani dünyada orta ve uzun 
vadede kazanan hep dürüst insanlar 
olmuştur. Ebedi hayatta zaten daha çok 
kazanacaklardır inşallah. 

Sonuç olarak; Cenabı Allah dürüst, 
helal ve haram ayrımını bilen temiz 
insanlar olmamızı, bu yapıda insanlarla 
çalışmamızı ve karşılaşmamızı nasip 
etsin.
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Yirmi beş yıldır Türkiye pazarında yer alan BPW, 
Türkiye’nin coğrafi konumu, treyler üretimindeki 
üst konumu, üretim teknolojilerinde kat edilen 
yol, son on yılda iki kattan fazla büyüyen sektör 
ve sahip olduğu treyeler ihracatı potansiyeli ile 
Türkiye’ye yatırım yapma kararı alan BPW’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Michael Pfeiffer, 
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yatırımla 
birlikte sadece aks değil, üst yapı ürünlerinin 
de Türkiye’de üretilmeye başlanacağı bilgisini 
verdi.

Türkiye’nin coğrafi konumu dolayısıyla transit 
geçiş noktası olmasının kararda etkili olduğunu 
ifade eden Pfeiffer, “Yatırım BPW’nin uzun vadeli 
planları çerçevesinde ele aldığı bir konudur. 
Türkiye’nin hali hazırda içinde bulunduğu geçici 
siyasi belirsizliğe rağmen BPW’nin Türkiye’nin 
geleceğine olan inancı tamdır. Bizim odağımız, 
yakalanacak istikrarla birlikte çok büyük bir 
ivme kazanılacağını düşündüğümüz orta 
ve uzun vadeli dönemdir. Çevre ülkelere de 
Türkiye üzerinden hizmet vermeyi ve burada 

gerçekleştirdiğimiz üretim ile ihracat yapmayı 
hedefliyoruz” dedi.

BPW’nin inovatif ve yenilikçi bir aile kuruluşu 
olduğunu ve yatırım ile ürünlerin yerlilik oranının 
yaklaşık yüzde 60’a ulaşacağını söyleyen BPW 
Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Akbaş ise,  
“Treyler üretiminde Almanya’nın ardından ikinci 
sırada gelen Türkiye, bizim gibi aks üreticileri için 
de oldukça büyük bir öneme sahip. Türkiye’de 
yıllık 75 bin adetlik ve yaklaşık 140 milyon euro 
hacminde bir aks pazarı bulunuyor. Öte yandan 
Türkiye lojistik sektörü, başarılı Türk firmalar 
sayesinde çok iyi noktalara gelmiş durumda. 
Ayrıca sektörün Türkiye’deki mega projeler 
sayesinde hem iç hem de çevre ülkelerdeki hızla 
gelişen pazarlarla birlikte büyümesini uzun 
yıllar sürdüreceğini öngörüyoruz. O nedenle 
Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğumuz bu 
yatırım hayati öneme sahiptir. Fabrika yatırımı 
ile yarattığımız istihdam sayısını da kademeli 
olarak, üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.

BPW  TÜRKİYE’DE
ÜRETİME BAŞLIYOR
DÜNYANIN 
ÖNDE GELEN 
TREYLER AKSI 
ÜRETİCİLERİNDEN 
BİRİ OLAN BPW, 
TÜRKİYE’DEKİ 
YATIRIMLARINI 
YEPYENİ BİR 
FABRİKA İLE BİR 
ADIM ÖTEYE 
TAŞIYOR. 
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NEW HOLLAND YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP
TARIM MAKİNE VE TARIMSAL ÇÖZÜMLERİYLE
BURSA TARIM FUARI’NDA BOY GÖSTERDİ

Fuarı ve New Holland marka tarım, iş 
makineleri ve çözümlerini değerlendiren 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir; “New 
Holland; fuar boyunca standında 
sergilediği ve katılımcılara tanıttığı T8 
serisi traktörleri, ilaçlama makinesi, uydu 
destekli hassas tarım uygulamaları, tarım 
tipi teleskopik yükleyicileriyle çiftçilerimize 

çalışmalarının her adımında yanlarında 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Fuarda 
sergilediğimiz iş makineleri ürün grubunda 
yer alan kazıcı yükleyicilerimiz, mini 
yükleyicilerimiz, teleskopik yükleyicilerimiz 
ve mini ekskavatörlerimizle de hem tarım 
hem de inşaat sektöründe hizmet veren 
firmalara yenilikçi çözümler sunuyoruz” 
dedi.

YENİLENMİŞ GÖRÜNTÜSÜ 
VE SÜREKLİ DEĞİŞEN 
CVT TRANSMİSYONU İLE 
NEW HOLLAND’IN AMİRAL 
GEMİSİ: T8
Çiftçilerin en çok tercih ettiği traktör New 
Holland, CVT transmisyonuna sahip Yeni 

Türkiye’nin lider 
markası New 
Holland, 13-
17 Ekim 2015 
tarihleri arasında 
Bursa’da bu yıl 
13’üncü kez 
düzenlenen 
Bursa 
Uluslararası 
Tarım Fuarı’nda 
sergilediği 
traktör, iş 
makineleri ve 
öncü teknolojik 
tarımsal 
çözümleriyle yer 
aldı.
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T8 Auto CommandTM serisi traktörleriyle 
çiftçilere konforu, ekonomiyi ve verimliliği 
bir arada sunuyor. Nominal olarak 280 
beygirden 380 beygire kadar dört farklı 
modeli bulunan T8 AC serisi, güç artışı 
ile birlikte 435 beygire kadar çıkabiliyor. 
Maksimum olarak 1850 Nm tork 
üretebilen verimli 8,7 litre hacminde FPT 
motoru, yalnızca SCR katalizör kullanarak 
yakaladığı Tier 4B egzoz emisyon değeriyle; 
gücü, ekonomiyi ve çevre dostu olmak gibi 
özellikleri bir traktörde birleştiriyor. 

Traktörün en önemli özelliklerinden biri, 
sürekli değişken, sınırsız vitese sahip, 
kademe ve vites geçişi bulunmayan, 
sarsıntısız ve dayanıklı CVT transmisyonu. 
Bu transmisyon sistemi sayesinde debriyaj 
kayıpları ortadan kaldırılırken, motordan 
alınan güç, maksimum verimlilikle toprağa 
aktarılıyor. Böylece yakıttan, zamandan ve 
iş gücünden en yüksek oranda tasarruf 
sağlanıyor. Standart olarak sunulan ön 
aks süspansiyonu, uydu destekli otomatik 
dümenlemeye hazır kullanımı, konforlu 
sessiz kabini, led aydınlatmaları ve birçok 
özelliği ile Yeni T8 Auto CommandTM serisi 
çiftçilerin tarlalarındaki en güvenilir iş 
ortağı oluyor.

NEW HOLLAND’IN UYDU 
DESTEKLİ HASSAS 
TARIM SİSTEMLERİ İLE 
TEKNOLOJİ TARIM VE 
ÇİFTÇİNİN HİZMETİNDE
New Holland verimliliğin, konforun 
ve ekonominin simgesi olan uydu 
destekli hassas tarım uygulamaları 
ile pazarın teknoloji öncüsü olmaya ve 
en yeni teknolojileri çiftçilerin hayatını 
kolaylaştırmak adına sunmaya devam 
ediyor. Ürün gamında EZ-Guide 250TM, 
FM 750TM ve FM 1000TM modelleri ile 
üç farklı sistemi bulunan New Holland 
böylelikle, her bütçeye göre en uygun 
çözümü sunuyor.

Giriş seviyesinde olan EZ-Guide 250TM 
sistemi düşük hassasiyette düzeltmeler 
gerektiren tarımsal faaliyetlerinde destek 
almak isteyen ve kalite beklentileri 
yüksek olan çiftçiler için ideal ve en 
ekonomik çözümdür. Harici anten ile 
traktör&ekipman iş genişliği hassasiyeti 
arttırılarak hata payı 15-20 cm’ye kadar 
düşürülür. 

FM 750TM çok fonksiyonlu uydu destekli 
dümenleme sistemi, daha fazlasını isteyen 
çiftçilerin tercihi oluyor. Kullanılan uyduya 
göre 2,5 cm ile 20 cm arasında çalışabilme 
hassasiyetine sahip FM 750TM manuel 
dümenlemenin yanı sıra EZ-PilotTM 
veya AutopilotTM kullanarak otomatik, 
eller serbest dümenlemeyi destekliyor. 
Bu teknoloji sayesinde çiftçiler kusursuz 
çizilerde çalışarak maksimum verim elde 
edebiliyor.

En yüksek performansa sahip FM 1000TM 
uydu destekli dümenleme sistemi çok 
geniş fonksiyon aralığı ile tüm tarımsal 
işlemlerde çiftçinin en büyük destekçisi. 
Ayrıca ikinci anten girişi sayesinde 
ekipman kontrolü sağlanabiliyor. Aynı FM 
1000TM sistemini kullanan farklı traktörler 
arasında anında ve kablosuz bilgi transferi 
gerçekleştirilebiliyor. Kullanılan uyduya 
göre 2,5 cm ile 20 cm arasında çalışabilme 
hassasiyetine sahip FM 1000TM Manuel 
dümenlemenin yanı sıra hem EZ-PilotTM 
hem AutopilotTM otomatik, eller serbest 
dümenlemeyi destekleyen bu sistem 
ile çiftçiler kontrolü uydulara bırakarak 
verimliliklerini en üst düzeye çıkarıyorlar.

NEW HOLLAND SP 3000 
TARLA PÜLVERİZATÖRÜ 
İLE YÜKSEK KAPASİTELİ 
MÜKEMMEL İLAÇLAMA
Çalışmalarında yüksek kapasite isteyen 
çiftçiler için geliştirilen New Holland SP 
3000 ilaçlama makinesi, sahip olduğu 
ileri teknoloji ile üstün performans ve 
mükemmel ilaçlama imkanı sunuyor. 
24 m kol genişliği ve 3.000 lt. depo 
kapasitesine sahip New Holland SP 3000 
tarla pülverizatörü, kullanım kolaylığı 
ve veri takibi sağlayan ARAG Bravo180 
kumanda ünitesi ile donatılmıştır. Kolların 
otomatik açılıp kapanması, yükseklik ve 
denge pistonlarının ayarları, bu kumanda 
ünitesinin sağladığı kolaylıklardan sadece 
birkaçı.

Ayrıca, ilaçlama norm ayarı, ilerleme hızına 
bağlı olarak otomatik ayarlanırken; verileri 
traktör kabini içerisindeki dijital kontrol 
ünitesi ekranından takip etme imkanı 
sunuyor. 

New Holland SP3000 tarla pülverizatörü 
30 lt. depo kapasitesine sahip ön karıştırıcı 
ile homojen bir ilaç karışımı sağlıyor. 
Sıra sonlarında ilaçlamaya hangi sıradan 

devam edileceği, standart olarak sunulan 
köpük markörünün bıraktığı iz sayesinde 
sorun olmaktan çıkıyor.

NEW HOLLAND TARIM 
TİP TELESKOPİK 
YÜKLEYİCİLER İLE 
YÜKLEME DERDİNE SON
New Holland Bursa Tarım Fuarı’nda 
sergilediği tarım tip teleskopik 
yükleyicilerle, çiftçilerin her adımlarında 
yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. 
New Holland’ın tarım, hayvancılık, 
elleçleme, farklı arazi işleri, büyük 
balyaların yüklenmesi gibi birçok farklı 
işte kullanılabilen teleskopik yükleyicileri 
olağanüstü üretkenlikte çalışıyor.

Teleskopik yükleyici serisi 6 m, 7 m ve 9 m 
boy seçenekleriyle farklı müşterilerin farklı 
ihtiyaçlarına karşılık verecek çeşitliliğe 
sahip. LM serisi teleskopik yükleyicilerinde 
4,5 litrelik, 110 bg gücünde Tier4A 
emisyon standartlarında çevreci motorlar 
kullanılıyor. Ters fan, hızlı ataşman 
değiştirici, klima, çeki demiri gibi standart 
ekipmanlar yapılan işi kolaylaştırmada 
avantaj sağlıyor. Vites değişimi ve ataşman 
yönetimi joystick üzerinden sağlanarak 
operatörün konforuna katkı sağlanıyor.

FUARIN BİR DİĞER 
GÖZDESİ NEW HOLLAND 
KAZICI YÜKLEYİCİLERİ: 
B110B VE B115B
110 bg’lik, yüksek motor gücüyle şu 
an pazardaki en güçlü motora sahip 
New Holland B110B ve B115B kazıcı 
yükleyicileri; 4,5 litrelik turbo şarjlı 
motorları, endüstriyel uygulamalara 
yönelik motor tasarımı, üretimi ve satışı 
alanında lider bir üretici olan Fiat Power 
Train (FPT) tarafından sunuluyor. 

B110B ve üzeri modellerde standart olarak 
bulunan değişken debili hidrolik pompa 
sistemi, %10 oranında yakıt tasarrufu ve 
hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlıyor. 

B110B ve B115B üzerinde sunulan 
Powershift şanzıman, operatöre 
maksimum konfor sağlarken; kolay 
erişimli geniş kabinlere sahip modeller 
operatör konforunu ön planda tutuyor. 
Ayrıca, motor ve servis noktalarına yer 
seviyesinden erişimiyle operatöre bakım 
kolaylığı sunuyor.
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ESKİŞEHİR’E AVRUPA STANDARTLARINDA
YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, paydaşı 
olduğu Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon 
Çerçeve Programı olan Horizon 2020 
Programı kapsamında Avrupa Komisyonu 
ile imzalanan proje dahilinde Türkiye’deki ilk 
elektrikli otobüs ihalelerinden birini açtı. İhale, 
yerli üretime öncelik vermek üzere yüksek 
teknolojide sanayi ürünleri kapsamında 
yerli malı avantajı ile gerçekleştirildi. Bu 
doğrultuda ihaleyi Bozankaya kazandı. 
Sözleşme, Eskişehir Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Bozankaya 
Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay 
tarafından imzalandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, Avrupa Birliği Akıllı Şehir Projesi 
kapsamında alınan hibenin ulaşım 
ayaklarından biri olan dört adet elektrikli 
araç için düzenlenen ihalenin Bozankaya 
firması tarafından kazanıldığını vurgulayarak, 
“Bugün Avrupa komisyonundan aldığımız 
5 milyon euroluk hibe kapsamına ikinci bir 
projenin sonuçlanmasını paylaşacağız. 4 
Ağustos 2015’te dört adet elektrikli otuz 
kişilik elektrikli otobüsler için açılan ihaleyi 
Bozankaya firması kazandı. Bugün bu 
ihalenin sözleşmesini imzalayacağız. Bu 
tarihten sonra Aralık sonuna kadar dört 
elektrikli otobüsü teslim edecekler. Hibrit 

araçlarda olduğu gibi Eskişehir’de bir 
ilke imza atıyor. Dileğimiz bundan sonra 
diğer belediyelerimize de örnek olması. 
Bu araçlar engelli yurttaşlarımızın da 
kolaylıkla kullanabileceği araçlar. Özel 
rampa sayesinde engelli araçları otobüslere 
giriş yapabiliyor. Son derece çevreci ve 
ekonomik. Karbondioksit salınımında en az 
kirlenmeyi hedefliyoruz. İnsanlık adına iyilikler 
getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Yeni nesil araçlar olmaları itibarıyla tüm 
dünyada elektrikli otobüs üretimine başlayan 
sınırlı sayıda üretici bulunduğunun altını 
çizen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay ise, “Elektrikli otobüsümüz ile 
Türkiye’de ilk iki, dünyada ise ilk on üretici 
arasında yer almaktayız. Hatta geliştirilen 
teknolojinin alanındaki farkıyla E-Karat, öncü 
bir araç. Önümüzdeki beş yıl için binlerce 
elektrikli aracın toplu taşıma alanında 
kullanılmaya başlayacağını ön görüyoruz. 
Bozankaya E-Karat’ın yerli üretim olması ile 
yurt içi pazarına daha uygun maliyetlerle ürün 
temin ederek yerli üretimi tercih edilir hale 
getirirken, teknolojimiz sayesinde yurt dışı 
pazarlarındaki üreticilerle rekabet edebilecek 
konuma geldik. Bu anlamda Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi’ne çevreyi koruyan 
yaklaşımları ve yerel, üretimi desteklemeleri 

ile ülke kaynaklarına verdikleri değerden 
dolayı Bozankaya adına teşekkür ederiz” dedi. 

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER 
TEST SÜRÜŞLERİNDE TAM 
PUAN ALDI
Bozankaya E-Karat; enerji tüketimi düşük, 
verimli ve çevre dostu bir araç olarak ön 
plana çıkıyor. Hali hazırda kullanılan yakıt 
kaynaklarına göre yüzde 70- 80 arasında 
daha düşük enerji maliyeti sunuyor. E-Karat, 
şarj olduğunda 200 km menzil garantisi ile 
sunulurken şehir içinde ortalama 260-320 
km arasında yol yapabiliyor. Üstelik elektrikli 
araç istasyonları gerekmeksizin akıllı mobil 
şarj üniteleri ile araçlar şarj edilebiliyor. 

Bozankaya E-Karat; şarj edilebilir elektrik 
(akü) ile çalışan, 10,7 m uzunluğunda, üç 
kapı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme 
olanağı sağlayan, süper alçak tabanlı, en 
az 25 kişi oturma kapasiteli, çevreci, sessiz, 
ekonomik, verimli bir şehir içi otobüsü 
olarak birçok çözümü bir arada sunuyor. 
E-Karat, elektrikli araç istasyonlarında 
şarj edilebilmekle birlikte, doğrudan akıllı 
şarj cihazlarıyla 380V’a bağlanıp, başka 
hiçbir cihaza veya şarj istasyonuna ihtiyaç 
duymadan da araç şarj edilebiliyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 
Avrupa Komisyonu ile 
imzaladığı Akıllı Şehir 
projesi kapsamında toplu 
taşımacılıkta çevreci bir 
yatırım yaparak elektrikli 
otobüs ihalesi açtı. İhaleyi, 
yerli üretim araçları ile 
Bozankaya kazandı. Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi, dört 
adet elektrikli otobüs için 
Bozankaya ile sözleşme 
imzaladı. 

BOZANKAYA’DAN
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ALLISON TRANSMISSION, TORQMATIC® 
ŞANZIMAN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR

Allison’ın yeni T1000, T2100 ve T2200 tam 
otomatik şanzıman modelleri Avrupa, Asya-
Pasifik, Avustralya ve Latin Amerika’da mini 
otobüs, midi otobüs ve şehirlerarası otobüs 
uygulamalarında kullanılan 1000, 2100 ve 
2200 modellerinin yerini aldı. Genişleyen 
Torqmatic ailesi, en yeni ürün özellikleri 
olan 5. Nesil Elektronik Kontroller ve 
FuelSense ® yakıt verimlilik paketini de 
içererek Allison şanzıman yelpazesinin 
eksiksiz olarak müşterilere sunulmasını 
sağlıyor. 

Allison Transmission Global Pazarlama 
Müdürü Lawrence Love yaptığı 
açıklamada, “Allison, dünya genelinde 

ürünlerini OEM’ler ve son kullanıcılar için 
uygulamalarına özel çözümler sunmak 
üzere üretiyor. Yeni T1000, T2100 ve T2200 
şanzımanlar, 201 kW (270 bg) ve 780 N•m 
kadar motor gücüne sahip şehir içi ve 
şehirlerarası otobüs uygulamalarında 
güvenilirliği ve en iyi yakıt tasarrufunu 
sağlayacak gelişmiş teknolojilere sahip” 
dedi. 

DONANIM GELİŞMELERİ
Yeni T1000 ve T2000 modelleri geliştirilmiş 
güvenilirlik ve verimlilik için tasarlanmış bir 
ana şanzıman gövdesine sahip. Geliştirilmiş 
soğutma hattı, vana gövdesini de kapsayan 
parçalar üzerinde yapılan iyileştirmeler 
ile sağlanıyor. Bu değişiklikler, kontrol 
sisteminin maksimum yakıt tasarrufu 
için kesintisiz olarak şanzıman basıncını 
ayarlamasına olanak sağlıyor.

5. NESİL ELEKTRONİK 
KONTROLLER
Allison 5. nesil elektronik kontroller, yeni 
nesil araçların elektrik-elektronik yapıları 
ile uyumlu olmak ve araç montaj işlemi 
sırasında kolay entegrasyon sağlamak 
amacıyla tasarlanmıştır. Bu kontrol sistemi, 
yakıt tüketimini azaltacak 
yazılım özellikleri 
ile birlikte, üstün 
verimlilik ve tasarruf 
için en uygun 
vites değiştirme 
stratejilerini sunuyor.

Allison mühendisleri, 
gelişmiş hat sonu 
programlaması ve 
daha yüksek hızda 
CANbus uyumluluğunun 
yanı sıra daha hızlı 
ve daha hassas işlem 
kapasitesi için Geliştirilmiş 
Şanzıman Kontrol Modülü 
(TCM) donanım ve yazılımının 
yükseltilmesi üzerine de 
yoğunlaştı. Bu nesil elektronik 
kontroller, iki ilave ivme gücü yönetim 
düzeyi sağlıyor. 

Kontrol modülünde vites değiştirme 
programlarındaki gelişmeler için doğru 
giriş sağlayan ve yakıt tasarruf özellikleri 
taşıyan hassas ve duyarlı eğimölçer 
bulunuyor. Buna ek olarak sistem, 
yakıt tüketimini daha aza indirmek için 
Ekonomi ve Performans vites değiştirme 
programları arasında otomatik olarak 
seçim yapıyor.

FUELSENSE
5. nesil kontrolleri içeren FuelSense yakıt 
verimliliği paketi, görev döngüsüne bağlı 
olarak yüzde 20’ye varan yakıt tasarrufu 
sunuyor. Bu çözümleri tercih eden filolar, 
motor hızını en verimli düzeyde tutmak için 
EcoCal vites değiştirme teknolojisi, araç 
doluluğu ve yol koşullarına bağlı olarak 
düşük motor hızına geçme zamanına karar 
verebilmek için dinamik vites değiştirme 
programı, yakıt tasarrufu, emisyon azalımı 
ve araç durur haldeyken soğutmanın 
sağlanması için duruş esnasında otomatik 
boşa atma ve motor yakıtını kontrol eden, 
agresif sürüş uygulamalarının azaltılmasını 
sağlayan araç ivmelenme yönetimi 
avantajlarından yararlanıyor.

Allison 
Transmission, 
şehir içi ve 
şehirlerarası otobüs 
uygulamaları için 
otomatik şanzıman 
çözümlerinde 
artan global 
taleplere yönelik 
olarak, filolara 
yüksek yakıt 
verimliliği sunan 
gelişmiş donanım 
ve yazılımlara sahip 
Torqmatic® ürün 
portföyünü üç yeni 
şanzıman modeli 
ile yeniledi. 
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BRISA’NIN İNOVATİF SERVİS MERKEZİ PROPRATİK 

VAN’DA AÇILDI

Mağaza açılışında konuşan Brisa Satış 
Direktörü Yakup Demir, şunları söyledi: 
“Ülkemizdeki ticari araç sahipliğine 
baktığımızda %70’ini filoların, %30’unu 
ise bireysel kullanıcıların oluşturduğunu 
görüyoruz. Hızla artan araç parkı ve 
yükselen filolaşma/kurumsallaşma 
oranlarıyla birlikte ticari lastikler 
pazarındaki müşteri beklentileri de 
değişiyor. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde 
açılacak tüm ProPratik mağazalarında, 
aynı kalitede ürün ve hizmet sunmayı 
garanti ediyoruz. Bu konu, müşteri 
deneyiminin yanı sıra karayollarımızdaki 
can ve mal güvenliği açısından da büyük 
önem taşıyor. ProPratik konsepti, Brisa’nın 
filo yönetim çözümlerini tek çatı altında 
birleştiren ‘Profleet filo yönetim çözümleri’ 
paketinin bir parçasıdır. Profleet ile filo 
müşterilerinin operasyonel maliyetlerinde 
maksimum tasarruf sağlanmasına yönelik 
sürdürülebilir çözümler sunarak sosyal, 
ekonomik ve çevresel katma değerini 
yükseltilmelerini amaçlıyoruz. Dünyada ve 
Türkiye’de trendleri incelediğimizde, her 
sektörde uzmanlaşma kavramının ön plana 
çıktığını görüyoruz. Biz de Brisa olarak 
dünyadaki bu yapısal dönüşümü yakından 
izleyerek Türkiye’ye öncülük ediyoruz. 

Müşteri odaklı anlayışımız doğrultusunda 
ilkleri gerçekleştiriyoruz. İş ortaklarımızı 
da bu dönüşüm ve uzmanlaşma sürecine 
dâhil ederek yarattığımız ProPratik satış ve 
servis zincirimizin İzmir, Mersin ve Afyon 
halkalarından sonra dördüncü mağazamızı 
Aydınlar Otomotiv çatısı altında Van’da 
açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
ProPratik mağazalarındaki hizmet 
kalitesini güvenceye almak ve üst düzeyde 
müşteri memnuniyeti sağlamak için, Brisa 
tarafından yüksek standartlar belirledik. 
Türkiye genelinde açılacak tüm ProPratik 
mağazalarında, aynı kalitede ürün ve hizmet 
sunmayı garanti ediyoruz.”

Aydınlar Otomotiv adına söz alan Muzaffer 
Aydın ise şu değerlendirmede bulundu: “986 
metrekare alan içindeki ve aynı anda on 
araca servis hizmeti verebilen mağazamızda 
tüm teknik lastik bakım işleri, yağlama, 
diagnoz, süspansiyon, TÜV muayene 
hazırlıkları gibi hizmetleri sunabiliyoruz. 
ProPratik konseptiyle aynı zamanda akü, 
yedek parça ve çeşitli aksesuarları da 
müşterilerimize ulaştırıyoruz. Aydınlar 
Otomotiv Propratik mağazamız ile 
müşterilerimize konusunda uzman nitelikli 
kadromuzla hizmet sağlamayı hedefliyoruz.”

Dünyanın en 
büyük lastik 
üreticilerinden 
Bridgestone ile 
Sabancı Holding’in 
ortak kuruluşu olan 
Brisa, ağır ticari 
araçlara yönelik 
satış ve servis 
zinciri ProPratik’in 
dördüncü 
halkasını Van’da 
açtı. Ağır ticari 
araç sektöründe 
hizmet veren 
Aydınlar ProPratik 
mağazasında, 
Bridgestone ve 
Lassa’nın otobüs 
ve kamyon 
segmentindeki 
ürünleri, Bandag 
lastik kaplama, 
ağır ticari araçlara 
yönelik akü, 
yedek parça ve 
aksesuarların satış 
ve servisi tek çatı 
altında yapılıyor.
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ALTINCI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ 
SEMPOZYUM VE SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

6’ncı Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum 
ve Sergisi’nin açılışı, Yargıtay Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit, İçişleri Bakanı Selami Altınok, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Feridun Bilgin’in yanı sıra sektör 
temsilcileri, akademisyenler, yabancı 
konuklar ve vatandaşların katılımı ile 
yapıldı.

Törende gerçekleştirilen açılış 
konuşmalarının ardından, trafik konulu 
kısa film yarışmasında dereceye giren 
ilk üç filmin yapımcıları ödüllerini İçişleri 
Bakanı Selami Altınok, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Bilgin ile Yargıtay 
Başkanı Cirit’in elinden aldı.

Sempozyum ile trafik güvenliğinin 
bilimsel bir platformda, bütün paydaşların 
katılımıyla çok yönlü olarak analiz edilmesi 
ve bilimsel öneri ile değerlendirmeler 
ışığında çözüm önerileri geliştirilmesini 
hedeflendi. Etkinlikte karayolu trafiğinde 
meydana gelen çarpışmalar sonucunda 
gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar, 
bunların sosyal ve ekonomik maliyeti ve 
bütün yönleriyle trafik sorunu ele alındı. 
Ayrıca trafik alanında hizmet veren firma, 
kurum ile kuruluşların tecrübeleri ve 
bilim insanlarının bilimsel çalışmalarının 
karşılıklı olarak paylaşıldığı bir ortam 
sağlandı.

Sergide, trafikle ilgili ürün, hizmet ve 
teknoloji üreten yetmiş altı kamu kurumu 
ve özel sektör kuruluşunun yanı sıra 
Polonya Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırımı 
Geliştirme Bölümü olarak etkinliğe katıldı 
ve Polonya firmaları da stant açtı.

Sempozyum, panel, oturumlar, çocuklara 
yönelik trafik konulu tiyatro gösterileri, 
bilgilendirme toplantıları ve diğer 
etkinliklerin yer aldığı etkinlik yoğun ilgi 
gördü. 

Ülkemizin karayolu 
trafik güvenliğine 
önemli katkılar 
sağlayan sempozyum 
ve sergi etkinliğinin 
6’ncısı; İçişleri 
Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
ile Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’nın 
işbirliğinde ve 
destekleyici sponsor 
firmaların katkılarıyla 
12-14 Kasım günleri 
arasında ATO Kongre 
ve Fuar Merkezi 
Congresium’da 
düzenlendi. 
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Makine parkını güçlendirmeye karar 
verince piyasa araştırması yaptıklarını 
belirten Akcan, “Akyazı’ya hızlı ve daha 
iyi hizmet verebilmek amacıyla makina 
parkımızı Sanko Makina üretimi MST 
marka beş kazıcı yükleyici alarak 
güçlendirdik” dedi. Akcan, yeni alınan 
iş makinaları sayesinde, ilçe merkezine 
uzak mahallelere (köylere) hak ettikleri 
hizmetin zamanında sunulacağını dile 
getirdi.

Hizmet kalitesine önem verdiklerini 
vurgulayan Akcan, “Akyazı her geçen 
gün büyüyüp gelişiyor. Burada yaşayan 
vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda 
hizmet sunmak amacı ile belediyemizin 
araç parkını her geçen gün biraz daha 
büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni 

araç filomuzla Akyazı’ya daha güzel 
hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

Sanko Makina Türkiye Kamu Satışları 
Müdürü Hakan Saral ise “Ülkeme 
ve geleceğime sahip çıkacağım” 
düşüncesiyle yerli üretimde karar kılan 
Belediye Başkanı Sayın Hasan Akçan 
ve ekibine teşekkürlerini sundu. Yerli 
malı makinaların tercih edilmesinin, 
Türkiye’de iş makinaları sektöründe 
üretimin artmasını, Ar-Ge çalışmalarının 
yoğunlaşmasını sağlayacağına dikkati 
çeken Saral, “Satılan her iş makinası, 
istihdam artışı, daha az ithalat ve güçlü 
bir Türkiye hedefine ulaşılmasına katkı 
sağlayacaktır ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş makinaları 
belediye yetkililerine teslim edildi.

Sakarya’nın Akyazı 
İlçesi Belediye 
Başkanlığı, makine 
parkını Sanko 
Makina’nın ürettiği 
MST marka beş 
kazıcı yükleyici 
ile güçlendirdi. 
Belediye başkanı 
Hasan Akcan, hizmet 
kalitesini artırmak ve 
daha güvenilir, hızlı 
ve kaliteli hizmet 
vermek amacıyla 
makine parkını 
güçlendirdiklerini 
söyledi.

MST KAZICI YÜKLEYİCİLER 
AKYAZI BELEDİYESİ’NDE
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“Toplumumuzun yaşam 
kalitesinin artmasına ve 
ülkemizin sürdürülebilir 
gelişmesine hizmet 
eden makina imalat 
sektörünün, kalite, 
teknoloji geliştirme ve 
yenilikçilikte uluslararası 
düzeyde rekabetçi bir 
yapıya ulaşmasına katkı 
sağlayan, yönlendirici, 
katılımcı ve paylaşımcı 
bir tepe organizasyon 
olmak” amacıyla kurulan 
Makina İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED), 1. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nı 
17 Ekim 2015 tarihinde 
gerçekleştirdi.

MAKFED
YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
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2014 yılında on dört kurucu derneğin 
katılımıyla kurulan ve bugün on altı 
üyeye sahip olan MAKFED’in Ankara’da 
bulunan merkezinde gerçekleştirilen 
toplantıda, 2017 yılına kadar görev yapacak 
olan yönetim kurulu seçildi. MAKFED’in 
başkanlığını ise Adnan Dalgakıran üstlendi.

Görevi Dalgakıran’a devreden Kutlu 
Karavelioğlu yaptığı konuşmada; yeni 
yönetime hızlıca, düzenli gelir getirecek 
teşebbüslerde bulunulması, benzer 
örgütlerin kaynakları içinde piyasa 
gözetimi ve denetimi, gümrüklerde tespit, 
bilirkişilikler, ekspertizler, sertifikasyon 
hizmetleri, sektörel raporlamalar gibi 
çeşitli faaliyetlerde bulunmalarını, 
temsil kabiliyeti ve sektörel deneyimi 
yüksek personel ile yüksek standartlı 
bir çalıma ortamı sağlanmasını tavsiye 
etti. Karavelioğlu, “Makinacı camiası 
sözde kalmamalı, sosyalleşmeliyiz. 
Birbirimizi tanımak, firmalarımızı bilmek 
değildir; bizim hammaddemiz insandır. 
Medyatik olmayı umursamadan, etki 
alanımızı genişletmeliyiz. Fikir üreten 
bütün mekanizmaların içinde olmak, bizi 
referans alacakları çoğaltacaktır. Sadece 
makine üretmeyi değil, bu sayede her 
şeyi üretmeyi bildiğimizi paydaşlarımıza 
göstermeliyiz. Sadece kendi sektörümüzle 
ilgili değil, imalat sanayii ile ilgili her 
tasarrufta sözümüz, katkımız, gerekirse 
müdahalemiz olmalı. Bunun için çok hızlı 
haberleşebilmeli, bir araya gelebilmeli ve 
görüş üretebilmeliyiz. Sekretaryalarımız 
birmişçesine çalışmalıyız” dedi.

Teşekkür konuşması yapan MAKFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran 
şunları söyledi: “Federasyonumuz yedi yılı 
bulan yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 
2014’ün sonunda on dört sektör derneğinin 
bir araya gelmesiyle oluştu. Bugün makine 
imalat sektörünün büyük bölümünü 
kapsayan on altı sektör derneğinin 
katılımıyla, tek çatı altında sektörel 
bütünleşme yolunda tarihî bir adım attık. 
Yirmi alt sektörden kendi segmentlerinde 
en büyük bin dört yün elli firmayı 
temsil eden bu derneklerin işbirliğiyle, 
faaliyetlerimize makine imalat sanayii 
ile ilgili tüm politika ve uygulamaların 
belirlenmesinde etkin rol üstlenmek üzere 
yön vereceğiz. MAKFED olarak makine 
imalat sektörünün toplam kalite, Ar-Ge 
ve inovasyon konularında uluslararası 
rekabete uygun bir yapıya kavuşmasını 
sağlamak ve sektörün, diğer yan sektörler 
ile beraber kalkınmasına katkıda bulunmak 
en önemli hedefimiz. MAKFED ve üyeleri 
19 AB Federasyonu’nda Türk makine 
sektörünü temsil ediyor, bu çok önemli bir 
lobi gücüdür.”

AKDER (Akışkan Gücü Derneği), AMD 
(Ambalaj Makinecileri Derneği), ARÜSDER 
(Araç Üstü Ekipman İmalatçıları Derneği), 
AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneği), BESİAD (Bağlantı 
Elemanları Sanayici ve İşadamları 
Derneği), ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği), İMDER (Türkiye İş 
Makinaları Distrübütörleri ve İmalatçıları 
Birliği Derneği), İSDER (İstif Makinaları 

Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği), 
İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima 
İmalatçıları Derneği), KBSB (Kazan ve 
Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği), 
MİB (Makina İmalatçıları Birliği Derneği), 
PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği), 
POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 
Derneği), TARMAKBİR (Türk Tarım Alet 
ve Makineleri İmalatçıları Birliği Derneği), 
TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuarları 
Sanayicileri Derneği) ve TEVİD’in üyeleri 
arasında yer aldığı (Elektrikli Vinç 
İmalatçıları Birliği Derneği) MAKFED’in 
Birinci Dönem Yönetim Kurulu’nda yer alan 
isimler şöyle belirlendi:

Adnan Dalgakıran (MİB)

Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)

Hüseyin Semerci (PAGDER)

Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)

Şenol Önal (TARMAKBİR)

Ali Eren (KBSB)

Adil Nalbant (TEMSAD)

Halil Tamer Öztoygar (İMDER)

Önder Bülbüloğlu (TEVİD)

Toplantı, federasyonun oluşumunda 
katkısı bulunan kurucu üye firmaların 
temsilcilerine birer teşekkür plaketi 
sunulmasıyla sona erdi. 
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Her yıl düzenlenen “Ticari Filo Ödülleri”, 
motor üreticileri, tedarikçiler, filo 
grupları, haber yayın ekipleri ve sektör 
uzmanlarının, sektöre ve pazara en 
hakim, saygın isimlerinden oluşan 
jüri tarafından belirleniyor. Jürinin 
mükemmeliyetçi bir yaklaşımla yaptığı 
değerlendirmeden ikinci kez başarı ile 
çıkan Isuzu D-Max’e ödülü, Uluslararası 
Telmford merkezinde gerçekleştirilen 
törenle verildi.

Törende konuşan Ticari Filo Editörü 
Stephen Briers, “Isuzu pick-up filoların 
ihtiyaçlarını anlayan uzman bir ağa 
sahiptir. Jüri, D-Max’in beş yıllık bir 
garantiye sahip olmasından övgü ile 
bahsettiler, aracın sahip olduğu güvenlik 
ekipmanları ve 3,5 tonluk çekme 

kapasitesi, fiyat ve performans açısından 
sektördeki rakiplerinden ileride 
bir perspektif ve rekabetçi bir yapı 
çizmektedir, Bunun yanı sıra off-road 
özelliklerinin de üstün olması nedeniyle, 
D-Max yolda evdeki kadar rahat, etkileyici 
bir sürüş deneyimi sunuyor” dedi.

Isuzu İngiltere Genel Müdürü William 
Brown ise ikinci kez alınan ödülle ilgili şu 
ifadeleri kullandı: “Bu başarı sürekli sıkı 
çalışma ve kusursuz hizmeti ile filo satış 
ekibimiz tarafından hak edilmiştir. Ayrıca 
D-Max filo alıcılar için cazip bir seçenek 
olmaya devam ediyor. Aracın üstün teknik 
ve donanım özellikleri, yüksek taşıma 
kapasitesi ve düşük kullanım maliyeti 
göz önüne alındığında pazardaki en çok 
tercih edilen araç olmuştur.”

Isuzu D-Max, 
Uluslararası 
“Commercial 
Fleet Awards” 
ödüllerinde ikinci 
kez Yılın Pick-up’ı 
ödülünü kazandı.   

İNGİLTERE’DE
ISUZU D-MAX’E
İKİNCİ KEZ BÜYÜK ÖDÜL 
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Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve o-
rijinal ekipman tedarikçilerinden biri olan 
Continental, kış aylarında kamyon ve oto-
büsler için her aksa uygun geliştirdiği 3. 
nesil kış lastikleri ile üst düzey sürüş gü-
venliği sağlıyor. Continental’in kamyonlara 
özel kış lastikleri her aks pozisyona uygun 
olarak geliştirilmiştir ve ön aks için opti-
mum direksiyon ve yön kontrolü, çeker aks 
için maksimum çekiş ve frenleme gücü, ve 
treyler aksı için viraj alma ve frenleme sıra-
sında daha iyi yol tutuş özellikleri gösterir. 

KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI 
VE GEREKLİLİKLERİ
Kış koşullarında kullanıma uygun görülen 
lastiklerin gereklilikleri, genelde çekiş aks-
ları ile sınırlı olup, bu lastiklerde M+S eti-
ketine sahip olması aranır. M+S etiketine 
sahip standart kış lastiklerinin, kış mevsi-
minin ıslak, karlı veya buzlu yollardaki tüm 
koşullarına uygun sürüş sunabilmesi ge-
rekliliğinden yola çıkan Continental, lastik-
lerinde yalnızca M+S’ye değil, “Üç Zirveli 
Dağ İçerisinde Kar Tanesi” (3PMSF) sem-
bolüne de yer veriyor. 

Continental tara-
fından standart 
lastiklerle uy-
gulanan çekiş 
gücü kıyaslama 
testlerinde her 
aksta Conti-
nental kamyon 
lastiklerinin 
karda 50 km/sa 
hızda fren me-
safesini yak-
laşık 10 metre 
azalttığı gözlem-
lenirken, zorlu kış 
koşullarında yüz-
de 40’a varan oranda 
yüksek çekiş gücü sunuyor. 

DAĞITIM VE UZUN YOL TA-
ŞIMACILIĞINA ÖZEL GE-
NİŞ PORTFÖY
Scandinavia kış lastiği serisinde Continen-
tal, hem dağıtım taşımacılığı hem de uzun 
yol nakliyesinde kullanılan kamyonlara yö-
nelik geniş bir ürün portföyüne sahip. Bu 
seri, HTW 2 SCANDINAVIA 445/45 R19.5 
treyler lastiğinin yanı sıra hacimli yük ve 
ağır yük nakliyesinde kullanılan mega-li-
nerlar için özel bir kış lastiğini de kapsıyor.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA 
CONTI URBANSCANDINA-
VIA
Continental yolcu taşımacılığında da yeni 
Conti UrbanScandinavia ve HSW 2 Coach 
lastikleri ile otobüslerin kış gereksinimle-
rine uygun çözümler geliştiriyor. Conti Ur-
banScandinavia HA3, çok sayıda keskin 
kenar ve kılcal kanallı tasarımı ve tüm aks-
lara takılabilme özelliği ile kış şartlarında 
yolcu taşımacılığına uygun bir lastik olma 
özelliği ile ön plana çıkıyor.

Çeker aksa uygun özel bir kış lastiği olan 
Conti Ur-

banScandinavia HD3, yüksek kar yağışı gö-
ren bölgelerde maksimum çekiş gücü su-
nuyor. Kapalı oluklu sırt deseni ve 3 boyutlu 
mikro kılcal kanalları sayesinde Continen-
tal HSW 2 Coach, yolcu otobüslerinde sü-
rüş ve yanal kuvvetleri güvenli bir biçim-
de ve sessizce yola aktarıyor. Çok yönlü bir 
lastik olarak tüm akslarda kullanılabilen ve 
ticari araç pazarının en kapsamlı lastik se-
rilerinden biri olan Continental, modern 
kış lastikleri portföyü ile karlı yollarda gü-
venli sürüşü garantiler ve yüksek verimli-
lik sağlıyor.

Continental, kış 
mevsiminin yarattığı 
zorlu yol ve hava 
koşullarında, kamyon 
ve otobüsler için 
geliştirdiği değişen 
ve çeşitli akslara 
uygun kış lastikleriyle 
maksimum sürüş 
güvenliği ve yüksek 
verimlilik sunuyor. 
Kamyon ve Otobüsler 
için özel olarak 
geliştirilen kış lastikleri, 
buzlu ve karlı yollarda 
yüzde 40’a varan 
oranda daha fazla 
çekiş gücü sağlıyor. 

CONTINENTAL 
İLE ZORLU KIŞ KOŞULLARINDA 
ÜST DÜZEY GÜVENLİK



2015 57



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201558

Son olarak 8-11 Ekim günleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirilen Kent Expo 3. 
Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı’na 
katılan Karsan, bin metrekarelik stant 
alanında Bursa fabrikasında ürettiği 6 
metreden 12 metreye uzanan üç farklı 
markaya ait ürün gamını sergiledi. Bu 
yıl doksanın üzerinde firmanın katılım 
gösterdiği “Su ve Atık” temasıyla 
şehircilik teknolojileri sektöründeki 
en son yeniliklerin, uygulamaların ve 
çözümlerin sergilendiği fuarda Karsan da 
12 m BredaMenarinibus Citymood Euro6 
otobüsünü, Karsan JEST minibüsünü, 
Karsan STAR ile ATAK otobüslerini 
ve Hyundai H350 minibüs, panelvan 
ile damperli kamyon modellerini 
ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Karsan toplu taşıma 
ailesinin en küçük 
üyesi 6 metrelik 
JEST; yaşlı ve 
engelli yolcular için 
düşünülen alçak 
tabanı ve engelli 
rampası ile tüm 
engelleri ortadan 
kaldırırken, çağdaş 
şehir içi ulaşımında 
bugünkü modern 
büyük otobüslerin 
sağladığı her tür 
konforu sürücüsüne 
ve yolcusuna sunma 
amacıyla tasarlandı. 
Yüksek tavanı, 

KARSAN, BURSA FABRİKASINDA ÜRETTİĞİ TÜM 
ÜRÜNLERİNİ İZMİR KENT EXPO FUARI’NDA 
ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNDU

Türk otomotiv 
sanayiinde 
yarım asırlık 
tecrübeye sahip 
Karsan, sektöre 
sunduğu 
yenilikçi 
ürünlerle 
fuarların 
gözdesi olmaya 
devam ediyor.
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yolcuya göre yerleştirilmiş her an dışarıyı 
görme fırsatı veren geniş camları ile ferah 
bir seyir vadeden JEST, küçük ve orta 
boy şehirlerde büyük otobüs görevlerini 
aynı hatlarda çok daha ekonomik şekilde 
sunuyor, mahallelerden ve yan yollardan 
ana ulaşım arterlerine aynı konfor ile 
erişim sağlıyor. JEST, yüksek manevra 
kabiliyeti sayesinde, kısa dönme yarıçapı 
ile dar sokaklarda kıvraklık göstererek 
trafiğin akışını rahatlatıyor, gelişmiş yol 
tutuşu ve frenleme yetkinlikleri ile seyir 

emniyeti sunuyor.

2014 Ağustos ayında piyasaya sunulan 
8 metrelik Karsan ATAK da biniş ve 
inişleri tek bir adımda gerçekleştirebilme 
kolaylığı sağlayan “alçak taban” ve aracı 
yana yatırabilen ECAS sistemiyle dikkat 
çekiyor. Katlanır engelsiz erişim rampası 
ile tekerlekli sandalye kullanan yolcular 
için hayatı kolaylaştıran Karsan ATAK’ın, 
panoramik görüş açısı sunan geniş camları 
ferahlık sağlarken, farklı koltuk dizilişleri 
ve geniş iç yapısı sayesinde yolcu kapasitesi 
elli sekiz kişiye kadar çıkıyor.

ATAK, yüksek manevra kabiliyetiyle 
şehiriçi taşımacılığı için ideal olup, izole 
sürücü kabini, bağımsız ön süspansiyon 
gibi özellikleriyle de hem konforlu hem 
de güvenli bir seyir imkanı sunuyor. 
Karsan fuar boyunca standında bir adet 

Manisa Belediyesi’ne, bir adet de Aydın 
Belediyesi’ne ait olmak üzere toplam iki 
adet ATAK otobüsünü sergiledi.

Turizm ve servis taşımacılığında faaliyet 
gösteren 8 metrelik STAR ise esnek koltuk 
yerleşimi ile maksimum otuz bir yolcu 
kapasitesi sunuyor. Sınıfının en geniş 
bagaj hacmine sahip olan STAR, arkada 
yer alan motor yerleşimi ve ön bağımsız 
süspansiyon sistemi sayesinde yüksek 
yolcu konforu vadediyor.

Karsan üretimi BredaMenarinibus 
marka 12 metrelik Citymood Euro6 
otobüs de alçak taban özelliği, 

tekerlekli sandalye giriş sistemi ve özel 
güvenlikli alanı sayesinde tüm yolcular için 
engelsiz erişim sunuyor. Tam alçak taban 
özelliğinin yanı sıra yana yatma özelliği ve 
karoser indirme-kaldırma mekanizması 
sayesinde giriş seviyesini 250 mm’ye kadar 
düşürülebiliyor. Sınıfının en geniş iç koridor 
alanına sahip olan BredaMenarinibus 
marka otobüsler yolcular için ferah ve 
konforlu bir ulaşım sağlamasıyla ideal bir 
toplu taşıma aracının gerekliliklerini yerine 
getiriyor.

Karsan stadının en yeni ürünleri ise 
Karsan’ın Mayıs ayında piyasaya sunduğu 
Hyundai H350 ailesi oldu. Müşterisinin en 
kolay ve en ekonomik biçimde en fazla 
yükü taşıyabilmesi için tasarlanan H350 
panelvanların iki farklı şasi boyu bulunuyor. 
H350 panelvanlar 270 dereceye kadar 
açılabilen arka ve geniş sürgülü kapıları 
sayesinde her türlü zor yükleme koşulunun 
üstesinden gelecek şekilde tasarlandı.

H350 minibüs ise 13+1 ve 16+1 yolcu 
kapasitesi ile iki alternatif sunuyor. Tüm 
güncel regülasyonlara uyum sağlayan 
H350 minibüsler personel, okul ve turizm 
taşımacılığı için ideal bir araç olarak 
dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi, panoramik 
camları, rahat koltukları ve fonksiyonel 
donanımlarıyla çağdaş ve konforlu 
yolculukların adresi oluyor.

Karsan standında sergilenen H350 ürün 
ailesinin üçüncü üyesi olan kamyonet ise 
iki farklı şasi uzunluğu ile her türlü ihtiyaca 
cevap veriyor.
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Goodyear’ın ikinci nesil Vector 4Seasons 
lastiği, mevsimlere göre lastiklerini 
değiştirmeyi tercih etmeyen sürücülerin 
farklı taleplerini karşılamak üzere 
tasarlandı. Goodyear, yeni dört mevsim 
lastiği Vector 4Seasons ile dört mevsim 
lastik segmentinde, pek çok ödüle sahip 
bir önceki nesil lastiğin yerini almaya 
hazırlanıyor.

Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü 
Mahmut Sarıoğlu, “Yeni nesil Vector 
4Seasons lastiğimiz; Goodyear’ın bu 
segmentte otuz yıllık bir zaman içinde 
sahip olduğu mühendislik ve inovasyon 
gücüne, tüketici ihtiyaçlarına ve lider 
otomotiv markalarının araçlarına 
orijinal ekipman seçilerek edindiğimiz 
tecrübelere göre geliştirildi. Goodyear, 
1980’lerin ortalarında dört mevsim lastiği 
konseptini ilk kez piyasaya sürdüğünden 

bu yana, bu segmentte pazar lideri 
pozisyonunu elinde bulunduruyor. 
Goodyear, ülkemizde de dört mevsim 
lastik denildiğinde akla ilk gelen 
markalardan biridir” dedi. 

GOODYEAR VECTOR 
4SEASONS İLE HER 
MEVSİM ÜSTÜN 
PERFORMANS

Yeni Goodyear Vector 4Seasons, 
özellikle kış mevsimini daha ılıman 
geçiren bölgelerde yaşayan tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. 
Önceki nesliyle karşılaştırıldığında, yeni 
Vector 4Seasons lastiği, sırtındaki küçük 
bloklar sayesinde karlı zemindeki genel 
performansını artırırken, geniş kanalları 
ile buzlu zemin üzerinde daha üstün bir 
performans sunuyor.

Kış sezonunda her yerde kar yağışının 
yoğun bir şekilde yaşanmaması sebebiyle 
Goodyear, yeni nesil Vector 4Seasons’ın 
özellikle ıslak, çamurlu ve buzlu 
zeminlerdeki performansını daha da 
iyileştirmek amacıyla bir önceki nesilde 
kullanılan silika oranını artırırken, lastiğin 
geliştirilmesinde SmartTred teknolojisini 
kullandı. Vector 4Seasons, hidrodinamik 
kanallar dahil edilmesiyle ıslak ve çamurlu 
zeminlerde daha yüksek suda kızaklama 
direnci sunuyor. Yeni nesil Vector 4Seasons 
aynı zamanda, üç boyutlu dişler ile 
sağlanan artırılmış sırt sertliği sayesinde, 

kuru zeminde de bir önceki nesle göre 
daha üstün yol tutuşu ve denge sunuyor.

“GOODYEAR’IN ÖNCELİĞİ, 
TÜM MEVSİM VE YOL 
KOŞULLARINDA GÜVENLİĞİ 
ARTIRMAK”
Goodyear’ın Vector 4Seasons serisini 
geliştirirken, bu lastiğin hem gerçek 
anlamda bir dört mevsim lastiği olmasına, 
hem de kış mevsiminde karşılaşılan zorlu 

hava şartlarına uygunluğunu 
sağlamaya odaklandıklarını 
vurgulayan Sarıoğlu, 
“Tüketicilerimizin tüm mevsim 
ve yol koşullarında, güvenliğini 
artırmak üzere lastikler 
geliştirmek Goodyear’ın ana 
önceliğidir. Yeni nesil Goodyear 
Vector 4Seasons lastiğimizi 
tercih eden tüketicilerimizin 
her mevsimde kendilerini 
güvende hissetmelerini 
sağlayarak, bu vaadimizi yerine 
getirme konusunda yaptığımız 

çalışmaların somut bir kanıtıdır” dedi.

TÜV SÜD: VECTOR 
4SEASONS, ÖNDE GELEN 
RAKİPLERİNE GÖRE KARLI 
ZEMİNDE %12 DAHA KISA 
FREN MESAFESİ SUNUYOR
Alman bağımsız test kuruluşu TÜV SÜD 
tarafından gerçekleştirilen testler, Vector 
4Seasons’ın, önde gelen rakiplerinin 
ortalamasına göre karlı zeminde %12 daha 
kısa fren mesafesiyle bir lider olduğunu 
kanıtlıyor. Aynı testler, Goodyear Vector 
4Seasons rakiplerinin ortalamasına göre 
karlı zeminde %19 daha iyi yol tutuşu ve 
buzlu yolda %13 daha kısa fren mesafesi 
sunduğunu gösteriyor.

Özellikle kış mevsimini daha ılıman geçiren 
bölgelerde yaşayan tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geliştirilen Goodyear 
Vector 4Seasons, Türkiye’de Eylül 2015 
itibarıyla satış noktalarındaki yerini aldı. 

Vector 4Seasons; 
Goodyear’ın otuz 
yıllık dört mevsim 
lastiği deneyimi 
ile Audi, Fiat, Ford, 
Jeep, Opel, Renault 
ve Volkswagen 
gibi önde 
gelen otomotiv 
markalarının 
araçlarına orijinal 
ekipman seçilerek 
edindiği bilgi ve 
tecrübeler ışığında 
geliştirildi.

GOODYEAR, “VECTOR 4SEASONS”
İLE DÖRT MEVSİM LASTİĞİNDE ÇIĞIR AÇIYOR 
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“İYİLİK YAP DENİZE AT, BALIK 
BİLMEZSE HALIK BİLİR” Mİ, 
YOKSA “İYİLİKTEN MARAZ 
DOĞAR” MI?

Birbirinden farklı anlamlar taşıyan bu iki atasözü de Anadolu topraklarından çıkmıştır. Duruma göre 
kullanılmaktadır. Birinci atasözü “Ne durumla karşılaşırsan karşılaş, iyilik yapmayı davranış edin” der-
ken, ikinci atasözünde zor durumdayken yardım edilen insanların zaman geçip de durumu düze-
lince size kazık atmaya çalışması durumunu anlatılmaktadır. İnsanlara göstereceğiniz merhame-
tin dengesini iyi korumak gerekiyor. Bu kısa atasözü bilgisinden sonra makalemin konusu, şirketlerde 
zorunlu olarak çalıştırılan engelli işçilerin durumları olacaktır.

KÜRŞAT ULUSOY
info@radusdergisi.com

Türkiye Cumhuriyeti, engelli veya bedenen yetersiz olanların 
özel olarak korunacağını yasalarla garanti altına almıştır. Zira 
anayasamızın 50’inci maddesine göre; “Kimse, yaşına, cinsiyetine 
ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar 
ile bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli 
hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla 
düzenlenir.” Ayrıca 61’inci maddede şu hükümler yer alır: “Devlet, 
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur 
ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, 
sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 
tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve 
sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, 
korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her 
türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya 
kurdurur.” Söz konusu kanunlar ile yasama, engelli vatandaşlarımızı 
korur ve düzenlemelerin önemliliğinden dolayı kamu kurumlarıyla 
takipçisi olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin sıklaştığı 
bugünlerde, engelli personel çalıştırma zorunluluğuna uymak daha 
çok önem arz etmektedir. Ancak çoğu zaman işletmeler, engelli 
istihdamını sadece kağıt üzerinde ifa ettiği ve bu durumun da fiili 
durumla çeliştiği görülmektedir. Hatta bu durumun tamamen 
“iyi niyet” çerçevesinde gerçekleştiği tespitlerimiz arasındadır. 
Çalışmamızda, bu “iyi niyet”li yanlış davranışların işverenler 
açısından nasıl bir zarara sebebiyet verebileceği anlatılmaya 
çalışılacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Madde 1. fıkrasına göre; “İşverenler, 
elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 
üç engelli, kamu iş yerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski 
hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 
21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu 

malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il 
sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda 
çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre 
hesaplanır.” Bu yükümlülüğün yanı sıra, bu şekilde işçi çalıştıran 
özel iş yerlerinde, çalıştırılan engelli işçilerin sosyal güvenlik 
primlerinin (alt sınır üzerinden) işveren hissesinin tamamının 
Hazine tarafından karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, elliden 
fazla işçi çalıştırıp % 3’ten fazla engelli işçi çalıştıran iş yerleri 
ile elliden az işçi çalıştırdığı, yani engelli çalıştırma yükümlülüğü 
bulunmadığı halde engelli işçi çalıştıran iş yerlerinde her engelli 
için sosyal güvenlik primlerinin (yine alt sınır üzerinden) işveren 
hissesinin yarısının yine Hazine tarafından karşılanması uygulaması 
bulunmaktadır.

Sigortalılık için fiili çalışma şartı bulunmaktadır. 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Madde 1. 
fıkrasının (a) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren 
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tarafından çalıştırılanlar, (…) sigortalı 
sayılırlar.” denilmektedir. Diğer taraftan adı 
geçen kanunun 7. maddesinde ise “Sigorta 
hak ve yükümlülükleri 4. maddenin 1. 
Fıkrasının; (a) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime 
veya zorunlu staja başladıkları tarihten, (…) 
itibaren başlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Dikkat edilecek olursa sigortalının 
başlangıcı, “çalışamaya, mesleki eğitime 
veya zorunlu staja başladıkları” ibaresiyle, 
fiili çalışmanın varlığının arandığı 
vurgulanmak istenmiştir. Halbuki mülga 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
yürürlükte olduğu zamanlarda da fiili 
çalışma şartı aranıyor olmasına rağmen 
kanun bunu açık bir hükme bağlamış 
değildi. Mezkûr kanunun 6. maddesi 
“Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi 
Oluşu” başlığını taşımakta olup söz 
konusu kanun maddesinde “Çalıştırılanlar, 
işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı 
olurlar.” denilmektedir. Bu ifadeden 
anlaşılan, bir kişinin İşe Giriş Bildirgesiyle 

Kurum’a bildirilmesi halinde sigortalılığının 
başlaması gerekmektedir. Oysaki bir kişi 
için işe giriş bildirgesinin verilmiş olması 
o kişinin belirtilen tarihte işinin başında 
olacağı anlamına gelmez.

Yargıtay vermiş olduğu bir kararında 
fiili çalışmanın önemini şu şekilde 
vurgulamıştır: “Bir kimsenin sigortalı 
sayılabilmesi için sigortalı ise giriş 
bildirgesinin varlığı yeterli değildir. Aynı 
zamanda eylemli olarak çalışması da 
gereklidir.” (YHGK’nın, 22.03.2006 tarih ve 
2006/98 sayılı kararı.)

Çalışma hayatında çok karşılaştığım 
bir durumdur: sektörde işverenler 
engelli istihdamını kağıt üzerinde yerine 
getirmektedir. Bu şekilde davranan 
işverenler, kanunkun öngördüğü oranda 
engelli vatandaşı iş yerinden sigortalı olarak 
bildirmekte, ancak onları fiili olarak iş 
yerinde çalıştırmamaktadır. İşverenlerin, bu 
şekilde sigortalı bildirdikleri engelli kişilere 
“iyilik” yaptıklarını sanmaları bizzat tespit 

ve gözlemlerim arasındadır. Aslında, böyle 
bir sigortalılık bildirimi hem işverenlerin 
kendileri açısından hem de sigortalı 
bildirdikleri engelli vatandaşlar açısından 
riskli bir durumdur.

Yasalarla açık olarak ifade edildiği gibi, 
“Sigortalılık için fiili çalışma zorunludur”. 
Dolayısıyla engelli bir vatandaşın herhangi 
bir denetim sırasında fiili çalışma 
olmaksızın sigortalı bildirildiğinin tespiti 
durumunda sigortalılık tescili iptal edilecek 
ve buna bağlı olarak bu şekilde adına 
yapılmış olan tüm hizmet bildirimleri iptal 
edilecektir.

Bu şekildeki bir engelli istihdamının ve 
sigortalılık bildiriminin işverene faturası 
daha da ağır olacaktır. Zira iş yerinden 
“iyilik” yapmak suretiyle bildirmiş olduğu 
bütün engelli statüsündeki sigortalıların 
sigortalılıkları iptal edileceğinden İş 
Kanunu’nun 30. Maddesi’nin hükmünü 
yerine getirmemiş olacak ve işveren idari 
para cezasına maruz kalacaktır. 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 101. Madde’sine göre; “Bu 
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Kanun’un 30. maddesindeki hükümlere 
aykırı olarak engelli ve eski hükümlü 
çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline 
çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü 
ve çalıştırmadığı her ay için bin yedi yüz 
(güncel tutarı 2.095,00 TL) Türk Lirası idari 
para cezası verilir. Kamu kuruluşları da 
bu para cezasından hiçbir şekilde muaf 
tutulamaz”.

Bu makalemde asıl vurgulanmak 
istediğim husus, fiili çalışma olmaksızın 
sadece kanunun mecbur kılmasından 
dolayı kağıt üzerinde gösterilen engelli 
istihdamının tespiti durumunda işverenin 
yararlanmakta olduğu teşviklerden, bir yıl 
süreyle yararlanamayacak oluşudur. Konuya 
açıklık getirmek amacıyla söz edilen teşvik 
düzenlemelerini bir örnekle açıklamak 
yerinde olacaktır.

Ankara ili sınırları içerisinde, yatırım 
teşvik belgeli özel okul yatırımı yapan X 
A.Ş. yatırım tamamlama vizesini aldıktan 
sonraki aydan itibaren 6322 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un 32’nci maddesine göre: 
“Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında 
kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik 
belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek 
yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 
81’inci maddede sayılan ve 82’nci madde 
uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primlerinin; işveren hisselerinin tamamına 
veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge 
birimleri sınıflandırması, kişi başına 
düşen milli gelir veya sosyoekonomik 
gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak 
suretiyle belirlenen illerde işveren 

hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin 
tamamına kadar olan kısmı Ekonomi 
bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bakanlar 
Kurulu ayrıca Ekonomi Bakanlığınca 
karşılanacak tutarın uygulama süresini, 
karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın 
sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere 
göre farklılaştırmaya yetkilidir. Primlerin 
Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanabilmesi 
için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla 
ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık 
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi 
içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi 
Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal 
süresi içinde ödenmiş olması şarttır. Bu 
madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 
ait iş yerleri ile sosyal güvenlik destek 
primine tabi çalışanlar ve yurt dışında 
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 
Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim 
tutarları işverenler bakımından gelir ve 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde 
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 
alınmaz. Bu kanun gereğince yapılan 
kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri 
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen 
sigortalının fiilen çalışmadığının tespit 
edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle bu 
maddeyle sağlanan destek unsurlarından 
yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki 
teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının 
tespiti halinde işverenden yararlanılan 
teşvik tutarı gecikme zammı ve gecikme 
cezası ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, iş 
yerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde 
bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren 

hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken 
belirlenir.” Mevzuat kapsamında işveren 
payları Hazine tarafından karşılanmaktadır, 
ancak engelli personel fiili olarak 
çalışmayıp da kağıt üzerinde bir sigortalılık 
tespiti durumunda X A.Ş. bir yıl süreyle 
6322 sayılı kanun ile sağlanan destek 
unsurundan yararlanamaz. Ayrıca engelli 
işçilere ait sigortalılıklar iptal edileceğinden 
idari para cezası ile karşı karşıya 
kalınacaktır.
Yukarıdaki örneklemede kanun koyucu bir 
yıllık süreyle askıya alınması noktasında 
sigortasız işçi çalıştırmayla sahte sigortalı 
bildirimi aynı şekilde değerlendirilmektedir.
Tüm bu tespit ve değerlendirmeler 
neticesinde engelli istihdamının işverenler 
tarafından kanuni bir zorunluluğu yerine 
getirmenin ötesinde, kanunun da amacına 
uygun olarak, gerçek manada yerine 
getirilmesi ve fiili çalışmaya dayandırması 
gerekmektedir. Bu noktada, işverenlerin 
faaliyet gösterdikleri sektöre göre engelli 
istihdamını sağlayabilme olanağı farklılık 
gösterebileceğinden “haklı” olarak 
Kanun’un öngördüğü sayıda istihdam 
sağlayamayıp bu yönde davranmaya 
mecbur kalmış olabilirler. Zira bir “özel 
okul” olarak faaliyet gösteren bir firmanın 
engelli istihdamını sağlayabilmesi, pek tabii 
olarak, “kargo taşımacılığı” firmasından 
kolay olacaktır. Bu durum, gerçekte 
firmaların kendileri için geçerli bir sebep 
olsa da mevcut mevzuat karşısında geçerli 
sebep olamayacağı açıktır. İşverenlerimize 
düşen mevcut mevzuata uygun davranışlar 
sergilemek, kanun koyucuya düşen de 
yasama işini tüm ayrıntılarıyla hesap ederek 
yapmaktır.
Sonuç olarak engelli vatandaşlarımıza 
anayasal olarak pozitif ayrımcılık yapılması 
sosyal devlet olmanın ötesinde “önce 
insan” diyen bir anlayışın ürünüdür. Bu 
durum takdire şayandır ve devam etmesi 
gereken bir tutumdur. Ancak, yasaların 
ruhunda taşıdıkları manaların ve amaçların 
gerçek hayatta vücut bulabilmesi için 
fiiliyatta, pratik karşılığına uygun olmaları 
gerekmektedir. Engelli istihdamı için 
öngörülen zorunlu istihdam oranları 
sektörel olarak farklılık gösterebilir. Bu 
önerilerin sayısı artırılabilir. Sonuç ve konu 
itibarıyla, işverenlerin engelli istihdamındaki 
bu ayrıntıyı gözden kaçırmamaları, 
engelli istihdamını kağıt üstünde yaparak 
teşviklerine engel çıkarmamaları kendi 
faydalarına olacaktır.



2015 65



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201566

Michelin’in 2004 yılından bu yana 
sürdürdüğü “Lastikte Doğru Hava 
Basıncı” etkinlikleri, 2015 yılında günlük 
araç katılım ortalamasını bir önceki yıla 
göre yaklaşık yüzde 10 artırarak 217 
araca ulaştı. Aktiviteler sonunda toplam 3 
bin 33 araçta kontrol gerçekleştirilirken, 
lastiklerin yüzde 22’sinin tehlikeli 
boyuttaki hava basıncı ile yola çıktığı 
tespit edildi. 2014 yılında gerçekleşen 
etkinliklerde elde edilen sonuçlara göre 
tehlikeli araç oranının yüzde 7 düşerken 
sürücülerin bilinç oranının yükseldiği 
gözlemlendi. 2014 yılında tehlikeli oranda 
düşük hava basıncına sahip araçların 
oranı yüzde 29 olarak belirlenmişti.

ALTI İLDE YEDİ FARKLI 
NOKTADA KONTROLLER 
YAPILDI
Yedi farklı noktada gerçekleştirilen 
aktiviteler, bir ay boyunca sürdü. İstanbul 
5M Beylikdüzü Migros AVM’de başlatılan 
etkinlikler ardından Meydan AVM Ümraniye, 
Bolu Highway Outlet, Samsun Yeşilyurt 
AVM, Trabzon AVM, Ankara AnkaMall AVM, 
Eskişehir Neoplus AVM’de devam etti. 

Etkinlik kapsamında hava basıncı ölçülen 
lastiklerin yüzde 22’sinin tehlike boyutunda 
olduğu ortaya çıktı. Altı ilde toplam yedi 
farklı noktada gerçekleştirilen aktivitelerde 
en yüksek katılım Samsun Yeşilyurt AVM’de 
sağlandı.

ON BİR YILDA TOPLAM 34 
BİN 656 ARACA ULAŞILDI
2004 yılından beri sürdürülen etkinliklerde 
toplam olarak 34 bin 656 araca ulaşıldı 
ve hava basıncı kontrolleri yapıldı. Aktivite 
alanına davet edilen sürücüler araçlarından 
inmeden ölçüm alanına alınarak, iki dakika 
gibi kısa bir sürede araçlarının her dört 
lastiği de eş zamanlı olarak ölçüldü ve 
hava basınçları ayarlandı. Katılımcılara 
ayrıca araç kokusu ve anahtarlık gibi küçük 
promosyon hediyeleri dağıtıldı.

YILLARA GÖRE 
KARŞILAŞTIRMA

DOĞRU HAVA BASINCI 
NEDEN ÖNEMLİ?
Lastik basıncının doğru seviyede olması 
güvenlik, uzun ömür ve yakıt tasarrufu 
açısından büyük önem taşıyor. Lastik 

basıncının gerektiğinden daha düşük veya 
daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, 
lastiğin performansını ve dayanıklılığını 
olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi 
kazalara yol açabiliyor. Düşük basınç, 
lastiğin yola tutunmasını zorlaştırırken 
sürücüye araç hakimiyeti sağlaması 
konusunda sorunlar yaşatabiliyor. Düşük 
hava basınçlı olarak kullanılan lastikler;

-Yol tutuş kabiliyetini azaltır.

-Direksiyon hakimiyetinde tutar  
  sızlığa neden olur. 

-Islak zeminde fren mesafesini 
  uzatır.

-Aşırı ısınacağından patlama riski artar.

Tüm bunlar da trafik kazalarının meydana 
gelme riskini artırır.

DÜŞÜK HAVA BASINCI 
NEDEN TEHLİKELİ?
Lastiklerde düşük hava basıncı, lastiğin 
aşırı esneyerek ısınmasına ve temas 
yüzeyinin bozularak yol tutuşunun 
azalmasına neden oluyor. Düşük basınçlı 
lastikler, ıslak zeminde lastiğin yolla 
temasını yitirmesi sebebiyle daha ciddi 
sorunlara yol açıyor. Araç kontrolünün 
kaybedilmesine ve kazalara yol açan düşük 
hava basınçlı lastikler yollar için büyük 
tehlike yaratıyor.

ARAÇLARIN YÜZDE 22’SİNİN LASTİK HAVA 
BASINCI TEHLİKE DURUMUNDA

Lastik devi 
Michelin’in her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlediği 
“Lastikte Doğru 
Hava Basıncı” 
aktiviteleri 
sonuçlarına 
göre araçların 
yüzde 22’si 
trafikte tehlike 
oluşturulabilecek 
hava basıncı ile 
seyrediyor.

2015 3033 22 %
2014 3556 29 %
2013 3255 37 %
2012 4206 32 %
2011 4556 30 %
2010 3880 43 %
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Gelişen inşaat sektörünün yan sektörü 
olan hafriyat alanında faaliyet gösteren 
Kosifler Hafriyat, Renault Trucks’a ilk 
yatırımını gerçekleştirdi. Filosuna beş 
adet T430.19 dahil eden Kosifler Hafriyat, 
bu alımla birlikte toplam araç sayısını on 
beşe yükseltti.

Avrupa’da “2015 Yılın Kamyonu 
Ödülü”nü kazanan T serisi araçların 
teslimat törenine Kosifler Hafriyat’tan 
Azmi Tezcan katılırken, Renault Trucks 
adına Bölge Müdürü Çoşkun Saraç, 
Koçaslanlar Otomotiv adına ise Satış 
Müdürü Fuat Süzer ve Kocaeli-Düzce 
Genel Müdürü Erdoğan Seymen hazır 
bulundu.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak 
için Renault Trucks ile iş birliği 
yaptıklarını belirten Azmi Tezcan, 
“Satış sonrası hizmeti ve yakıt 
performansındaki oldukça ekonomik 
çözümü ile Renault Trucks T serisi 
araçlar ve Koçaslanlar Otomotiv’in 
hizmet anlayışı, kaliteli hizmet sunma 
mottomuzu karşılamaktadır. İkinci el 
değeriyle de tercih sebeplerimizden 
olan Renault Trucks ile gücümüze güç 
katacağız. Ticari ortaklığımızı uzun yıllar 
sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. Tezcan, 
sonraki alımları için de T serisini tercih 
edebileceklerini belirtti.

Renault Trucks Bölge Müdürü Çoşkun 
Saraç, Tezcan’a Renault Trucks markası 
ile çalışmayı tercih ettiği için teşekkür 
ettikten sonra, “Renault Trucks ailemizin 
yeni bir üyesi daha oldu. Oldukça 
gururlu ve mutluyuz. Kendileriyle uzun 
yıllar çalışmayı ümit ediyor, iş ortağımız 
Koçaslanlar Otomotiv ile birlikte bundan 
sonraki Kosifler Hafriyat’ın Renault 
Trucks ile gerçekleşecek ortaklıklarında 
da elimizden gelenin en iyisi için 
çalışacağımızı bilmelerini istiyoruz” dedi.

Erdoğan Seymen ise, “Verdiğimiz satış 
ve satış sonrası hizmetlerimizin bilinci ile 
Renault Trucks ve Volvo Trucks olarak 
yedi farklı şehirde 7/24 müşterilerimiz 
için varız. Kosifler Hafriyat’ın bizlere 
olan güveni bizleri daha da sorumlu 
hale getirmektedir. Bu güveni tüm 
müşterilerimizde olduğu gibi daha 
da ileriye taşımak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi

RENAULT TRUCKS
VE KOSİFLER HAFRİYAT İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin 
ve Marmara 
Bölgesi’nin 
büyüyen genç 
filolarından 
Kosifler Hafriyat, 
filosunu Renault 
Trucks ile 
güçlendirdi. 
Kosifler 
Hafriyat’tan 
Azmi Tezcan, 
bundan sonraki 
yatırımları için 
de adreslerinin 
Renault Trucks 
T serisi olacağını 
ifade etti.
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ARÜSDER VEMOTEC 
EURASIA 2016
Araç, Araç Üstü 
Ekipman ve İş 
Makinaları İhtisas 
Fuarı  

REW İSTANBUL
12. Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı

ANKOMAK 2016
21. Uluslararası İş 
Makinaları, Yapı 
Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri Fuarı

COMVEX İSTANBUL
5. Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayi Fuarı

Başlangıç: 18.02.2016
Bitiş: 20.02.2016

Başlangıç: 28.04.2016
Bitiş: 30.04.2016

Başlangıç: 01.06.2016
Bitiş: 05.06.2016

Başlangıç: 21.05.2016
Bitiş: 24.05.2016

Araç, Araç Üstü 
Ekipman ve İş 
Makinaları     

Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi

İş Makinaları, 
Yapı Elemanları 
ve İnşaat 
Teknolojileri 

Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayii

İstanbul Fuar Merkezi    

Tarsus Group
IFO Fuarcılık

İstanbul Fuar Merkezi

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

MMI Eurasia Fuarcılık

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

ITE Turkey
EUF

TÜYAP Tüm Fuarcılık AŞ

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

2016 
FUAR TAKVİMİ
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YEDİGÖLLER
Ekim ayının sonları ile kasım 
ayının başlarında ziyaretçi 
akınına uğrayan ve Bolu 
ilimizin sınırları içinde bulunan 
Yedigöller; yeşilin, sarının 
ve kırmızının binbir tonuyla 
ülkemizin en çok sevilen millî 
parklarından biridir. Kuzeyden 
güneye sırasıyla Serin, Büyük, 
Derin, Kuru, Nazlı, İnce ve Sazlı 
adlarını alan yedi göl, bir deprem 
sonucunda kayan kütlelerin, 
vadilerin önlerini kapatması 
sonucu oluşan ve aralarında 
50-60 metre yükselti farkı 
bulunan birer doğa harikasıdır. 
Yedigöller’e Bolu tarafından ve 
Mengen tarafından olmak üzere 
iki yoldan ulaşılabiliyor. Bugüne 
kadar yolların stabilize olması 
ve kayan kütlelerin sık sık yolu 
tıkaması nedeniyle bölgeye yeteri 
kadar ziyaretçi gidemiyordu. 
Özellikle doğaseverlerin 
ve doğa fotoğrafçılarının 
sonbahar aylarında ziyaret 
ettikleri bölgeye, Yedigöller-
Bolu karayolunun geçtiğimiz 
aylarda asfaltlanması sayesinde 
çok sayıda ziyaretçinin 
gelmesi sağlandı. Ayrıca, 
Yedigöller bölgesinde bugüne 

kadar yapılamayan elektrik 
hattı da geçtiğimiz günlerde 
tamamlanarak bölgeye elektrik 
hizmeti götürüldü.

İlkbaharda ve ekim ile kasım 
aylarında özellikle İstanbul ve 
Ankara’dan 
birçok turizm 
firması, yerel 
yönetimler 
bölgeye 
midibüslerle 
turistik geziler 
düzenliyor. 
Bunun 
yanı sıra, 
Anadolu’nun 
birçok kentinde faaliyet gösteren 
fotoğraf dernekleri de bölgeye 
akın ediyor. Bölgeye kış aylarında 
gidebilenler, kışın da kar örtüsü 
altındaki Yedigöller’in çok güzel 
olduğunu anlatıyorlar.

Sözün kısası, Yedigöller herkes 
için, her mevsim cennetten bir 
parça. Yeter ki bu ve bunun gibi 
cennetleri gelecek nesillere 
bırakabilecek doğaseverliği 
tüm yurdumuz için elbirliği ile 
gösterelim. 

Yazı ve fotoğraflar: Sinan Vargı

RENKLERİN CENNETİ:

GEZİ

Ekim ayının sonları ile kasım 
ayının başlarında ziyaretçi 
akınına uğrayan ve Bolu 
ilimizin sınırları içinde bulunan 
Yedigöller; yeşilin, sarının 
ve kırmızının binbir tonuyla 
ülkemizin en çok sevilen millî 
parklarından biridir. Kuzeyden 
güneye sırasıyla Serin, Büyük, 
Derin, Kuru, Nazlı, İnce ve Sazlı 
adlarını alan yedi göl, bir deprem 
sonucunda kayan kütlelerin, 
vadilerin önlerini kapatması 
sonucu oluşan ve aralarında 
50-60 metre yükselti farkı 
bulunan birer doğa harikasıdır. 
Yedigöller’e Bolu tarafından ve 
Mengen tarafından olmak üzere 
iki yoldan ulaşılabiliyor. Bugüne 
kadar yolların stabilize olması 
ve kayan kütlelerin sık sık yolu 
tıkaması nedeniyle bölgeye yeteri 
kadar ziyaretçi gidemiyordu. 
Özellikle doğaseverlerin 
ve doğa fotoğrafçılarının 
sonbahar aylarında ziyaret 
ettikleri bölgeye, Yedigöller-
Bolu karayolunun geçtiğimiz 
aylarda asfaltlanması sayesinde 
çok sayıda ziyaretçinin 
gelmesi sağlandı. Ayrıca, 
Yedigöller bölgesinde bugüne 

kadar yapılamayan elektrik 
hattı da geçtiğimiz günlerde 
tamamlanarak bölgeye elektrik 
hizmeti götürüldü.

İlkbaharda ve ekim ile kasım 
aylarında özellikle İstanbul ve 
Ankara’dan 
birçok turizm 
firması, yerel 
yönetimler 
bölgeye 
midibüslerle 
turistik geziler 
düzenliyor. 
Bunun yanı sıra, 
Anadolu’nun 
birçok kentinde 
faaliyet gösteren fotoğraf 
dernekleri de bölgeye akın 
ediyor. Bölgeye kış aylarında 
gidebilenler, kışın da kar örtüsü 
altındaki Yedigöller’in çok güzel 
olduğunu anlatıyorlar.

Sözün kısası, Yedigöller herkes 
için, her mevsim cennetten bir 
parça. Yeter ki bu ve bunun gibi 
cennetleri gelecek nesillere 
bırakabilecek doğaseverliği 
tüm yurdumuz için elbirliği ile 
gösterelim. 
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Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig
Tür: Bilim-kurgu
Yapım: ABD, 2015 

2030’lı yıllara gelinmiş, Mars’a insanlı hava aracı gönderilmiş ve orada Hab adlı 
geçici bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Otuz bir Mars günü kaldıktan sonra Dünya’ya 
dönmeyi planlayan ekip, altı günün sonunda şiddetli bir fırtına ile karşı karşıya kalır. 
Aracın fırtınayla paramparça olmaması için bir an önce gezegeni terk etmeye karar 
verilir; ne var ki bu sırada astronot Mark Watney (Matt Damon) ortadan kaybolur ve 
diğerleri tarafından öldüğü varsayılır. Ekibin başı Melissa Lewis (Jessic Chastain), 
içinde bulundukları aracın uzay boşluğunda parçalanıp hepsinin ölmesindense Mars’ı 
terk etmeye karar vermek zorunda kalır.
Kendini bir anda yapayalnız bulan ve oksijeni azalmakta olan Watney, NASA ile 
iletişim kurabilmek için zekasını ve elinde kalan tüm imkanları kullanmak zorundadır. 
Watney’nin hayatta olduğunun uydu görüntüleriyle anlaşılmasından sonra milyonlarca 
kilometre uzaktaki NASA, “Marslı”nın eve dönebilmesi için çabalamaya başlar.
Andy Weir’in aynı adı kitabından uyarlanan “Marslı”da zorlu hayat mücadelesini Matt 
Damon üstlenirken, kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain, Jeff Daniels 
ve Michael Pena gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ise ünlü Hollywood 
filmlerinde imzası bulunan Ridley Scott üstleniyor.

Yönetmen: Can Yücel
Oyuncular: Uğur Yücel, Sarp Apak, Meltem Cumbul
Tür: Komedi, Romantik
Yapım: Türkiye, 2015

Ateşten ölesiye korkan bir itfaiye çalışanı olan Selam (Sarp Apak), ailesini 
kaybettikten sonra hayatında yeni bir düzen kurmuş ve onların yokluğuyla 
yaşamaya alışmaya başlamıştır. Geleceğe dair en önemli planı, en büyük hayali 
ise yıllardır âşık olduğu İpek (Sinem Kobal) ile evlenebilmektir. Bu hayalini 
gerçekleştirebilmek için çabalarken Selam, yıllardır görmediği dayısı Macit 
(Uğur Yücel) ile karşılaşır. Ne var ki Macit’in Leyla’ya (Meltem Cumbul) âşık 
olması ve Selam’ın evine yerleşmeye karar vermesiyle her şey alt üst olacaktır.
Dayı-yeğenin birbirleriyle ve aşklarıyla olan komik ve heyecanlı ilişkisini 
anlatan “Yaktın Beni”, hikayedeki karakterlerin bir şeyleri düzeltmeye 
çalışırken sarpa saran hayatlarını eğlenceli bir dille beyazperdeye yansıtıyor. 
Organ mafyasını kırmızı et ticaretiyle birlikte yürüten mafya anası Ayyuş’un 
(Hasibe Eren) hikayeye dahil olması ise komediyi en üst noktaya taşıyor.
Başroldeki Uğur Yücel’in ilk komedi filmi olan “Yaktın Beni”’nin senaryosu 
Uğraş Güneş’e ait. Yönetmen koltuğunda ise Uğur Yücel’in oğlu Can Yücel 
oturuyor.

MARSLI

YAKTIN BENİ

FİLM
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Mondino de Liuzzi, Engizisyon’un hüküm sürüdüğü 14. yüzyıl 
İtalya’sında bir üniversitede anatomisttir. Bir gün, esrarengiz bir 
cinayeti çözmek üzere vali tarafından görevlendirilir. Kadavrayı 
incelemeye başlayan doktor kan donduran bir gerçekle karşı 
karşıya kalır. Bir tapınak şövalyesine ait olan cesedin kalbi, demire 
dönüşmüştür. Bu bir tür simya mıdır, yoksa azılı bir katilin işi mi? 
Ne var ki doktor olayın peşine düşecekken kadavra birden ortadan 
kaybolur. Ve bilim için Engizisyon’u karşısına alan Mondino’nun 
elindeki tek ipucu, kaybolmadan önce kadavranın üzerinde gördüğü 
aslan başlı, bedeni yılana sarılı, kanatlı bir yaratık dövmesidir.
filmlerinde imzası bulunan Ridley Scott üstleniyor.

Gece Müdürü, Soğuk Savaş sonrasında geçen bir casusluk hikayesini 
anlatıyor. Bu dönemde, acımasız silah tüccarları ve kaçakçılar akıl 
almaz bir güce ve zenginliğe kavuşmuştur. En tepedeki isimse Richard 
Roper adlı bir İngiliz’dir. Eski bir asker olan Jonathan Pine ile Roper’ın 
yolları, Jonathan’ın gece görevlisi olarak çalıştığı otelde kesişir. Üstelik 
Jonathan, Roper’ı ondan nefret etmeye yetecek kadar iyi tanımaktadır. 
İngiliz gizli servisi, bir zamanlar eğittiği Jonathan’ı Roper’ın peşine 
düşmekle görevlendirir. İşinde uzman olan Jonathan, Bahamalar’daki 
adasına gidip yatında kalacak kadar güvenini kazanır Roper’ın. Elbette 
geçmişten gelen intikam arzusu da hâlâ içindedir.

GECE MÜDÜRÜ

SESSİZ ÇIĞLIK

John le Carré
Alfa Yayıncılık
610 s

Alfredo Colitto
Sonsuz Kitap
432 s.

KİTAP
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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
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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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BULMACA
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Soldan sağa

4. Asker kemeri

5. Arkalıksız bir tür sandalye ya da iskemle

8. At yarışı oyunu

10. Başıboş, serbest

11. Akdeniz’de bir ada

12. Anadolu’da hüküm sürmüş eski bir medeniyet

13. Ay takviminin dokuzuncu ayı

14. Aletler bütünü

15. Bayrak, cihan, kainat

16. Ağırlık yitimi

Yukarıdan aşağı

1. Arma, lego

2. Arkadaş, yakın dost

3. Ateşli taraftar

6. Arjantin’in başkenti

7. Ateşli silahlar kullanılarak yapılan spor

9. Azerbaycanlı, Azerbaycan halkından

10. Mozole
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HELLİM PEYNİRİ 250 GR

TAZE FESLEĞEN 20 GR

TAZE MANTAR 100 GR

ZEYTİNYAĞI 50 GR

CHERRY DOMATES 20 GR

MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI
KOORDİNATÖRÜ HELLİM KULİSİ

Hellim peynirini 
boydan üç eşit 
parçaya bölüyoruz. 
Izgara veya teflon 
tavada peynirlerin 
her iki tarafını 
da kızartıyoruz. 
Mantarları dörde 
bölerek az miktarda 
zeytinyağı ile 
soteliyoruz. Diğer 
taraftan fesleğenin bir 
yaprağını dekor için 
ayırıp kalan kısmını 
mutfak robotunda 
biraz zeytinyağıyla 
çekiyoruz.

Kızarttığımız hellim 
peynirinin bir dilimini 
tabağa alıp üzerine 
sotelediğimiz mantarın 
bir kısmı ile çektiğimiz 
fesleğenden ilave 
ediyoruz. Sonra bir kat 
daha peynir, mantar 
ve fesleğen sos; en 
üst kata tekrar peynir, 
mantar ve fesleğen 
sos koyuyoruz. Dekor 
olarak ikiye bölünmüş 
cherry domates ile 
bir yaprak fesleğen 
koyuyoruz. Gerçekten 
mükemmel bir kulis, 
mükemmel bir tat. 
Şimdiden afiyet olsun.

HAZIRLANIŞI SUNUM

MALZEMELER
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