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Radüs Dergisi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir. 
Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflardan yayıncının izni 
alınmadan, kaynak belirtilmeden 
tam veya özet alıntı yapılamaz.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ
2016 YILINDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR
İç ve dış siyasi çekişmelerin yaşandığı 
ve tüm dünyada gergin bir politik 
havanın hakim olduğu 2015 yılı, 
ekonomi açısından da yüzleri pek 
fazla güldürmedi. Yılın son çeyreği 
henüz tamamlanmadığı için, pek çok 
ekonomik göstergenin ancak Aralık 
ayı sonunda şekillenmesi bekleniyor. 
Türkiye’de 2016 yılı için ekonomik 
beklentilerin netlik kazanmasında, 
Avrupa Merkez Bankası toplantısı, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
2016 para programının belirlenmesi, 
Türkiye’nin kredi notlarının 
değerlendirilmesi ve FED toplantısı 
gibi süreçlerin tamamlanmasının da 
faydası olacaktır.

Yeni açıklanan hükümet programı ile 
yüksek ve hızlı bir ekonomik büyüme, 
sanayiye öncelik, kamu mali disiplinin 
artırılması, ödemeler dengesinde 
kalıcı iyilik, fiyat istikrarı ve işgücü 
piyasasında iyileştirmeler vadediliyor. 
Umuyoruz ki ülkede sağlanacak genel 
ekonomik büyüme ile sektörler de 
daha rahat bir nefes alacaktır.

Özelde otomotiv sektörüne 
baktığımızda, Kasım ayında açıklanan 
rakamlar sektörde dişe dokunur 
bir ilerleme olduğunu gösteriyor. 
Geçtiğimiz yıla oranlandığında, 
otomotiv endüstrisinde üretim adedi 
%17, toplam pazar %30, ithalat %30, 
ihracat ise %12 ilerleme kaydetti. 
Üretimde ilk on bir ayda izlenen 

yükselme ise şu şekilde olmuştur: 
Otomobilde %8, ticari aralarda genel 
%34, kamyonlarda %33, pick-up 
araçlarda %35, otobüslerde %33, 
minibüslerde %44, midibüslerde %27 
ve traktörlerde %6.

Ekonomi uzmanları 2016’da 
ekonomide büyük sıçramaların 
yaşanacağı yönüne tahminlerde 
bulunuyor. Mikro ekonomilerde 
reel iyileşmelerin yaşanacağı 
öngörülürken, Türkiye’de de yeni 
yıldan büyük bir yükselme beklentisi 
hakim. Genel büyümenin otomotiv 
sektörüne yansıması için, yeni ve ileri 
görüşlü stratejiler belirlenmelidir. 
Üretim teknolojilerinin çağ 
atladığı, pazar ile üretici arasında 
daha sağlam bağların kurulduğu 
düşünülürse, Türkiye’de otomotiv 
sektörünün geleceği oldukça 
parlaktır ve inanıyorum ki 2016 yılında 
beklenenden daha yüksek rakamlara 
ulaşılacaktır. Önümüzdeki dönemde 
sektördeki büyümenin yüksek 
rakamlara taşınması; vergi yükünün 
azaltılması, yabancı yatırımların 
teşviki, yerli üretimin artması, çevreye 
duyarlı üretimin yaygınlaşması, 
tedarik sanayiinin gelişmesi, küresel 
pazarlara açılım gibi unsurlara da 
bağlıdır.

2016 yılının size, işinize ve genel 
anlamda sektöre büyük kazanımlar 
sağlaması dileğiyle…
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ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat, 
Ankara Rixos Otel’de gerçekleşen 
lansmanda şöyle konuştu: “Biliyorsunuz 
ARÜSDER olarak 1999 yılından bu yana 
sektörde varız ve sektörü daha ileri 
bir konuma getirmek için çalışmalara 
devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde 
yaptığımız fuarların devamını sağlamak 
amacıyla bu defa Messe München 
firmasıyla anlaşmış bulunuyoruz. 
Şimdilik üç fuar anlaşmamız var, 
inşallah sektörümüze kendimizi ifade 
etmek anlamında hayırlı olacağını umut 
ediyorum. Türkiye’de üretimin artık 
giderek Avrupa rakamlarına yaklaştığını, 
hatta fiyatların rekabeti artırıcı düzeylere 
ulaştığını biliyoruz. Bu anlamda üst 
yapı sektöründe markalaşmış, ama 
dünya çapında tanınmış olmayan 
firmalarımızı dünyaya tanıtarak onların 
da ilerlemeleri için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz.”

ARÜSDER Genel Sekreteri Gürbüz 
Gürer ise dernek ve çalışmaları ile 

Araç ve Araç 
Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları 
Üreticileri 
Birliği Derneği 
(ARÜSDER) ile 
MMI Eurasia 
Fuarcılık 
işbirliğiyle 18-
20 Şubat 2016 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 
olan Araç, Araç 
Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları 
İhtisas Fuarı’nın 
Ankara ve İzmir 
tanıtım toplantıları 
büyük ilgi gördü.

ARÜSDER VEMOTEC EURASIA 2016 
YAKLAŞIYOR
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ilgili detaylı bilgi vererek şöyle konuştu: 
“Nisan 2015’te Burhan Bey Genel Kurul 
Toplantısı’nda Naim Bey’den görevi 
devraldı. O toplantı hem kalabalık hem de 
istekli bir grupla yapıldı, zira yeni bir şeyler 
başarmak için bir araya gelmiştik. Yeni 
yönetim seçildikten sonra bizden beklenen 
hemen kamu kurumları ile çalışmaya 
başlamamızdı. Yapacağımız işleri anlatalım, 
onlar da bize destek olsunlar şeklinde bir 
beklenti söz konusuydu. Bunun üzerine 
hemen Devlet Malzeme Ofisi ile görüştük. 
Daha sonra aramızda Genel Sekreter 
Yardımcısı Vedat Demir’in de bulunduğu 
Türk Standartları Enstitüsü’nü ziyaret ettik, 
kendileri bize önerilerde bulundu. Ardından 

yurt içi ve yurt dışı fuarlara katıldık. Dernek 
olarak kendimizi tanıtmalıyız, üyeler de bize 
kendini tanıtmalıdır diye düşünüp pek çok 
bölgesel toplantı gerçekleştirdik. Dertlerini 
dinledik, nerelere gidebiliyorlar, hangi 
ülkeler onların ihracat pazardır, bunları 
öğrendik.

Biz dernek olarak bir danışmanlık 
firmasıyla çalışıyoruz. Üyelerimizin 
derneğe olan aidiyet duygularını artırmaya 
yönelik neler yapabiliriz, ne gibi projeler 
yürütebiliriz diye düşündük. Bunun için 
de Ankara Kalkınma Ajansı’nın sağladığı 
kaynakları kullanmaya çalışıyoruz. 
Öncelikle Ankaralı firmaların envanter 
çalışmasını yapacağız. Onların bir veya 
birkaç kümeye ait olup olamayacaklarını 
araştırıp belirleyeceğiz ve ihracat 
kapasitelerini artırıp artırmayacağımızı 
göreceğiz.”

MMI Eurasia Fuarcılık Proje Müdürü 
Namık Sarıgöl de yaptığı konuşmada 
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 birinin, derneğin sektörün 
uluslararası tanıtımına önem vermesi 
olduğunu ifade etti. Sektöre bir artı değer 
katmayı amaçladıklarını söyleyen Sarıgöl, 
“Messe München, kendi sektörlerinde 
dünyanın en büyüğü olan fuarlar düzenliyor. 
Toplamda on iştiraki var ve dünya üzerinde 
altmışın üzerinde yerleşik acentelik sistemi 
ile doksan ülkeye erişim sağlıyor. MMI 
Eurasia Fuarcılık da Messe München’in bir 
iştiraki olarak 2013 yılında kuruldu.

Niçin araç üstü ekipman sektöründe fuar 
gerçekleştirmeye 
karar verdiğimizi de 
açıklamak isterim. 
Eğer uluslararası 
çapta bir fuar 
gerçekleştiriliyorsa 
iki husus önemlidir; 
ya fuarın açıldığı 
lokasyon sektör 
için önemli bir 
pazar olmalıdır 
ve insanlar 
ürettiklerini 
tanıtıp satmalıdır 
ya da önemli bir 
üretim noktası 

olmalıdır ki insanlar irtibata geçip ürün 
almaya gelsin. Araç üstü ekipman sektörü 
Türkiye’de pozisyon itibarıyla önemli bir 
konuma sahip. Şirketlerin kapasiteleri 
elbette farklı, ama bu firmalar Türkiye’de 
kalifiye üretim yapabilir, ihracat yapabilir, 
istihdam yaratabilir durumdalar. Bununla 
birlikte önümüzde alınacak çok mesafe var 
ve sektör büyümek ve daha iyi pozisyona 
gelebilmek için gerekli insan kaynağına da 
kapasiteye de sahip. Bir taraftan derneğin 
birleştirici yapısı, diğer taraftan sektörün 
mantığa uygun numerik rakamları Messe 
München tecrübesiyle birleşince sektörü 
ileri taşıyıp ülkeyi üst konuma taşıyan bir 
etkinlik gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR 
ARAYA GELDİ
ARÜSDER Vemotec Eurasia 2016’nın 
İzmir tanıtım toplantısı ise Mövenpick 
Otel’de gerçekleştirildi. ARÜSDER 
Başkanı Burhan Fırat, ARÜSDER Genel 
Sekreteri Gürbüz Gürer ve MMI Eurasia 
Fuarcılık Proje Müdürü Namık Sarıgöl’ün 
birer konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte 
sektörün bölge temsilcileri bir araya 
gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye’de farklı ölçeklerde pek çok 
şirketin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 
altmış bin kişiye istihdam sağlanan araç 
üstü ekipman sektörü, gelecek on yıl 
içinde ticaret rakamlarının yükselmesi 
beklenen bir sektör olarak öne çıkıyor. 
Söz konusu yükselmenin yeterli bilgi 
alışverişi ve işbirliği sayesinde hızlı bir 
ivme kazanacağı ise sektör temsilcilerinin 
mutabık olduğu bir konu teşkil ediyor. 
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BAKAN YILDIRIM:
KARLA MÜCADELEYLE İLGİLİ 
HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün 
sorumluluk 
alanındaki 66 bin 
kilometreden fazla 
yolda bu sene kar ve 
kış mücadelesinde 
yaklaşık 9 bin kişinin 
görev yapacağını 
belirtti.

Binali Yıldırım, 
kış nedeniyle 
karayollarında 
alınacak tedbirlere 
ilişkin Karayolları 
bölge müdürleri 
ile Bakanlık’taki 
toplantı öncesinde 
yaptığı konuşmada, 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün 
verdiği bilgiye göre, 
bu yıl kış şartlarının 
çetin geçeceğinin 
tahmin edildiğini 
söyledi. Kış mevsimi 
öncesinde Karayolları 
bölge müdürlerine 
kışla mücadele 
konusundaki 
hazırlıkları gözden 

geçirmek ve bu konuda alınması gereken 
ilave tedbirleri konuşmak üzere söz 
konusu toplantının yapıldığını dile getiren 
Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
vatandaşların kış mevsiminde seyahatlerini 
güvenlik içinde yapabilmelerini sağlamaya 
yönelik önemli tedbirler aldığını kaydetti.

Genel Müdürlüğün sorumluluk alanında 
bulunan 66 bin kilometreden fazla yolda kar 
mücadelesinin yapılması, kış şartlarında 
trafiğin aksamaması, can ve mal kaybının 
meydana gelmemesi için 406 noktada 
ekiplerin bulunduğunu anlatan Yıldırım şöyle 
konuştu:

“Bu sene kar ve kış mücadelesinde 
yaklaşık 9 bin arkadaşımız etkin olarak 
görev yapacak. 7 bin 500’ün üzerinde de iş 
makinesi yine iş başında olacak. Böylece 
çetin kış şartlarında ana güzergahlar 
başta olmak üzere yolların açık tutulması 
sağlanacak. Depolarda gerekli hazırlıklar 
yapıldı. Yaklaşık 200 bin ton kar çözücü 
tuz bulunmakta, yol şartlarında kaymaları 
önlemek için 200 metreküpün üzerinde 
agrega depolanmış durumda. Kimyasal 
çözücü miktarı da 623 ton mertebesindedir.”

Gelişen şartlara göre başka ihtiyaçların 
da süratle temin edileceğini ifade eden 
Yıldırım, kış mevsimine girilen bu günlerde 
ağır vasıta sürücüleri başta olmak üzere 
yolları kullanan vatandaşlardan gerekli 
tedbirleri almasını isteyerek, bu tedbirlerin 
başında araçların yol şartlarına uygun hale 
getirilmesi ve kış lastiklerinin takılması 
olduğunu ifade etti.

Karayolları teşkilatının ve Bakanlığın en 
önemli önceliği olan vatandaşların burnunun 
kanamaması için bölge müdürlerine gerekli 
talimatının bugün itibarıyla verildiğini 
anlatan Yıldırım, bin 926 araç takip sistemi 
ve 250 kritik kesimde görüntüleme 
sistemleriyle vatandaşların yollarda sorun 
yaşamamaları için hizmet verileceğini 
söyledi.

“İNSAN HAYATI HER 
ŞEYDEN ÖNEMLİ”
Kış şartlarının en yoğun geçeceği yerlerin 
belli olup olmadığı ve nerede daha fazla 
tehlike beklendiği sorusuna Yıldırım, 
rakımı 1600 ve üzerindeki yerlerde, Bolu, 
Toroslar, Doğu Anadolu’nun belirli kesimleri, 
Karadeniz sıra dağlarının geçişlerindeki 
yerleri bildiklerini ancak hiç beklenilmeyen 
yerde bile yoğun kış şartlarının 
yaşanabileceğini söyledi.

Kendileri için riskli bölgeler bilinmekle 
beraber tedbirleri yurdun her karış 
toprağında, yol olan her yerde almak için 
hazırlıklarını eksiksiz yapacaklarını ifade 
eden Yıldırım, ani sıcaklık değişiminden 
dolayı köprü ve viyadüklerde gizli 
buzlanmanın olabileceğini, bu bölgelerde 
özel tedbirlerin olabileceğini ancak 
sürücülerin de süratli uzun viyadüklere 
girmemeleri gerektiğini bildirdi.

Bölünmüş yolların hayat kurtardığına dikkat 
çeken Yıldırım, 24 bin kilometreye ulaşan 
bölünmüş yol ağının hizmete alındıktan 
sonra trafik kazalarında yol kusurunda 
yüzde 54’ün üzerinde azalma olduğunu 
vurguladı.





2016’YA
GİRERKEN

2015 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala geriye baktığımızda, 2015 yılını birçok sektör 
açısından beklentilerin karşılanamadığı ve ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir yıl olarak 
değerlendirebiliriz. Bu durumun ortaya çıkmasında, ekonomik anlamda bekleyen reformların ve 
atılacak adımların hayata geçirilememesinin olduğu kadar, ülkemizin içinde bulunduğu iç ve dış 
siyasi konjonktürün de önemli etkisi olduğu açıktır.

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

2009 krizi ile birlikte 2009’da yaklaşık 
%5 küçülen Türkiye ekonomisi 
2010’dan itibaren tekrar büyümeye 
başlamış, 2010 ve 2011’de etkileyici 
bir oranda %9.2 ve %8.8 oranlarında 
büyüdükten sonra; 2012, 2013 ve 
2014’te sırasıyla  %2.1, %4.2 ve % 2.9 
gelişmiştir.

2015 yılı için, senenin başında  %3’ün 
altında bir büyüme öngörülürken, 
2015’in üçüncü çeyreğindeki %4’lük 
sürpriz büyüme bizleri umutlandırmış 
ve 2015 yılında %3’ün üstünde bir 
büyüme gerçekleşeceğine olan 
inancımız daha da artmıştır.

2015 yılını %3’ün üzerinde bir büyüme 
ile kapasak da, bunun gelişmeye 
ve büyümeye aç bir ekonomi için 
yeterli olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Türkiye ekonomisinin 
başarılı bir performans sergilediğini 
söyleyebilmek için,  her yıl % 5 ve 
üzerinde bir büyümenin gerçekleşmesi 
gerektiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 2010 ve 2011 yıllarındaki 
muhteşem büyümelerin sonrasında 
eğer Türk ekonomisi bugüne 
kadar %5 civarında bir büyüme 
gerçekleştirebilse idi, 2023 hedeflerini 
yakalamak hayal olmayacaktı. Bugün 
maalesef hedeflenen noktalardan 

çok uzaktayız. Her ne kadar 2023 
hedeflerine ulaşamayacağımız 
belli olsa da, o hedeflere mümkün 
olduğunca yaklaşmak için ekonomide 
gerekli reformların yapılması ve ihtiyaç 
duyulan adımların atılması özellikle 
ülkemizin geleceği ve gelecek nesiller 
için büyük önem taşıyor.

2016 YENİ BİR BAŞLANGIÇ 
OLABİLİR Mİ?
Türkiye ekonomisinin gelişimi 
açısından 2016 yılına baktığımızda, 
mevcut koşullar ve “Business as 
Usual” yaklaşımı çerçevesinde 
öngörülen büyüme yine %3’lük 
büyüme düzeyindedir. 

Küresel ekonominin 
% 3.5 büyümesinin 
beklendiği bir 
dönemde, 
Türkiye’nin 
küresel 

EKİNOKS AÇISINDAN



anlamdaki bu büyümeden de 
yararlanarak 2016’da büyüme oranını 
mutlaka yukarılara çekmek zorundadır. 
Eğer Türkiye bu konjonktürden 
yararlanıp büyüme oranını %5’lere 
çekebilirse, 2016 yılını Türk ekonomisi 
açısından başarılı bir yıl olarak 
sayabiliriz. 

2016 yılında yaklaşık %5’lik bir büyüme 
Türk ekonomisinin daha sonraki 
yıllara güvenle bakmasına da imkan 
yaratabilir. Onun için iç siyasi alanda 
belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan 
kalktığı 2016 yılını, ekonomimiz 
için yeni bir başlangıç yılı olarak 
algılayabiliriz.

2016’da Türk ekonomisin yaklaşık 
%5 büyümesi ulaşılmayacak 
bir hedef değildir. %3’ün 
üzerinde büyümesi 
beklenen 
küresel 

ekonomi bu doğrultuda önemli bir 
şanstır. Burada önemli olan mevcut 
siyasi iradenin bu şansı iyi kullanıp 
kullanamayacağı ve ekonomide 
kararlılıkla gerekli adımları atıp 
atmayacağı hususudur. 

Yeni hükümetin kurulmasını müteakip 
ekonomik konulara gösterilen 
ilgi ve yapılan açıklamalar bizleri 
umutlandırsa da, gelişmeleri hep 
birlikte izleyeceğiz. Ekonomide 
gerekli adımlar atılırken iç ve dış 
siyasette de olumlu bir konjonktüre 

yaratılması büyük önem taşımaktadır. 
İç siyasette daha fazla kutuplaşmaya 
neden olan yaklaşımlar, dış siyasette 
riskli politikalar; hükümetin atmasını 
düşündüğü adımların ve yapmayı 
öngördüğü reformların önüne 
geçecektir,  ekonomimizi olumsuz 
etkileyecektir ve bizleri hedeflerimizden 
uzaklaştıracaktır. 

2016’ya girerken umutlarımızı 
kaybetmeden ve enerjimizi yenileyerek 
Türk ekonomisinin 2016’da 
%5’ler civarında büyüyebileceği 
hedefine kendimizi alıştıralım. Bu 
doğrultuda mevcut siyasi iradenin 
yanı sıra firmalarımızın, sektörel 

kuruluşlarımızın, ekonomi 
çevrelerinin kendilerine 
düşen çabaları göstereceği 
de izahtan varestedir.

“İstemek yarı yarıya 
başarmaktır.”

2016’da %5’lerde büyüyecek 
Türkiye için, 2023’e giden 
yolda 2016 yepyeni bir 
başlangıç olabilir, yeter ki 
2016 yılının önemini iyi 
anlayıp gerekli adımları 
ona göre atalım.
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Konferansta otomotiv ve parça 
üretiminin karşılaşabileceği rekabet 
hukuku riskleri, marka başarısı elde 
etmek için müşteri deneyiminin 
artan önemi, Rusya örneği üzerinden 
potansiyel yeni pazarlarda oyuncu 
olmak, Türkiye’de sürdürülebilir 
operasyon, küresel bir tedarikçi 
olma yolunda zorluklar ve stratejiler, 
Marmara bölgesindeki 
limanlar ve gelecek planları, 
rekabet sağlayıcı otomotiv 
lojistiği uygulamaları, 
tedarik zinciri, elektrikli 
otobüs, bataryalı otobüs, 
%100 yerli elektrikli otobüs 
projesi, elektrikli otobüslerin 
Türkiye’deki geleceği, 
sektörde yeni iş modelleri 
ve ortaya çıkan fırsatlar, 
inovatif motor teknolojileri, 
yenilikçi ve sürdürülebilir, 
akıllı ve ultra düşük 
emisyonlu araç geliştirme, 
otomotiv teknolojileriyle mobilitenin 
geleceğinin şekillendirilmesi, yol 
güvenliği, sürücüsüz araçlar, bağlı 
araç teknolojileri ve otonom sürüş 
gibi konular çeşitli sunumlar ve açık 
oturumlar aracılığıyla ele alındı.

İki gün süren konferansın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Otomotiv 
Sanayii Derneği Genel Sekreteri Osman 
Sever, Türkiye’de otomotiv sanayii ile 
ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. 
YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit; 
Actecon Rekabet Hukuku Danışmanı 
Av. Sinem Uğur; GfK CEEMETA 
Bölgeleri Ürün Müdürü Karolin Abda; 
International Finance Corporation 
(IFC) Bölge Müdürü Kristina Turilova, 
IFC Kıdemli Yatırım Yöneticisi Yusuf 
Öngören; Coşkunöz Holding CEO’su 
Emin Ataç; İnci Holding CEO’su Hakan 
Goral; Aktaş Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEO’su Sami Erol; Ekol Lojistik 
Stratejik Müşteri İlişkileri Yöneticisi 
Mehmet Şahintürk; Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Kabatepe; 
Yılport/Gemport Tesis Müdürü Antonio 
Barbara; Borusan Logistics Genel 

Müdür Yardımcısı İbrahim Dolen; 
Autoport/Arkas Holding Liman ve 
Terminal İşletmeleri Grubu Direktörü 
Alp Çaba; Bozankaya-TCV Elektrikli 
Araç Proje Koordinatörü Emrah Dal; 
ASELSAN Elektrikli Araç Sistemleri 
Yöneticisi Ali Murat Topçu; Temsa 
Global Ar-Ge Müdürü Mehmet Ünal; 
Altınay Robotics Mühendislik Müdürü 

Selman Tosunoğlu; DMA Yönetim 
Kurulu Başkanı Önder Yol; Hexagon 
Studio Elektronik ve Mekatonik 
Sistemleri Müdürü; Okan Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Nejat Tuncay; DowAksa Global 
Ticari Direktörü Levent Gur; TUBİTAK 
Ulusal İrtibat’tan Serhat Melik; Culha 
Partners Yönetici Ortağı Berkun Culha; 
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı 
Ernur Mutlu; Okan Üniversitesi 
Araştırma&Proje Geliştirme Direktörü 
Orhan Alankuş; Tofaş-Fiat Ürün 
Mühendisliği Direktörü Enrico Gobetto; 
Bosch Mobilite Çözümleri İlk Donanım 
Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken; 
EY Germany Kıdemli Otomotiv Sektör 
Ortağı Peter Fuss ve Alix Partners 
Almanya Direktörü Maximilian Coqui 
birer sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Türk 
Standartları Enstitüsü Genel Sekreter 
Yardımcısı Vedat Demir katılımcıları 
sektör bağlamında bilgilendirdi.

Konferans sektör temsilcilerinin bilgi 
alışverişinde bulunduğu, yeni fikirler 
ürettiği, birbiriyle temasa geçebildiği 
verimli bir ortam sağladı.

DÜNYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ 
İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILDI

Türkiye’de Dünya 
Otomotiv Konferansı, 
25-26 Kasım 2015 
tarihlerinde üç 
yüzün üzerinde 
katılımcının iştirakiyle 
gerçekleşti. Konferansın 
sponsorluklarını ise 
Bozankaya, DLK 
Gümrük, Actecon, Ekol 
Lojistik, DowAksa, UbiQ 
Innovations ve Ata 
Freight Line üstlendi.
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KİMYASAL TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ; 
FAALİYET ALANINDA TÜRKİYE’DE TEK YETKİLENDİRİLMİŞ 
KURULUŞ VE AVRUPA’DAKİ  TEK TEMSİLCİMİZ

2009 yılında yürürlüğe giren “Tanker 
Temizleme Tesisleri Tebliği” ile denetim 
altına alınan kimyasal ürünleri taşıyan 
donamımlar kapsamına; karayolu veya 
kombine taşımacılık ile taşınan tüm 
kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanlar 
(tanker tipi araç ve konteynerler, 
tankerler, tank konteynerler, izo 
konteynerler) taşıma kapları (IBC tank, 
plastik varil ve bidonlar) dahil edilmiştir.

Kimyasal ürünleri taşıyan donanımların 
temizlendiğinin, “Temizleme Belgesi” 
ve “Temizleme Etiketi” ile onaylanması 
zorunluluğu bahsi geçen tebliğ ile 
belirlenmiştir. “Temizleme Belgesi” 
ve “Temizleme Etiketi” vermek 
üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
19.10.2009 tarihinde imzalanan İş Birliği 
Protokolü ile yetkilendirdiği, Türkiye’deki 
tek kuruluş ise Kimyasal Taşıma 
Araçları Temizleyicileri Derneği’dir 
(KTTD). 

KTTD, EFTCO (The European Federation 
of Tank Cleaning Organisations - 
Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları 
Federasyonu) üyesidir. EFTCO 1999 
yılında kurulmuş, on sekiz farklı Avrupa 
ülkesinin derneklerinin üyesi olduğu bir 
konfederasyondur. KTTD ise EFTCO’da 
Türkiye’yi temsil eden tek kuruluştur.

Derneğin, “Temizleme Belgesi” ve 
“Temizleme Etiketi” vermek gibi iktisadi 

faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla; 
09.03.2010 tarihinde Kimyasal Taşıma 
Araçları Temizleyicileri Derneği İktisadi 
İşletmesi kurulmuştur. Daha sonraki 
aşamada Temizleme Belgesi” ve 
“Temizleme Etiketi” basım işlemlerini 
gerçekleştirmek üzere, web tabanlı  bir  
yazılım hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkililerince onaylanmıştır. 

KTTD; karayolu veya kombine 
taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal 
ürünleri taşıyan araç ve ekipmanların 
temizlemesi konusunda standartlar 
oluşturulması, temizleme işlemlerinin 
bu standartlara uygun yapılmasının 
takip edilmesi ve dernek üyesi tesislerin 
temizleme sırasında ve sonrasında 
oluşan atık su ve katı atıkların  Çevre 
Mevzuatı’na uygun bir şekilde deşarj 
ve bertaraf etmesi yoluyla hava, su, 
toprak alıcı ortamlarının korunması 
gibi amaçlarla çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Tanker, tanker tipi araç veya taşıma kabı 
temizlemesi işlemi;  üzerinde çalışılan, 
standartlar geliştirilmekte olan konular 
arasında yer almakta olup, yıkama 
tesislerinin ulusal ve uluslararası 
normlar doğrultusunda gelişmesine 
paralel olarak güncellenen mevzuat 
çalışmaları ile çok daha verimli adımlar 
atılabilecektir.

Kimyasal madde 
taşımacılığı, ulaşım 
sektörünü en çok 
meşgul eden ve 
üzerine en çok düşülen 
konular arasında yer 
almaktadır. Yüksek 
teknik bilgi, donanım 
ve itina ile yürütülmesi 
gereken kimyasal 
madde taşımacılığında; 
araçların temizliği ve 
dolayısıyla oluşan atık 
maddelerin uygun 
koşullarda bertaraf 
edilmesi önemli bir yer 
teşkil etmektedir.
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AYTEMİZ’DEN REKOR TRANSFER

Kısa bir süre içerisinde sektörün en 
büyük beş firmasından biri olma hedefiyle 
hareket ettiklerini belirten Aytemiz Genel 
Müdürü Ahmet Eke, Aytemiz olarak 
öncelikli hedeflerinin sağlıklı ve hızlı 
büyüme olduğunu söyledi. Büyük illerde, 
şehir merkezlerindeki istasyonları bayi 
ağına katarak, tüketiciye her geçen gün 
biraz daha yaklaştıklarını anlatan Ahmet 
Eke, “Biz bayilerimizle büyüyoruz. 
Bayilerimize gösterdiğimiz 
yakın ilgi, onlarla kurmuş 
olduğumuz karşılıklı 
güvene dayalı güçlü 
iş ortaklığı, 
sözleşme 
yenileme 

döneminde istasyonlar arasında bir kez 
daha en çok tercih edilen marka olmamızı 
sağladı” dedi.

Tüketiciyi tanıdıklarını, beklentilerini 
bildiklerini, onların ihtiyaç duyduğu 
yenilikçi, yaratıcı hizmet ve servisleri, 
kurumsal ama samimi bir şekilde Aytemiz 
çatısı altında bir araya getirdiklerini 
vurgulayan Ahmet Eke, “Sektörde 
büyük bir yarış var. Hedefimiz mevcut 
müşterilerimizin yanı sıra, ilk kez 
karşılaştığımız yeni müşterilerimizi 
de, sürekli müşterimiz olacak şekilde 
kazanmak. Bunu yapacak güce ve 
kabiliyete sahibiz. Tüketicimizi daha 
fazla dinleyecek, kişiye özel servis ve 
hizmetlerle, deyim yerindeyse butik hizmet 
anlayışımızla, bundan sonra sektörde 
adımızdan fazlaca söz ettireceğiz” diye 
konuştu.

Oyuncu sayısının çok fazla olması itibariyle, 
zor bir sektörde mücadele ettiklerini 
hatırlatan Ahmet Eke, Aytemiz olarak 
bayinin kâr edebilmesini daha fazla 
önemsediklerini vurguladı. Eke, “Hem 
kendi bayilerimiz, hem de diğer markaların 
bayileri bu durumun ve son derece 
iddialı yükseliş eğilimimizin farkında. Bu 
da gelecek dönem bayi transferlerinde 
bizi yine liderliğe taşıyacak en önemli 
unsurların başında geliyor” dedi.

Tüm dağıtım firmalarının toptan ve 
perakende ürün satan ticari hizmet 
işletmeleri olduğunu, satılan ürünler 
arasında hiçbir bir fark olmadığını söyleyen 
Ahmet Eke, tüketicilerin bu durumu 
fark etmeleri ile marka tercihlerinde 
önemli kaymalar yaşanacağını kaydetti. 
Tüketicilerin bu konudaki farkındalığının 
artmasıyla birlikte hizmet ve fiyatın en 
önemli tercih nedeni olacağını anlatan 
Ahmet Eke, bu sürecin kesin olarak 
Aytemiz markasının lehine olduğunu ifade 
etti. 

EPDK’nın getirdiği denetim mekanizmaları 
ve artan rekabet sayesinde büyük şehirlere 
girmek için artık bir engel kalmadığını 
anlatan Ahmet Eke, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bundan beş yıl öncesine kadar 
sektörün önde gelen markaları dışında, 
şehir merkezlerine girmek çok zordu. 
Sektör düzenlemeleri ve gelişmeler 
bu durumu değiştirdi. Yeni denetim 
mekanizmalarının yanı sıra, sözleşmelerin 
daha kısa süreye inmesi sayesinde artık, 
büyük şehirlere de girmek adına bir engel 
kalmadı. Bu yeni durum, sektör için 
oldukça önemli bir değişimi temsil ediyor. 
Yani artık pazarın güçlü bir oyuncusu 
olarak giremeyeceğimiz bir nokta yok. 
Anadolu’da zaten çok başarılıyız. Artık 
Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde 
çok daha güçlü bir şekilde yapılanıyoruz.”

2015 yılında 
yüz elli beş 
yeni istasyonu 
bünyesine katarak, 
sözleşmeli bayi 
sayısını dört yüz 
eli beşe çıkaran 
Aytemiz, 2010 
yılında kırdığı 
transfer rekorunu 
yeniledi. 
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YER ÜSTÜ KONTEYNER SAYISI
DÖRT YÜZ ALTMIŞA ULAŞTI
Çankaya Belediyesi tarafından hızla yaygınlaştırılan “Yeni Sistem Çöp 
Konteyneri” uygulamasında sayı her geçen gün artıyor. Uygulamayla 
birlikte temizlikte Avrupa kalitesini bölge bölge yaygınlaştıran 
Belediye, pilot bölge olarak seçilen Oran Mahallesi’nden başlayarak 
mahallelere yerleştirdiği konteyner sayısını dört yüz altmışa ulaştırdı.

YERÜSTÜ KONTEYNERLER BÖLGE BÖLGE 
YAYGINLAŞTIRILIYOR
İlk etapta elli adet Oran Mahallesi’ne konulan konteynerlerden daha 
sonra yirmi beş adet Atatürk Sitesi, altmış yedi adet Yukarı Dikmen 
Mahallesi, yirmi yedi adet Aşağı Dikmen Mahallesi, seksen iki adet 
Sancak Mahallesi, otuz bir adet İlkbahar Mahallesi, doksan iki adet 
Yıldızevler Mahallesi ve yetmiş altı adet Hilal Mahallesi’ne yerleştirildi. 
Bazı sokak ve caddelere de konan konteynerlerle birlikte sayı kısa 
sürede dört yüz altmışa çıktı.   

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar 
geçen sürecin kalitesini artıran yeni sistemin farklı mahallelerde 
yaygınlaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.  

El değmeden açılabilme olanağı da sağlayan yeni yer üstü 
konteynerler uygulaması Kızılırmak, Yüzüncüyıl, Çiğdem ve 
Çukurambar mahalleleriyle devam edecek.  

ADIYAMAN BELEDİYESİ FİLOSUNU 
ISUZU CITIBUS İLE GÜÇLENDİRDİ
Adıyaman Belediyesi dört ay önce 
Anadolu Isuzu’nun Avrupa ödüllü 
Isuzu Citiport’u ile yenilediği 
filosunu, Isuzu Citibus otobüsleriyle 
güçlendirdi. Filoya katılan altı adet 
Citibus törenle Adıyaman Belediye 
Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’ya 
teslim edildi.

Düzenlenen teslimat töreninde 
konuşan Belediye Başkanı Fehmi 
Hüsrev Kutlu şunları söyledi: 
“Dört ay önce filomuza katılan ve 
geçen ay Avrupa’nın en konforlu 
ve en ergonomik otobüsü ödülüne 
layık görülen Isuzu Citiport’lar 
halkımızın hizmetinde olacak. 
Citibus otobüslerimizle şehir içi 
ulaşım konusunda büyük adımlar 
attık. Adıyamanlı hemşerilerimize en 
iyi, en rahat ve en konforlu hizmeti 
sunuyoruz. En iyi araçlarla halkımıza 
sınırsız hizmet sunmaktan mutluyuz.”

Citiport, yana doğru eğilerek engelli 
yolcuların kolaylıkla inip binmesini 
sağlayan Kneeling özelliğinin 
yanı sıra tekerlekli sandalye 
kullanıcılarına özel renkli alanı, 
işitme engelliler için bilgi ekranları, 
görme kaybı olan yolcular için yüksek 
kontrast ve sesli bilgilendirme 
sistemleriyle engelsiz bir seyahat 
vadediyor.

Yolcuların araç içinde tutunmasını 
kolaylaştıran üçlü koruganlar ise 
segmentinde ilk kez Citiport’ta 
sunuluyor. Elektronik kontrollü valfler 
sayesinde hızlı tepki veren tam havalı 
EBS fren sistemi, durak freni, el ve 
ayakla kumanda edilebilen şanzımana 
entegre üç kademeli intarder ve 
yokuşta geri kaymama özellikleriyle 
Citiport, hem yolcuların hem de 
kullanıcının güvenliğini garanti altına 
alıyor.

Toplu ulaşımda yolcuların en 
fazla ihtiyaç duydukları uygun 
iklimlendirme, 39 KW gücündeki 
üstün kliması ve homojen dağılmış 
kalorifer sistemi ile kusursuz 
sağlanıyor. Euro 5 emisyon 
standartlarına uygun 289 beygir 
motor gücüne sahip Citiport, 
yolcusuna konfor, sürücüsüne 
rahatlık, daha düşük yakıt tüketimiyle 
işletmecisine ekonomi sunuyor.
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OTOKAR’IN ANTALYA’DAKİ TREYLER BAYİSİ 
MEÇİKOĞULLARI TESLİMATA HIZLI BAŞLADI

Otokar’ın Türkiye genelindeki etkin bayi 
ağına son olarak eklediği Meçikoğulları 
Otomotiv, sektöre hızlı bir giriş yaptı. 
Lojistik ve nakliye sektörü için ürettiği 
tenteli, tanker, frigorifik, yurt içi nakliye ve 
özel amaçlı treyler ürün ailesi ile pazarın 
öncelikli tercihleri arasında yer alan 
Otokar’ın Antalya’daki yeni treyler bayisi 
Meçikoğulları Otomotiv iki haftada toplam 
yedi semi treyler teslimatı gerçekleştirdi. 
Firma Akdeniz Bölgesi’nde binek ve ticari 
araç alanında yakaladığı başarısını, treyler 
alanına da taşıdı.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun 
otomotiv, ürün ve hizmeti sunarak bölgede 
pazar lideri olma hedefi ile uzun yıllardır 
Antalya’da hizmet veren Meçikoğulları 
Otomotiv, Otokar treyler bayiliği ile söz 
konusu hedefine bir adım daha yaklaştı. 
Otokar’ın tenteli, tanker, frigorifik, yurtiçi 
nakliye ve özel amaçlı treylerleriyle ürün 
gamını genişleten firma, iki haftada 
üç Euroslider ve dört tanker olmak 
üzere toplam yedi semi treyler teslimatı 
gerçekleştirdi. Ceak Otomotiv, Mehmet 
Fesci ve Salih Fesci Otokar’ın kayar perdeli 
Euroslider tenteli semi treylerini tercih 
ederken, Güney İlaçlama ve Turizm, Hilmi 
Beken Petrol Ürünleri, Koçcan Petrol 
Taşımacılık ve İbrahim Yalçın; kullanıcısı 
ve çevresi için tüm güvenlik koşullarını 
karşılayan akaryakıt 
taşımalarında 
alternatifsiz 
tanker 
semi 
treylerini 
teslim 
aldı. 

Gerçekleşen teslimatlarda, Meçikoğulları 
Otomotiv yetkililerinin yanısıra Otokar 
Treyler Satış Birim Yöneticisi Murat Özsoy 
ve Bölge Satış Yöneticisi Ümit Şangüder de 
hazır bulundu.

Meçikoğulları Otomotiv’in sektöre hızlı bir 
giriş yapmasına ilişkin değerlendirmede 
bulunan Otokar İç Pazar Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Murat Tokatlı, 
“Meçikoğulları Otomotiv’in bölgedeki 
yetkinlik ve tecrübesini en baştan beri 
biliyor ve güveniyorduk. Kendileri de 
bu düşüncelerimizde ne kadar haklı 
olduğumuzu kısa sürede ispatlamış 
oldular. Başarılarının artarak devam 
etmesini diliyorum” dedi.

GENİŞ ÜRÜN GAMIYLA 
SEKTÖRÜN TÜM 
İHTİYAÇLARINI 
KARŞILIYOR
Üstün tasarım, ürün geliştirme ve üretim 
kabiliyeti sayesinde farklı ihtiyaçlara uygun 
özel amaçlı üretim yapabilen Otokar, 
treyler ve semi treyler üretimini ISO 9001 
kalite güvencesi ile gerçekleştiriyor. Van tipi 
araçlardan, tenteli araçlara, ADR sertifikalı 
tankerlerden oto taşıyıcılara kadar geniş 
bir ürün gamına sahip olan Otokar, lojistik 
ve nakliye sektöründeki müşterileri için 
en uygun çözümü Otokar kalitesi ve 

uzmanlığı ile sunuyor.

Lojistik ve 
nakliye sektörü 
için ürettiği 
semi treyler ve 
treylerleri ile 
pazarın öncelikli 
tercihleri arasında 
yer alan Otokar’ın 
Antalya’daki yeni 
treyler bayisi 
Meçikoğulları, 
sektöre hızlı bir 
başlangıç yaptı. 
Kısa süre önce 
Otokar’ın Türkiye 
genelindeki etkin 
bayi ağına katılan 
Meçikoğulları 
iki haftada üç 
kayar perdeli 
Euroslider ve dört 
tanker olmak 
üzere yedi semi 
treyler teslimatı 
gerçekleştirdi.
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Gazi 
Üniversitesi’nin 
2001 yılından 
bu yana 
sürdürdüğü 
yol ve trafik 
güvenliği 
kongrelerinin 
sekizincisi, 
Ankara’da 
“Sürdürülebilir 
Ulaşım için 
Yol ve Trafik 
Güvenliği” 
(ROTRASA: 
Road and Traffic 
Safety Congress 
for Sustainable 
Transportation) 
adıyla 
düzenlendi. 
Kongre, Ankara 
Ticaret Odası ve 
Gazi Üniversitesi 
işbirliğiyle 
ulusal kongre 
niteliğinde 
organize edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
ANKARA’DA TARTIŞILDI

Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik 
Güvenliği Kongresi’nde, günümüzde 
teknolojide yaşanan gelişmelerin ve 
yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemelerin 
sürdürülebilir ulaşıma da yansıtılmasına 
yönelik sorunlar dile getirilerek çözüm 
arandı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Büyükberber konuşmasında, 
eğitim ve sağlık gibi ulaştırma alanının 
da yatırım yapılması gereken bir alan 
olduğunu söyledi. Ulaşım alanında 
akademik, bilimsel bilgiye değer verilmesi 
gerektiğinin altını çizen Büyükberber, Gazi 
Üniversitesi’nin Karayolu Ulaştırması 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 
yanı sıra Kazaları Araştırma ve Önleme 
Enstitüsü gibi akademik birimlerde ulaşım 
konusunda faaliyet gösterildiğini belirtti.

ROTRASA Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Hülagü Kaplan ise konuşmasında, 
kongreye 150 katılımcının bildirileriyle 
destek verdiğini söyledi. Trafik ve ulaşım 
konusunu akademik anlamda ele 
alacaklarını belirten Kaplan, sonuca 

yönelmiş bir kongre temennisiyle 
konuşmasını tamamladı.

İki gün süren kongrede karayolu, havayolu 
ve demiryolu güvenliği, sürdürülebilir 
ulaşım ve trafik planlaması, ulaşım ana 
planlarında güvenlik ve güvenirlik, kent 
merkezlerinde ulaşım ve sürdürülebilirlik, 
ulaşım yatırımlarının mevcut durum ve 
yapıya etkisi, sektörel alt planlar (yaya, 
otopark, bisiklet, lojistik, taksi, servis, ara 
toplu taşım vb.), güvenlik stratejileri ve 
önlemleri, trafik ve taşıt güvenliği, trafik 
güvenliği ve yaşam kalitesi, yaya/bisiklet/
motosiklet düzenlemeleri, toplu taşıma 
sistemleri, tehlikeli madde taşımacılığı, 
trafik güvenliği veri temini, veri depolama 
ve veri yönetimi, kullanıcı güvenliği, yolcu 
güvenliği, trafik kazaları, travmatoloji ve 
trafik psikolojisi, erişilebilirlik, engelliler, 
ulaşım sistemi güvenliği, akıllı ulaşım 
sistemleri, altyapı, kent bilgi sistemleri, 
yerel ve merkezi yönetimler, yol ve trafik 
güvenliği ile ilgili uluslararası ve ulusal 
mevzuat, yaptırım ve yükümlülükler, 
farkındalık, yol ve trafik kültürü, trafik 
kültürü ve bilincinin oluşturulmasında 
eğitimin önemi, ulaşım sektöründe 
mesleki yeterlilik ve belgelendirilmesi, 
trafik ve çevre gibi konular ele alındı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 
uzman isimler ile akademisyenlerin 
katkıda bulunduğu kongrede, ARÜSDER 
Genel Sekreteri Gürbüz Gürer, karayolu 
tehlikeli madde taşımacılığı konusunda 
önemli bir yer teşkil eden ADR Belgesi ile 
ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile 
getirdi.



* Devlet Malzeme Ofisi / Nakil Vasıtaları / İş Makinesi / Yol Süperme Makinesi Sayfası Altında 

Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

Merkez
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:9 • Beykoz, İstanbul / TÜRKİYE
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ARÜSDER ÇALIŞMALARI 

HIZ KESMİYOR

Konferans genel olarak; otomotiv 
sektöründeki global ve yerel 
gelişmeler, sektörün gelecek 
beklentileri ve trendler, inovatif tedarik 
zinciri çalışmaları, Ar-Ge gelişmeleri, 
teknolojik trendler, sürücüsüz 
araçlar, elektrikli araçlar, hafif araç 
teknolojileri  gibi konular üzerine 
yapılan konuşmalar ve tanıtımlar ile 
geçti.  Konferans sektörden yüzün 
üzerinde üst düzey yöneticinin katılımı 
ve kamu kurumlarından katılımlar ile 
etkili bir çalışma ortamı doğurdu.

26 Kasım 2015 
tarihinde Türkiye’nin 
önemli ağır vasıta 
üreticisi Ford Otosan 
firması 2016 yılında 

piyasaya süreceği 
Euro6 motorlu yeni 
araçlarının ön tanıtımını, 
anlaşmalı üstyapıcısı 
konumundaki firmaları 
Eskişehir İnönü 
Fabrikası’na davet 
ederek gerçekleştirdi.
Yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
toplantıya sektörün sivil toplum 
kuruluşu olarak ARÜSDER de 
davetliydi. Basın ve sektör ile hali 
hazırda resimleri bile paylaşılmayan 
araçlar, davetliler ve ARÜSDER 
Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından 
detaylı olarak incelenerek Ford 
Otosan yetkilileri ile paylaşılmak üzere 

24 Kasım 
2015 
tarihinde 
düzenlenen 
Dünya 
Otomotiv 
Konferansı’na 
ARÜSDER 
Başkanı 
Burhan Fırat 
ile Genel 
Sekreter 
Gürbüz 
Gürer katıldı. 

ARÜSDER
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notlar alındı.  Euro6 emisyon değerini 
yakalayabilmek için Ford Otosan 
üretim hattındaki mühendisler hayli 
yoğun çalışmış olacaklar ki, ortaya iyi 
sonuçlar çıkmış. 

7-8 Aralık 2015 
tarihlerinde, ROTRASA 
2015, Sürdürülebilir 
Ulaşım için Yol ve 
Trafik Güvenliği Ulusal 
Kongre, Fuar ve Sergisi 
düzenlendi.
7 Aralık 2015 günkü toplantının 
son oturumunda, “Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı ve Sorunları” konulu 
panelde ARÜSDER, Genel Sekreter 
Gürbüz Gürer tarafından temsil 
edildi.  Ankara Ticaret Odası ve 
Gazi Üniversitesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği kongre,  ülkemizin 
yaşam kalitesi ölçütlerinde en 
zayıf olduğu, ciddi insan varlığı 
ve maddi varlık kayıpları verdiği, 
elde edilen teknolojik ilerlemeye 
rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve 
trafik güvenliği konusunda, yaşam 
kalitesini yükseltecek ilerlemenin, 
sürdürülebilir ulaşım kapsamında 
sağlanması yönünde katılımcıların 
değerli katkıları ile icra edildi.

Dernek Genel Sekreteri Gürbüz 
Gürer toplantıda yaptığı konuşmada, 
Dernek bünyesinde ADR kapsamında 
faaliyet vermesi gereken üretici 
grupları, bu gruplar arasında ADR 
standartlarında üretim yapabilme 
yetkisi alan firmalar hakkında adetsel 
bilgi vererek, üstyapıcı ve şasi araç 
üreticilerinin birbirleri ile ilişkilerinin 
belirleyici olduğu ve şasi üreticilerinin 
ADR uygulamaları sürecinde ne kadar 
hazır olduklarını sorguladı. Gürer 
ayrıca ADR geçiş sürecinin 2018 
Aralık ayının sonuna kadar sektördeki 
özellikle yakıt tankeri  kullanıcılarına 
yönelik tanımış olduğu sürenin 
yetersiz olduğunu, ADR’li tanker 

üreticilerinin sayı ve kapasitelerinin 
halen piyasadaki yaklaşık 45 
bin adet değişmesi gereken 
aracın yenilenmesini sağlamakta 
zorlanacaklarını belirtti. Bu durumun 
Türkiye ekonomisine doğuracağı 
negatif etkilerin oluşacağından da 
bahseden Gürbüz Gürer, sektördeki 

özellikle ADR’li tanker üreticilerinin 
uygun parça temininde dışa bağımlı 
olduklarını, Türkiye’de ADR’ye uyumlu 
yedek parça üretim kapasitesinin yeterli 
olmadığını dile getirdi ve bu durumun 
dönüşümün 2018 yılının sonuna 
kadar gerçekleşmesinde aksaklıklar 
doğuracağını sözlerine ekledi. 
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VAHAP AKAR
info@radusdergisi.com

Aslında çok kısa, ama çarpıcı bir tespit. 
Gerçekten de hepimiz bu hikayedeki kişiler 
gibiyiz, her zaman kendimizi haklı görüyoruz, 
verilen öğütlere pek kulak asmıyoruz ve 
sonuçlarına da katlanmak zorunda kalıyoruz. 
Boşuna dememişler, her 
koyun kendi bacağından 
asılır diye.

Şöyle bir kendinizi 
düşünün, babanızdan 
ve annenizden aldığınız 
öğütleri ve tavsiyeleri 
düşünün, acaba 
bunların kaçını dilediniz? 
Dinlemediğiniz şeylerden 
dolayı ne kadar pişman 
oldunuz?

İnsanlar ne yazık ki 
çoğu zaman öğütlere 
ve tecrübelere kulak 
asmıyorlar. Dinliyormuş 
gibi gözüküp büyük 
oranda kendi bildiklerini 
yapıyorlar, sonuçlarına 
da katlanıyorlar. Kendim 
ettim kendim buldum diyorlar, ben kendim 
görmek istedim bu sonucu diyorlar. 

Peki, sonuçta ne oluyor? Verilen öğüdü 
dinlemediğimiz için en başta çok büyük bir 
zaman kaybı yaşıyoruz, hayal kırıklıkları 
yaşıyoruz, başarısız oluyoruz ve bu kadar 
olumsuzluğa rağmen çoğu zaman pişman 
bile olmuyor ve hatta bu durumlardan ders 

çıkarmıyoruz. Bir başka olayda, ben bu kişinin 
öğüdünü dinlememiştim, başıma bir sürü 
iş geldi, bari şimdi sözünü dinleyeyim bile 
diyemiyoruz. Yine gidip kendi aklımızı satın 
alıyoruz.

Peki, bir de şu açıdan bakalım olaya; bir 
babanın veya annenin çocuğuna bilgiyi en doğru 
şekilde aktardığını ve çocuğun da bu aktarılan 
bilgiyi baştan doğru kabul edip hiç tecrübe 
etmeden hayatına aktardığını düşünelim. Çocuk 
doğru kabul ederek aldığı bu bilgiyi hiçbir 
zaman sınamayacak ve ister istemez kendi 
gelişimini fazla ileriye taşıyamayacaktır. 

Biraz kafa karıştırdım sanırım. Hem söz 
dinlemiyoruz diyorum, hem de söz dinlersek 
ilerleyemeyiz diyorum. Aslında doğru olan, 
bu ikisi arasındaki dengeyi en iyi şekilde 
kurabilmek.

Ben ticaret ile 
uğraşıyorum, yaptığım bu 
işi ailemden devralmadım 
ve bunun sıkıntılarını 
zaman içerisinde çok 
yaşadım doğrusu. Eğer 
bu işi bir büyüğümden 
devralsaydım, o 
bana ne yaparsam 
ne gibi sonuçlarla 
karşılaşabileceğimi 
söylerdi. Onun sözünü 
dinlemesem bile 
en azından başıma 
gelebilecek propleme 
başından hazırlıklı 
olabilirdim. Diğer türlüsü 
karanlıkta yol almaya 
benziyor, ne yapacağınızı 
bilmiyorsunuz ve sonuçları 
çok ağır olabiliyor.

Tecrübe gerçekten çok ama çok değerli, beylik 
bir ifade ile para ile satın alınamayacak bir şey. 
Adı üstünde zaten: “tecrübe”. Yani yaşayarak, 
hissederek, başından geçerek öğrenebileceğin 
bir bilgi. 

Şöyle bir düşünün bakalım, akıllar pazara 
çıksa siz kimin aklını alırdınız?

SİZ KİMİN AKLINI 
ALIRDINIZ?

Herkese selamlar. Çok sevdiğim bir dostumdan duyduğum bir alıntıyla başlamak istiyorum 
bu ayki yazıma: “Akılları pazara çıkartmışlar ve insanlara bu pazardan istediğiniz kişinin aklını 
alabilirsiniz demişler, herkes pazarı dolaşmış, ama sonunda gidip kendi aklını satın almış.”
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Dünyanın en büyük fuar şirketleri 
arasında yer alan Deutsche Messe’nin 
Türkiye’deki iştirakı olan Hannover 
Fairs Turkey Fuarcılık’ın Genel Müdürü 
Alexander Kühnel’in moderatörlüğünü 
gerçekleştirdiği toplantıya, Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Genel 
Galvanizciler Derneği Genel Sekreteri S. 
Burcu Akman, Erba Mühendislik Makina 
Sanayi Kurucu Ortağı Ahmet Özcan ve 
Hannover Fairs Turkey Genel Müdür 
Yardımcısı Belkıs Ertaşkın konuşmacı 
olarak katıldı.

Alexander Kühnel yaptığı konuşmada, 
“Bu yıl WIN EURASIA Metalworking 
fuarında değişim zamanı. 2002 yılından 
beri Bileşim Fuarcılık ile ortak olarak 
düzenlenen WIN Eurasia Metalworking 
ve WIN Eurasia Automation fuarlarının 

tüm hisselerini Hannover Fairs Turkey 
satın aldı. Buradan da anlaşıldığı üzere 
artık ulusal ve uluslararası satışlar da 
dahil olmak üzere tüm organizasyondan 
%100 olarak bizler sorumluyuz. Bu 
durum neticesinde sorumluluğumuz 
daha da arttı. Sektöre daha fazla nasıl 
yenilik getirebiliriz, neler yapabiliriz 
sorusunu kendimize daha fazla sormaya 
başladık” dedi.

YENİ ÜRÜN GRUPLARI 
VE YENİ ÖZEL 
BÖLÜMLER 
WIN EURASIA Metalworking 
kapsamında düzenlenen Metalworking 
Eurasia ve Surface Treatment Eurasia 
fuarlarındaki yeni gelişmelere 
değinen Belkıs Ertaşkın ise, “WIN 

11-14 Şubat 
2016 tarihleri 
arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 
gerçekleşecek 
olan WIN 
EURASIA 
Metalworking’in 
2016 yılı 
yenilikleri 
İstanbul’da 
düzenlenen basın 
toplantısında 
açıklandı.

WIN EURASIA
METALWORKING’DE 
DEĞİŞİM ZAMANI



Eurasia Metalworking’de bu yıl birçok 
değişim mevcut. Öncelikle ürün grupları 
açısından bir genişleme söz konusu 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl sac işleme 
teknolojileri, yüzey işlem teknolojileri ve 
kaynak teknolojilerinin yanı sıra hammadde; 
tel, boru, parça işleme; onarım ve atölye 
ekipmanlarını da ürün gruplarımıza 
dahil ettik. Bu sayede fuarımızın katılımcı 
portföyünü genişletmeyi planlıyoruz. 
Fuarımızı organize ederken bir diğer 
amacımız ise daha fazla bilgi aktarımı 
sağlayacak elverişli bir ortam yaratabilmek. 
Bunu gerçekleştirebilmek için fuarımızda 
çeşitli özel bölümler oluşturuyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, Parts2Clean’in yanı sıra 
Robotics ve safe@work alanında yeni 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl bir yandan 
bu özel bölümleri güçlendirerek devam 
ettireceğiz, diğer yandan da ‘Otomotiv 
Endüstrisinde Sac Levha İşleme Süreçleri’ 
başlıklı yeni odak konumuz etrafında ayrı bir 
özel bölüm oluşturacağız” diye konuştu.

“2023 YILINDA 
HEDEF 100 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRMEK” 
Sevda Kayhan Yılmaz ise fuarın sektöre 
katkısını şu sözlerle ifade etti “Türk makine 
sektöründe ihracatımızı 7 katına, ithalatımızı 
ise diğer sektörler arasında önemli bir 
noktaya taşıyarak büyük başarılara imza 

atıyoruz. Bu başarıda bizim çalışmalarımızın 
yanı sıra fuarların büyük katkısını göz ardı 
edemeyiz. Şu anda Türkiye’nin ihracatında 
Türkiye’nin makinacıları %10 pay alırken 
Makina İmalatçıları Birliği olarak amacımız 
bunu %20’ye çıkarmak. Hedefimiz ise 
2023 yılında 100 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmek. İhracatta Almanya’yı çok 
önemsiyoruz. Dünya makine ihracatında 
Türkiye 2002 yılında %02 pay alırken 2014 

yılında %0,6 pay alarak 7 basamak üst 
sıralara çıktı. Almanya ise bu paydada 
birinci sırada yer alarak her zaman yerini 
koruyor. Çünkü teknoloji ve güvenirlilik 
konusunda Almanya’nın yeri tartışılmaz. 

Bizde bu işbirliği içerisinde Türkiye 
makinacıları olarak iş güvenliğini ön plana 
çıkararak güvenilir bir partner olduğumuzu 
vurgulayacağız” dedi. 

“FUARIN SEKTÖRÜMÜZE 
KATKISI GÖZARDI 
EDİLEMEZ” 
S. Burcu AKMAN da yaptığı konuşmada, 
“Dernek olarak sıcak daldırma galvaniz 
firmalarını tek çatı altında topluyoruz. 
Sektörümüzün gelişmesi ve büyüyerek 
pazarda olması gereken yere ulaşması için 
çalışıyoruz. Bu bağlamda WIN EURASIA 
Metalworking kapsamında düzenlenen 
Surface Treatment Eurasia fuarında yer 
almanın sektörümüzün tanıtımı için önemli 
adımlardan biri olduğuna inanıyoruz. 
Bildiğiniz gibi fuar etkinlikleriyle de zengin 
bir program sunuyor. Biz de dönem 
dönem dernek olarak güncel konularda 
gerçekleştirdiğimiz seminerlerle bu 
etkinliklerde yer alıyoruz” dedi. Fuar 
katılımcılarından ERBA Mühendislik 
Makina Sanayi Kurucu Ortağı Ahmet 
ÖZCAN ise, “WIN Eurasia Metalworking’in 
sektörümüze göstermiş olduğu olumlu 
etkisini göz ardı edemeyiz. Her yıl düzenli 
olarak yer aldığımız fuar her geçen yıl 
daha da gelişerek, dünyanın önde gelen 

katılımcılarını bir 
araya getirerek 
sektöre büyük 
katkı sağlıyor” 
diye konuştu.

Metal işleme 
ve yüzey işlem 
konularında 
dünyanın çeşitli 
noktalarında 
(Çin, Hindistan, 
Almanya, 
Brezilya, 
Rusya) fuarlar 
düzenleyen 
Deutsche 
Messe’nin, 
2016 endüstri 

etkinliklerinin ilk durağı WIN EURASIA 
Metalworking olacak. Bu fuarı, 17-20 
Mart 2016 tarihleri arasında Tüyap’ta 
düzenlenecek WIN EURASIA Automation 
takip edecek.
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KALDIRMA 
DONANIMLARININ TÜM 
YAŞAM DÖNGÜSÜNE 
ODAKLANMA
Konecranes Türkiye’de yirmi yılı aşkın 
süredir faaliyet göstermektedir ve bu zaman 
içinde güçlü ve bilgili bir satış sonrası destek 
ekibi oluşturmuştur. Yerel teknisyenler vincin 
tüm yaşam döngüsüne odaklanmakta, 
müşteri operasyonlarının emniyeti ve 
verimliliğini artırmanın yanında, vincin 
ömrü boyunca maliyetini düşürmektedir. 
Konecranes, Tükiye’nin gereksinimlerine ve 
her tür vinçteki değişen vinç teknolojisine 
dair benzersiz bir bilgiyle, uzun süreli 
emniyet ve performansı destekleyen 
kapsamlı bir bakım programı geliştirmiştir.

Vinç kullanımı, 
işletim ortamı, görev 
sınıflandırması, 
imalatçının 
tavsiyeleri ve yerel 
düzenlemeleri dikkate 
alan Konecranes 
beş servis programının 
(TEMAS, DURUM, BAKIM, 
TAAHHÜT ve EKSİKSİZ) 
her birini, her müşterinin 
ihtiyacına uyarlamaktadır.

ÖNLEYİCİ BAKIM 
YAŞAM DÖNGÜSÜ 
BOYUNCA BAKIMIN 
TEMELİDİR
Konecranes CARE Önleyici Bakım Programı 
Konecranes’in yaşam döngüsü yaklaşımını 
oluşturmaktadır. CARE ile önleyici bakım 
denetimleri, rutin bakım ve müseccel bir 
“Risk ve Tavsiye” yöntemi sistematik olarak 
uygulanmaktadır. Bu şekilde RopeQ ya 
da RailQ gibi Konecranes’in danışmanlık 
hizmetlerinden biriyle, emniyet, üretim ve 
belirlenmeyen riskler ve geliştirme fırsatları 
belirlenebilir.

Konecranes RopeQ teknolojisi görünür 
olmayan iç halatların, tellerin ve çelik 
halatların durumunu analiz ederken, 
RailQ vinç rayının hizasının derinlemesine 
incelenmesini sağlayan uzaktan işletimli bir 
robot kullanmaktadır.

Konecranes Servis Müdürü Süleyman 
Doğan yaptığı değerlendirmede, “Yolumuzda 
ilerlerken müşterilerimize sadece rapor 
sunmak yerine, bulgularımızı müşteri ile 
paylaşarak her eylemin operasyonunu nasıl 
etkilediği konusunda bilgilendirdik. Endüstri 
lideri teknolojimiz ve tahribatsız muayene 
test işlemlerimizle, asgari bozuklukları 
giderdik ya da gizli kusurları keşfettik” diyor.

CARE Önleyici Bakım Programı, 
Konecranes’in en popüler programıdır, ayrıca 
müşterinin kendine özgü gereksinimlerine 
bağlı olarak diğer programlardan biri de 
kullanılabilir. Konecranes, istendiğinde 
sağlanan servislerden (contact/temas), 
donanım durumunun profesyonel bir 

değerlendirmesine, optimum 
bakım sağlayan önleyici bakım 
ve danışmanlık hizmetlerine 
kadar servis programını her 
iş ihtiyacına uyarlamaktadır. 
karşılıklı bir bakım taahhüdü ya 
da eksiksiz bakım ve malzeme 
tedariği gerekli olduğunda, 
Konecranes’in Türkiye’de 
müşterinin hedeflerini global 
ve yerel olarak karşılamaya 
yardımcı olacak deneyimi ve 
kaynakları bulunmaktadır.

KONECRANES’TEN KAPSAMLI VE 
SİSTEMATİK BAKIM HİZMETİ

Konecranes seksen 
yılı aşkın bir 
süredir dünyanın 
her yanındaki 
tüm endüstrilerde 
müşteri 
operasyonlarının 
değerini ve 
verimliliğini 
artırmaya yönelik 
hizmet sunuyor. 
Dünya çapında 600 
noktadaki faaliyeti, 
müşterilerin yerel 
teknik bilgiye 
global bir ölçekte 
ulaşmasını sağlıyor.
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NEW HOLLAND YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİNİ 
ADANA TARIM FUARI’NDA TANITTI

Yeniliklerin öncüsü ve çiftçilerin her alanda 
gücüne güç katan New Holland, 9. Adana 
Tarım Fuarı’nda sergilediği güçlü ve 
teknolojik tarım makineleri ile çiftçilerin 
hayatını kolaylaştıran çözümleriyle göz 
doldurdu.

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

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.

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.

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.

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.

New Holland, 18-22 
Kasım 2015 tarihleri 
arasında Adana’da bu 
yıl dokuzuncu kez 
düzenlenen Adana 
Tarım Fuarı’nda 
traktör, iş makineleri 
ve öncü teknolojik 
tarımsal çözümlerin 
sundu.
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Müşteri Dostu Kuruluş Belgelendirme 
denetimleri TSE tarafından, Shell akaryakıt 
istasyonlarının bulunduğu elli bir ilde 
gerçekleştirildi. Denetimlerdeki kriterler 
arasında; müşteri memnuniyeti politikası, 
müşteri memnuniyeti ile ilgili hedefler, 
organizasyon yapısı, insan kaynakları 
uygulamaları, çalışma ortamı, eğitimler, 
çağrı merkezi uygulamaları, memnuniyet 
ölçümleri, sosyal sorumluluk projeleri, 
kurumsal kimlik, hukuki işlemler ve yasal 
şartlar, acil durum planları, bilgi teknolojileri 
uygulamaları, gizlilik ve ulaşılabilirlik gibi 
konular ile beraber; ek olarak istasyon 
çalışanlarının müşterilere davranışlarından 
genel görünüm ve eğitimlerine, sadakat 
kartları penetrasyonundan, market 
tasarımlarına kadar Shell&Turcas’ın 
müşterilerine sunmuş olduğu tüm 
operasyonel hizmetler bulunuyordu.

Bunların yanında, Shell istasyonlarının 
TSE teknik standartlarıyla beraber 
global Shell kurulum ve işletme 
standartlarına uygunluğu, acil durum 

yönetimi, müşterilerine verdiği hizmetlerin 
devamlılığını sağlayan tüm teknik 
ekipmanların sorunsuz şekilde çalışırlığı 
kontrol edildi. 

AVRUPA ÜLKELERİNDE 
DE UYGULANAN, 
TSE’NİN GELİŞTİRDİĞİ 
İLK BELGELENDİRME 
SİSTEMİ: MDK, MDM
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 
ülkemizdeki hizmet ve ürün kalitesini en üst 
seviyeye çıkarmayı hedeflediğini söyleyen 
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Müşteri 
Dostu Kuruluş (MDK), Müşteri Dostu 
Marka (MDM) belgelendirmesinin bu hedef 
çerçevesinde TSE tarafından geliştirilen bir 
belgelendirme sistemi olduğunu vurguladı. 
TSE Başkanı şöyle konuştu: “Müşteri 
Dostu Kuruluş, Müşteri Dostu Marka 
belgelendirmesi hizmet sektörüne özgü, 
müşteri algısını ölçen, teknik kriter olarak 
Hizmet Yeri Belgelendirme (HYB) temelinde 
gerçekleştirilen bir belgelendirme sistemidir. 

Bu sistemde sadece müşterinin şikayet ve 
değerlendirmeleri değil, müşteriye karşı 
proaktif yaklaşım sergilenerek, müşterinin 
firmayı nasıl algıladığı ölçülmektedir. Başka 
bir deyişle bu belgelendirme ile kuruluşların 
müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik süreci nasıl yönetmeleri gerektiği 
ortaya konulmaktadır. Belgelendirme 
için değerlendirmeler sektörel bazda 
gerçekleştirilmekte ve hizmetin niteliğine 
uygun farklılıklar içermektedir.”

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem 
konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada; 
“Bugüne kadar ülkemizi enerji sektöründe 
birçok ilkle, yenilikle tanıştırdık. Tüm 
bunları gerçekleştirirken de müşterilerimizi 
hizmetlerimizin odağında tutuyor, bu 
yönümüzle de müşterilerimizin her zaman 
takdirini kazanıyoruz. Birbirinden farklı 
zorlu kriterleri yerine getirerek, akaryakıt 
sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek Shell 
& Turcas Petrol tarafından alınan, TSE’nin 
“Müşteri Dostu Marka” belgesi, bugüne 
dek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın ve 
sektöre öncülük eden hem inovasyona hem 
de müşteri odaklılığa yönelik projelerimizin 
başarısının bir ispatı olarak öne çıkıyor. 
TSE’ye, Shell & Turcas’ı bu belgeye layık 
gördükleri için şükranlarımı sunarım” dedi.

Akaryakıt 
sektörünün öncü 
firmalarından biri 
olan Shell&Turcas 
Petrol A.Ş., Türk 
Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından 
gerçekleştirilen 
denetimler 
sonucunda Shell 
markası için “Müşteri 
Dostu Marka” 
belgesini aldı.

TSE, SHELL’İ 
“MÜŞTERİ DOSTU MARKA” OLARAK TESCİLLEDİ
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Yaklaşık kırk beş yıldır Çin’de lastikli yükleyici 
üreten ve günümüzde yıllık ortalama 35 
bin adetlik kapasitesiyle dünyanın en büyük 
lastikli yükleyici üreticisi olma unvanını elinde 
bulunduran Shandong Lingong İş Makinaları, 
SDLG markalı ürünlerini Türkiye pazarına 
sundu. Türkiye’de distribütörlüğünü ASCENDUM 
Makina’nın yaptığı SDLG, satışa sunulduğu ilk 
andan itibaren iş makinası kullanıcılarından geçer 
not aldı.

SDLG SAĞLAM ADIMLARLA 
İLERLİYOR
Türkiye’de satışa sunulan ilk SDLG markalı ürün 
ise firmanın oldukça iddialı olduğu LG958L lastikli 
yükleyiciydi. ASCENDUM Makina’nın yaygın, 
uzman ve güçlü satış sonrası ağı güvencesinde 
satışa sunulan SDLG marka makinaların 
Türkiye’deki başlangıç yılından SDLG Satış 
Müdürü Alper Kaya oldukça memnun olduğunu 
belirtiyor. Kaya, Haziran ayında gerçekleştirilen 
genel seçimler ve sonrasında döviz kurlarında 
yaşanan hareketliliğin, hem Türkiye hem 
de ithalat yapan firmalar için 
zor bir dönem yarattığına 

dikkat çekiyor ama 
“Olumsuz 

şartlara rağmen SDLG markası ile iyi bir 
başlangıç yaptık” diyerek mutluluğunu ifade 
ediyor. Gerçekleşen satışlarla Türkiye’nin 
hemen her bölgesinde referans oluşturmaya 
başladıklarını da ifade eden Kaya, “Özellikle 
gelen ilk yorumlar çok olumlu. Müşterilerimizin 
memnuniyeti, kısa sürede çok yol kat 
edebileceğimizi gösteriyor” sözleriyle SDLG’nin 
ülkedeki ilk senesini özetliyor. Gelecek 
planlarından da kısaca bahseden Kaya, sözlerini 
şöyle bitiriyor: “2016 yılında yeni model ve ürün 
grupları ile pazarda olacağız. İki yıl içinde ise 
SDLG markasını iş makinası sektöründe daha sık 
duyacaksınız.”

ASCENDUM GÜVENCESİYLE 
GELEN BAŞARI
SDLG marka makinalar bugün hazır beton, 
kum, tarım ve kamyon yükleme işlerinde sıkça 
tercih edilmeye başlandı. Bunda makinaların 
işe uygunluğu ve performansının yanı sıra, 
ASCENDUM Makina’nın pazardaki güçlü konumu 

ve güvencesinin de rolü büyük. Yaygın 
servis ağı ve bulunabilirliği yüksek, 

uygun yedek parçalarıyla 
SDLG markalı ürünlerin 
önümüzdeki senelerde 

de iş makinası 
kullanıcıları 

için önemli bir 
seçenek olacağı 
şimdiden kabul 

görüyor.

SDLG’DEN PAZARA
GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İş makinaları 
sektörünün 
en önemli 
buluşmalarından 
olan Komatek 
Fuar’ında 
Türkiye lansmanı 
yapılan SDLG, 
pazara hızlı bir 
giriş yaptı.
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ARACINIZ İÇİN DOĞRU SEÇİM: 

BOSCH AKÜLERİ
START/STOP DONANIMLI 
ARAÇ PAZARI HIZLA 
BÜYÜYOR
Tüm dünyada start/stop sistemlerine 
sahip yeni üretilmiş araç sayısı hızla 
artmaktadır. Bu gelişme, akülerden 
beklenen performans talebini de arttırıyor. 
Bosch S5A ve S4E aküleri start/stop 
sistemlerine veya yüksek elektrik tüketen 
donanıma sahip araçlara güvenilir bir 
marş ve besleme kaynağı sunuyor. 
Unutulmamalıdır ki start/stop donanımına 
sahip araçların akü değişimlerinde, 
mutlaka araç üzerinden çıkan veya var 
ise bir üst teknolojiye sahip aküler tercih 
edilmelidir.

AGM TEKNOLOJİSİNE 
SAHİP S5A SERİSİ: 
MAKSİMUM PERFORMANS 
İÇİN MAKSİMUM GÜÇ
AGM (mikro fiber cam yünü elyaf) yüksek 
teknoloji ürünüdür ve en zorlu marş ve 
besleme gereksinimlerini karşılar. Asidi 
plakalar arasında sabit bir alana hapis 
eden AGM teknolojisi ile daha sabit ve 
artırılmış bir plaka yüzeyi sağlar, böylelikle 
yoğun şarj-deşarj döngülerine geleneksel 
marş aküleriyle kıyaslandığında dört kata 
kadar daha dayanıklıdır. Ayrıca geleneksel 
akülere göre çok daha hızlı şarj edilebilme 
özelliğine sahiptir. Şarj-deşarj döngülerine 
karşı sağladığı yüksek dayanıklılık ile 
fren enerjisi geri kazanımı ve start/stop 
sistemine sahip araçların tüm enerji 
ihtiyaçlarına uygun çözüm sunar.

EFB TEKNOLOJİSİNE 
SAHİP S4E SERİSİ: 
STANDARTTAN FAZLASINI 
İSTEYENLERE
Bosch S4E serisi EFB (geliştirilmiş 
kurşun/asit akü) teknolojili aküleri, 
geleneksel marş akülerinden daha yüksek 
performansı ile, start/stop sistemine sahip 
küçük motor hacimli modern araçlara 
hizmet verebilmek için dizayn edilmiştir. 
S4E serisi aküler, EFB teknolojisinin 
sağladığı güç ile start/stop özelliği 
olmayan ancak yüksek elektrik tüketen ek 
donanımlara sahip araçların marş enerjisi 
ve elektrik beslemesini karşılamak için de 
uygun bir seçenektir.

Günümüzde 
araçlar daha 

gelişmiş elektronik 
tabanlı donanımlarla 
üretiliyor, dolayısıyla 
yüksek performanslı, 
güvenilir enerji kaynakları 
araçlar için artık zorunlu 
hale geliyor. Bu ihtiyacı 
karşılamak üzere ileri 
teknoloji standartlarında 
üretilen Bosch aküleri, 
binek, hafif ticari, ağır 
vasıta, motosiklet ve 
marin akülerini içeren 
geniş ürün gamı ile 
bakım gerektirmeyen 
ve orijinal donanım 
gerekliliklerinin fazlasını 
sunan teknolojisi 
sayesinde güvenle 
hizmet verebiliyor.
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CASE IH’İN YEPYENİ YERLİ BAHÇE 

TRAKTÖRÜ JXB SERİSİ
ADANA TARIM FUARI’NDA TANITILDI

Fuarın ve tanıtımı yapılan Case IH marka 
traktörlerin bir değerlendirmesini yapan 
Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, “Case 
IH markasıyla sunduğumuz makinelerde 
çiftçilerimizi hem en iyi teknik özelliklere 
hem de en şık görünüşe sahip traktörlerle 
bir araya getirmeyi kendimize amaç 
edindik. Dünyada en modern tarımın 
uygulandığı ülkelerde kullanılan teknoloji 
ve ürünleri, CASE IH markalarıyla aynı 
anda Türk çiftçisiyle de buluşturuyor olmak 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.

İrfan Özdemir, Adana Tarım Fuarı’nda 
ziyaretçileri Case IH’in yepyeni 
traktörleriyle buluşturduklarını ifade 
ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Case IH 
olarak görücüye çıkan yeni modellerimiz, 
fuar ziyaretçileri tarafından yoğun bir ilgiyle 
karşılandı. Özellikle çok uzun zamandır 
merakla beklenen, Case IH ailesinin en 
yeni üyesi, yerli bahçe traktörü Case IH 
JXB, modern tasarımı, ideal ölçüleri ve 
yüksek teknolojisiyle önemli bir boşluğu 
dolduracak. Case IH JXB yerli bahçe 
traktörünü, JX 65B, JX 75B ve JX 90B 
modelleriyle Türk tarımının hizmetine 
sunmuş olmaktan dolayı çok gururluyuz.”

YERLİ BAHÇE TRAKTÖRÜ 
“CASE IH JXB SERİSİ” 
BEKLENTİLERİ 
FAZLASIYLA 
KARŞILAYACAK
Çiftçiler tarafından da merakla beklenen 
ve Case IH ailesinin yeni yüzü JXB serisi 
65, 78 ve 88 HP gücünde 3 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 ileri 12 geri 
Powershuttle transmisyonu ile geniş 
bir çalışma hız aralığı sağlayan JXB 
serisi; direksiyonun yanında yer alan 
Powershuttle mekik kolu sayesinde 
özellikle sıra sonlarında debriyaja 
basmadan ileri ve geri hareketi yaparak 
hızlı ve kolay bir dönüş sağlıyor. 

Case IH JXB serisi standart olarak sunulan 
4 adet hidrolik güç çıkışı, üç ton 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 

Sağlam, güçlü ve 
modern tasarımlı 
ürünleriyle tarım 
sektöründe 
profesyonellerin 
tercihi olan 
Case IH, 18-
22 Kasım 2015 
tarihleri arasında 
düzenlenen 9. 
Adana Tarım 
Fuarı’nda 
yepyeni 
ürünlerini tanıttı. 
Case IH ailesinin 
yeni ürünü 
olan Case IH 
JXB serisi fuar 
ziyaretçilerinden 
yoğun ilgi gördü.
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ekipmanla verimli bir şekilde çalışmayı 
sağlıyor.

Yine 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.

Yeni JXB serisi ideal ölçüleri, modern 
tasarımı, güçlü motor seçenekleri, 
güvenilirliği ve performansını kanıtlanmış 
transmisyon, ergonomik kumanda 
ve fonksiyonları ile Türk çiftçisinin 
beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

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 Platinum Edition’da güç ve 
şıklığı bir araya getirdi. Puma 230 CVX’in 
Platinum Edition kendini kanıtlamış FPT 
(Fiat Powertrain) motoru, fark yaratan 
kademesiz CVT transmisyonu, yüksek 
perfomanslı hidrolik sistemi, yüksek 
kaldırma kapasitesiyle sınıfının en güçlü 
traktörü olarak dikkat çekiyor. 

Traktör ile birlikte sunulan CVT (kademesiz 
transmsiyon), 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. Puma 230 CVX, 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 
ekipmanla 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 Puma 
230CVX Platinum Edition, konforlu, 
geniş ve sessiz kabini, tüm fonksiyonları 
rahatlıkla kontrol edebileceğiniz kontrol 
paneli, ergonomik kumanda kolları ile 
beklentileri karşılıyor. 

Puma 230 CVX Platinum Edition modeliyle 
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 
ADANA’DA
“CASE IH’in yenilikçi, premium 
marka vizyonuyla ve ürün ile 
hizmetlerin sürekli olarak 
iyileştirilmesi ilkesiyle 
geliştirilen, 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 çıkaran 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 arttırılmış 
dingil açıklığı toprağa tutunmayı arttırarak 
traktörün çekiş gücünü yükseltiyor. 

Case IH Magnum 
380 CVX bir otomobil 
kadar sessiz kabin 
içi, kullanılması kolay 
sekiz 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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BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ ARAÇ ALIMI
2015 yılında araç filosunu genişleten Adana Büyükşehir Belediyesi, 
filosuna ilave ettiği yeni hizmet araçlarıyla Adana’ya daha kaliteli, daha 
hızlı ve ihtiyaca uygun hizmetler vermeye devam ediyor. 

Araçların temininde, çağdaş, ekonomik ve teknolojik hizmet anlayışına 
uygun bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Adana Büyükşehir 
Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Yaren, 
“Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğümüzün kullanımı için 
24 metreküplük 3 adet çekici treyler ve damper treyler ile bir asfalt 
kazıyıcı alımı gerçekleştirdik. Yeni alınan iş makinelerimiz, özellikle fen 
işleri için ‘olmazsa olmaz’ makineler. Daire Başkanlığı olarak öncelikli 
amacımız, makine parkımızı yıllar içinde yenileyerek tamamen 
gençleştirmek. Ayrıca ihtiyaca uygun, doğru araçların teminiyle hizmet 
kalitesini korumak ve yükseltmek de hedeflerimiz arasında” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye kendilerine 
sağlanan imkanlar için teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediyesi 
Yol İşleri Şube Müdürü Yusuf Özsırkıntı, “Başkanımızın yüzünü inşallah 
kara çıkarmayız. Amacımız, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların 
daha fazlasını yapmak” diye konuştu. 

YILIN YEŞİL TİCARİ ARACI
FIAT DOBLO OLDU

Tofaş tarafından üretilerek ABD’ye 
ihraç edilen Fiat Doblo’nun Ram 
markalı versiyonu ProMaster City, 
Green Car Journal tarafından 2016 
yılının “Yeşil Ticari Aracı” seçildi.

Green Car 
Journal 
editörleri, 
ödülün sahibini 
belirlerken 
pazardaki tüm 
potansiyel 
ticari araçları 
gözden geçiriyor 
ve çevresel 
özelliklerin yanı 
sıra müşterilerin 
aradığı 
fonksiyonellik, 
çok yönlülük, 
güvenlik, değer 
ve stil gibi 

geleneksel kriterleri de göz önünde 
bulunduruyor.

ProMaster City, doğrudan 
ticari müşterilerin talepleriyle 

oluşturulan, sınıfının en iyisi birçok 
fonksiyonel unsuru bünyesinde 
barındırıyor. Fiat Doblo modelinin 
Kuzey Amerika pazarı versiyonu 
olan Ram ProMaster City, aynı 
zamanda markanın ticari araç 
portföyünün en yeni aracı olma 
özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Ram Marka Direktörü Bob 
Hegbloom, Ram ProMaster City’nin 
aldığı ödülden dolayı büyük gurur 
duyduklarını ifade etti. Ödülün, 
ticari araç piyasasındaki lider 
konumlarını destekler nitelikte 
olduğunu dile getiren Hegbloom, 
“ProMaster City, yakıt ekonomisi ve 
kapasite gibi özellikleri ön plana 
çıkan tüm ticari versiyonlarıyla 
muazzam bir başarı yakaladı” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Ağır vasıta, şehir içi ve şehirlerarası 
otobüsler ve deniz motorlarının önde 
gelen üreticisi Scania, HDI Sigorta ve VDF 
Sigorta işbirliğiyle geliştirilen Ağır Ticari 
Araç Kaskosu ile Scania marka araç 
sahiplerine ve kullanıcılarına kapsamlı bir 
kasko poliçesi sunuyor. Avantajlı fiyatlar 
ile Scania kullanıcılarına hizmet edecek 
olan “Scania Kasko”, olası bir hasar 
durumunda uzman personel güvencesiyle 
müşterilerine orijinal parça ve yetkili 
servis desteği ile üst düzey koruma 
sağlıyor. Öncelikle müşteri memnuniyeti 

dikkate alınarak hazırlanan çok yıllık 
kasko ürünü, araçlarıyla uzun yol kat eden 
Scania sahiplerini uzun süreli sigorta 
koruması altına almaktadır. Özel olarak 
geliştirilen bu kasko ürünü müşterilerin 
maddi ve manevi hasarlarını üst düzey 
teminatlar ile güvence altına almıştır.

Scania Kasko sayesinde müşterilerinin 
araçlarının güvence altına alındığını 
belirten Doğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü İlhami Eksin, “Ticari araçlar bir 
nevi yatırım ürünüdür. Müşterilerimiz 
yola devam edip operasyonda kaldığı 
sürece kazanırlar. Bu işbirliği ile avantajlı 
fiyatlarla oluşturulacak kasko poliçesi 
sayesinde müşterilerimize oluşabilecek 
maddi hasarlarda orijinal parça ve yetkili 
servis desteği ile üst düzey koruma 
sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

VDF Grup CEO’su Tijen Akdoğan Ünver; 
vdf olarak müşterilerine taşıt kredisinin 
yanı sıra sigorta hizmetini de tek noktadan 
verdiklerini hatırlatarak “Bu anlaşma 
ile Scania araç sahibi müşterilerimize 
marka güvencesi altında. Tek seferde 
dört yıla kadar uzun süreli kasko hizmeti, 

yetkili satıcılarda orijinal yedek parçalar 
ile araçlarının hasarını teminat dahilinde 
ve belirli bir tutara kadar eksper ataması 
yapılmadan onarım olanağı, Euro poliçe 
seçeneği ile farklı para birimlerinde de 
ödeme kolaylıkları sunuyor olacağız. 
Marka bağlılığını yeni ürünümüz ile daha 
da ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum” 
dedi.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili konuşan 
HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan 
Hancıoğlu ise şunları söyledi: “Ağır ticari 
araçlarda markalı kasko poliçelerinin 
önemi her geçen gün artıyor. HDI Sigorta 
olarak oto sigortalarında büyümemiz 
de devam ediyor. Doğuş Otomotiv ve 
VDF Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu 
işbirliğinin üç şirket için de oldukça 
faydalı olacağına inanıyorum. Sektöründe 
böylesine yer edinmiş bu şirketlerin 
gerçekleştirdiği projede bizim yanımızda 
asıl kazananın müşterilerimiz olacağını 
belirtmek isterim. 2016 yılında da bu 
işbirliğimizi geliştireceğimizi ve somut 
sonuçlarını almaya başlayacağımızı 
düşünüyorum.”

HDI Sigorta, VDF 
Sigorta ve Scania 
işbirliğiyle oluşturulan 
“Scania Kasko” 
sayesinde, Scania 
marka ağır ticari 
araçlar güvence altına 
alındı.

SCANIA ARAÇLARI HDI SİGORTA 
VE VDF SİGORTA İŞBİRLİĞİ İLE 
GÜVENCE ALTINDA
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ERKUT NAKLİYAT FİLOSUNU

MAN ÇEKİCİ İLE GÜÇLENDİRDİ

Erkut Nakliyat’ın satın aldığı araçlar, 
MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde 
düzenlenen törenle teslim edildi. MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Ersoy 
Öksüz ve Kamyon Satış Sorumlusu 
Tuna Alaybeyoğlu’nun evsahipliğinde 
düzenlenen teslimat töreninde, Erkut 
Nakliyat’tan Genel Müdür Erkut Pak ve 
Genel Müdür Yardımcısı Mesutcan Pak da 
hazır bulundular. 

Teslimat töreninde MAN’ın iki yüz elli 
yılı aşkın köklü geçmişi ile dünya devi 
olduğuna dikkat çeken Erkut Nakliyat 
Genel Müdürü Erkut Pak, “MAN araçları, 
herkesin bildiği gibi alanlarında öncü, 
dayanıklı, ileri teknolojiye, yüksek kalite 
ve standartlara sahip araçlardır. Bunların 
yanı sıra düşük yakıt tüketimi, işletme 
maliyetlerinin uygunluğu, yüksek Alman 
teknolojisi, MAN yetkililerinin samimiyeti 
de bu önemli filo yatırımımızda MAN’ı 
öne çıkardı. Ayrıca satış sonrası hizmetler 
açısından da yaygın servis ağı, yedek 
parça fiyatlarında sundukları avantajlar 
ve düzenledikleri bakım-onarım 
kampanyaları ile ticari açıdan da adeta çok 
önemli bir fırsat bütünlüğü oluşturuyorlar” 
şeklinde konuştu.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Bölge Satış Koordinatörü 
Ersoy Öksüz ise yaptığı konuşmada, 
“MAN kamyon ve çekicileri, gerek üstün 
nitelikleri, gerek satış sonrası hizmetlerde 
sunduğu avantajlar, gerek yüksek ikinci el 
değerleri ve gerekse yaşam boyu maliyet/
fayda açısından taşıdıkları benzersiz 
avantajlarla sektörde en çok ilgi duyulan, 
almak istenilen araçların başında yer 
alıyorlar” dedi. Öksüz, teslim edilen  MAN 
TGS EfficientLine 4x2 BLS retarderli 
çekicinin, Erkut Nakliyat’a hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni etti.

ERKUT NAKLİYAT’IN 
FİLOSUNDAKİ ELLİ 
ARACIN YİRMİSİ MAN
Erkut Nakliyat, 1994 yılından bu yana 
taşımacılık, depolama, liman hizmetleri, 
gübre nakliye, paketleme, serbest bölge 
hizmetleri, demiryolu hizmetleri, gözetim 
ve planlama hizmetleri alanlarında uzman, 
tecrübeli personeli ve gelişmiş araç filosu 
ile faaliyetlerini yürütüyor. Çağdaş, akılcı 
ve ekonomik yöntemlerle müşterilerine en 
avantajlı hizmetler sunan Erkut Nakliyat’ın 
yirmisi MAN’dan oluşan elli araçlık filosu 
bulunuyor.  

Yirmi yılı aşkın 
tecrübesi 
ile lojistik 
sektörünün 
önemli 
markalarından 
Erkut Nakliyat, 
gelişmiş filosunu 
on beş adet 
MAN TGS 
EfficientLine 4x2 
BLS retarderli 
çekici ile 
güçlendirdi.
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İKİNCİ EL AĞIR TİCARİ ARAÇTA 
GÜVEN ARAYANLARIN ADRESİ 
“TRUCKMARKET” OLACAK

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, son yıllarda büyük 
önem kazanan ikinci el alım-satım 
operasyonları için yapılandırdığı yeni 
markası TruckMarket’i, kamuoyuna 
tanıttı. Her marka ve model ağır ticari 
ikinci el araçları ekspertiz, garanti ve 
finansman çözümleri, kasko ve bakım 
hediyesi ile birlikte sunan TruckMarket, 

müşterilere ikinci elde Ford Trucks 
güvencesi sunmayı hedefliyor.

TRUCKMARKET’TE 
DETAYLI EKSPERTİZ VE 
FORD TRUCKS GARANTİSİ
TruckMarket’te her marka ve model 
çekici ve kamyonlar; motor, şanzıman, 
diferansiyel, şasi, üst yapı, lastik, 
aydınlatma, kabin ve kaporta kontrolleri 
yapılıp, tramer hasar geçmişinin yer 
aldığı detaylı bir ekspertiz raporu ile 
satışa sunuluyor. Ford marka çekici ve 
kamyonlarda ise ekspertiz raporunun 
yanı sıra, aracın servis ve bakım 
geçmişiyle ilgili bilgiler de yer alıyor. 
TruckMarket’te satılacak tüm Ford 
marka çekici ve kamyonlara garanti 
hizmeti de veriliyor. 0-24 ay arasındaki 
araçlara +1 yıl garanti sunulurken, 24-
48 ay arasındaki araçlara aktarma 
organlarındaki üretim kaynaklı tüm 
hataları da kapsayacak şekilde, +6 aylık 
garanti veriliyor.

UYGUN FİNANSMAN 
VE CAZİP KİRALAMA 
KOŞULLARI 
TRUCKMARKET’TE
TruckMarket, satışa sunduğu her marka 
ve model ikinci el kamyon ve çekici için 
en uygun vade ve faiz oranlarıyla kişiye 
özel finansman çözümleri sunuyor. 
Müşteri, ödeme koşullarını kendi 
şartlarına en uygun hale getirebilirken; 
kredi başvurusu, kasko ve sigorta 
işlemleri için tek noktadan hizmet 
alabiliyor. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası, 
Koçfinans ve Türkiye İş Bankası 
işbirliği ile düşük faizli kredilerden 
yararlanabiliyor. Truckmarket’in satışa 
sunduğu her marka ve model ikini el 

Ekspertiz 
raporlu, garantili, 
uygun faizli her 
marka ve model 
ikinci el ağır 
ticari araçlar, 
Ford Trucks 
güvencesiyle, 
TruckMarket’te 
müşterisiyle 
buluşacak. 
TruckMarket, 
ağır ticaride 
en yaygın tesis 
ağına sahip 
kurumsal ikinci 
el markası olarak, 
yirmi Ford 
Trucks bayisinde 
hizmet vermeye 
başlayacak.
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kamyon ve çekici araçlar için 80 bin TL 
kredi kullanımında 12 aylık vadede yüzde 
0,28 faiz oranı avantajı sunuluyor. 

TruckMarket yalnızca ağır ticari satışları 
ile değil cazip kiralama teklifleri 
ile de dikkat çekiyor, ikinci el araç 
müşterilerine Avis aracılığıyla 12-36 ay 
arası kiralama imkanı sunuyor.

KASKO VE BAKIM 
HEDİYESİ 
Ford Trucks’ın ikinci el ağır ticari 
markası kasko hediyesi ile de fark 
yaratıyor. TruckMarket’te seçilmiş 
araçlar için bir yıllık kasko hediyesi 
sunuluyor. Kasko hediyesine 
ek olarak, bakım konusunda 
da müşterilerine en yüksek 
kalitede hizmet vermeyi hedefleyen 
Truckmarket’ta, Ford Trucks’ın ikinci el 
ağından alınan tüm Ford marka araçlar 
ücretsiz olarak tüm bakımları yapılmış 
şekilde müşterilere teslim ediliyor. 

TOPLU ALIMLARDA 
ARACINIZ SİZE TIR 
ÜZERİNDE GELSİN
Ford Trucks, ikinci el ağır ticari 
sektöründe yenilikleriyle fark 
yaratmaya devam ederken, 
TruckMarket bir diğer ayrıcalığı 
ile satın alınan ağır ticari araçları 
ayağınıza getiriyor. Minimum üç adetlik 
Ford Cargo marka araç alımında 
TruckMarket araçları müşterinin 
istediği lokasyona TIR üzerinde sevk 
ederek alıcının istediği yere ulaştırıyor.

SERHAN TURFAN: 
TRUCKMARKET İKİNCİ 
ELDE MÜŞTERİYE GÜVEN 
VERİYOR
Ford Trucks Türkiye Direktörü 
Serhan Turfan konuyla ilgili olarak 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Yenilenen ve geniş bayi yapılanmamız, 
ürünlerimizdeki yenilikler ve kalite, 
sunduğumuz ek hizmetler ile 
müşterilerimizin beğenisini kazanarak 
2008’den bu yana Pazar payımızı yüzde 
15’ten yüzde 25’e çıkardık. 2015 yılının ilk 
10 ayında 6 bin 222 araç satarak geçen 

seneye göre pazarın çok üzerinde 
yüzde 33’lük bir büyüme yakaladık. Yeni 
bayi yapılanmamız kapsamındaki en 
önemli yaklaşımlarımızdan biri ikinci 
el araç alım satım operasyonları idi ve 
buna yönelik yeni plazalarımızı da 4S 
olarak tasarladık. Bununla birlikte, yeni 
araca göre 1’e 4 oranında alım satımın 
gerçekleştiği ağır ticari pazarında ikinci 
el pazarında kurumsallaşma ihtiyacının 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Son dönemde ikinci el pazarının önemi, 
pazarın büyümesi ile paralel olarak artış 
gösteriyor. Ford Otosan olarak, ikinci 
el alım satım operasyonlarında güven 
arayan müşterilerimize yönelik olarak 
Ford Trucks güvencesiyle kurumsal bir 

 
 
 

ikinci el markası “Truckmarket”i 
oluşturmaya karar verdik. Markası 
ne olursa olsun, tüm ikinci el 
araçlar için verdiğimiz taahhütlerle, 
müşterilerimiz için en güvenli adres 
olmayı hedefliyoruz. Truckmarket ile 
müşterilerimize, ağır ticaride en yaygın 
tesis ağına sahip kurumsal ikinci el 
markası olarak hizmet vereceğiz. 2015 
yılı sonuna toplam yirmi Ford Trucks 
Tesisinde Truckmarket markası hizmet 
vermeye başlayacak. Truckmarket 
olarak 2015 yılında 900 adet alım-satım 
operasyonu gerçekleştirerek 90 milyon 
TL alım-satım hacmine ulaşmayı ve 
ikinci el operasyonlarımızın 2016 yılında 
yüzde 50 büyümesini hedefliyoruz.”
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2015 yılında Türkiye’de ilk defa OKT 
teknolojisi ile geliştirilen yeni nesil süt 
tankeri, şasi üzerinde eski tip birbirinden 
bağımsız gövdeler yerine yekpare gövdeli 
olarak üretildi. 7 bin 780 kg boş ağırlığı 
olan süt tankeri, 28 ton süt taşıyor. 

Süt tankeri ile ilgili 3. Ulusal Süt 
Zirvesi’nde konuşan OKT Genel 
Müdürü Hakan Maraş, Türkiye’ye bir 
ilki daha kazandırmanın haklı gururunu 
yaşadıklarını söyledi. 1983 yılından itibaren 
yenilikçi düşüncenin ve inovasyonun 
peşinden giderek başarıya ulaştıklarını 
belirten Maraş, “Yeniliğin ve kalitenin 
izinden ilerleyen firmamız, bugün iki yüz 
elliye yakın çalışanıyla sektöre yön veren, 
Ar-Ge çalışmaları ile müşterilerini yeni 
ürünlerle tanıştıran ve ürünlerini dünya 
standartlarında üretip yirmi dokuz ülkeye 
ihraç eden bir konuma ulaştı” dedi. 

Yeni nesil süt tankerinin de OKT’nin 
araçüstü ekipman ve treyler sektörüne 
inovatif bakışının sonucu olarak 

geliştirildiğini söyleyen Maraş, “Süt 
tankerimizin üretimini, Bozulabilir Gıda 
Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı 
ve bu tip Taşımalarda Özel Ekipmanların 
Kullanımı Antlaşması olan ATP 
kapsamında gerçekleştirdik. Sütün, 
insan sağlığına uygun bir şekilde steril 
ve güvenli taşınması amacıyla tank 
içerisinde yapılan kimyasal uygulama, 
pasivasyon ve pickling sayesinde yüzey 
parlaklığı sağlanırken iç yüzey temizliği ile 
de sütün tutunması ve bakteri oluşumu 
engellenmektedir” dedi. 

Sütün taşınması esnasında ısı 
değerlerini koruyabilmek için çok 
hassas çalışmalar yaptıklarını sözlerine 
ekleyen Maraş, sütün dolum anından 
boşaltım süresine kadar ısı değerlerinin 
sabit kalması kapsamında gövdenin 
izolasyon ile kaplandığını söyledi. Ağırlığı 
azaltılırken sağlamlık ve mukavemetinin 
artırılması için özel tasarım detaylarıyla 
projelendirilen tankın, paslanmaz çelik 
malzemeden üretildiğini ifade eden 
Maraş, “Süt tankeri üretiminde, silindirik 
ve ana gövde yapısında enlemesine 
eksiz, yekpare levhalar ve bunların 
kaynak birleşimlerinde ISO 3834 kaynaklı 
imalat kalite yeterlilik onayı kapsamında 
sertifikalı kaynakçılar tarafından ve en 
uzun kaynak dikiş teknolojisiyle üretildi” 
dedi. 

Maraş, yeni nesil süt tankerinde kullanıcı 
ergonomisinin ön plana çıkarıldığını, 
dolum-boşaltım sisteminde ve ekipman 
kullanımında kolaylık sağlandığını 
söyleyerek konuşmasını sonlandırdı. 

YENİ NESİL SÜT 
TANKERİ’Nİ AVCI TARIM 
SATIN ALDI
OKT tarafından üretilen yeni nesil süt 
tankerini satın alan Avcı Tarım’ın sahibi 
Ali Rıza Avcı da bir açıklama yaparak, 
“OKT’nin süt taşımacılığı için geliştirdiği 
yeni nesil aracının bizler için en büyük 
avantajı tonaj, piyasada çalışan tankerlere 
göre her seferinde yaklaşık % 8 daha fazla 
ürün taşıyoruz, Satın almış olduğumuz 
tanker bu konuda tek. Tank içinin 
parlaklığı ve iç yüzey temizliği sayesinde iç 
gövde ve tesisat üzerinde süt tutunmuyor. 
Tank tüm noktalarıyla kolayca 
temizleniyor. Şoförlerim de çok memnun, 
tank tesisatındaki sadelik oldukça 
kullanışlı. Sütü tanka doldurduğumuz 
andan tesise ulaştırıp boşalttığımız ana 
kadar sıcaklığını koruyor. Ayrıca estetik 
dış görünümü ile de sütün işlendiği 
sanayi tesislerinde büyük ilgi görüyor.
Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve hijyenik 
koşullarda süt taşımaktan dolayı bizler 
de Avcı Tarım olarak büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

Türkiye’de araçüstü 
ekipman ve treyler 
sektöründe inovasyonun 
merkezi olan OKT Trailer, 
ülkemize yeni nesil bir 
araç daha kazandırarak 
paslanmaz, izolasyonlu 
süt tankerini taşımacılık 
sektörünün hizmetine 
sundu. Tankerin basın 
lansmanı 5-8 Kasım 
günleri arasında 
düzenlenen Anadolu 
Expo 2. Canlı Hayvan 
Fuarı’nda gerçekleştirildi. 

YENİ NESİL
SÜT TANKERİ YOLLARDA
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Tüm dünyadan yoğun ilgi olan Logitrans 
2015 Uluslararası Transport Lojistik 
fuarının açılış töreni konuşmalarını Eko 
MMI Fuarcılık İdari İşler Müdürü İlker Altun, 
UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, UND 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Bakırköy Belediye 
Başkanı Bülent Kerimoğlu, Başakşehir 
Kaymakamı Kazım Tekin, Almanya 
Ulaştırma ve Digital Altyapı Müsteşarı 
Rainer Bomba gerçekleştirdi.

TOBB Ulaştırma Lojistik Meclis Başkanı ve 
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu dokuz yıldır 
devam eden lojistik fuarının öneminden 
bahsederek lojistiğin önemini vurguladığı 
konuşmasında, “Taşımacıların önündeki 
engellerin kaldırılmasından herkesin 
üzerine düşen görevi yerine getirmesi 
gerekiyor. Bu bağlamda B20 zirvesinde 
‘korumacı kısıtlamaların’ kaldırılması 
çağrısında bulunan Sayın TOBB ve B20 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile B20 
Ticaret Görev Gücü Başkanı Sayın Güler 
Sabancı olmak üzere B20 platformu üye ve 
sorumlularına teşekkür ederiz” dedi.

18-20 Kasım günleri arasında gerçekleşen 
fuarda ayrıca kesintisiz altı yıldır 
lojistik dünyasının en iyilerinin, en çok 
büyüme kaydedenlerinin ödüllendirildiği 
“Lojistik Ödülleri Atlas” için 2015 yılında 
gerçekleştirilen yarışma sonrasında toplam 
on yedi ödül törenle sahiplerine verildi. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
faaliyet verilerinin değerlendirilmesi, lojistik 
projeler bazında değerlendirilen jüri özel 
ödülleri ve online oylama olmak üzere 
üç ayrı dalda yapılan yarışma, adayların 
başvurusuna bağlı olarak gerçekleşti.

Fuara 54 ülkeden 15 bini aşkın ziyaretçi, 
22 ülkeden 220 katılımcı iştirak etti. Yeni 
PeriLog konferansının öne çıktığı etkinlikte 
katılımcılar, ziyaretçi profilinden oldukça 
memnun kaldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 
3,5 milyon tondan fazla taze ürün ihraç 
edildi ve bunların yaklaşık yüzde 17’si 
Orta Doğu’ya yönelikti. Etkinlik Programı 
kapsamında, bu özel lojistik koluna özgü 

zorlukların yanı sıra altyapı projeleri, 
hinterlant bağlantıları gibi konular da ele 
alındı. 2016 katılımcı sözleşmeleri de fuar 
alanında imzalandı.

Taşımacılık 
ve lojistik 
sektörünün 
dünyaca 
tanınmış 
markalarını 
bir araya 
getiren 9’uncu 
Uluslararası 
Logitrans 
Transport Lojistik 
Fuarı, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşti.

LOGİTRANS FUARI 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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Karsan’ın Diyarbakır bayii Yeşilçınar 
Otomotiv, 28 Kasım Cumartesi günü Muş’a 
91 adet Karsan marka JEST minibüsü 
teslim etti. Bugüne kadar gerçekleşmiş 
en yüksek adetli JEST filo satışı olma 
özelliği taşıyan bu teslimat ile birlikte Muş 
halkı tam alçak tabanlı, engelli erişimine 
uygun, çevreci araçlara kavuşmuş oldu. 
Muş S.S. 55 No’lu Şehiriçi Karayolu Yolcu 
Taşıma Kooperatifi tarafından teslim alınan 
araçlar için düzenlenen açılış törenine; 
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş 
S.S. 55 No’lu Şehiriçi Karayolu Yolcu 
Taşıma Kooperatifi Başkanı İnan Karakaya, 
Kooperatif Yöneticileri, dolmuşçular ve Muş 
halkı katıldı. Törende Karsan Pazarlama 
adına Satış Bölge Yöneticisi Coşkun Tokan 
ve Servis Bölge Müdürü Soydan Solmaz 
hazır bulundu. 

Teslimat töreninde konuşma yapan Muş 
Belediye Başkanı Feyat Asya; Muş’ta hizmet 

verecek olan 91 adet Karsan marka JEST 
minibüsünün ve kart sistemine geçmiş 
olmalarının tüm Muş esnafına ve halkına 
uğurlu olmasını diledi. 

Gelişen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap 
vermek adında belediyelerin toplu taşıma 
sektöründeki yeniliklere yoğunlaştığını 
belirten Karsan Pazarlama Satış Bölge 
Yöneticisi Coşkun Tokan ise yolcuların artık 
kolay erişilebilir, güvenli ve konforlu seyahat 
edebileceği, şoförlerin de uygun maliyetli 
ve az yakan araçları tercih ettiğini söyledi. 
Tokan sözlerine şöyle 
devam etti: “Değişen 
ihtiyaçlara paralel 
bilhassa kent içi toplu 
taşıma araçlarında 
engelli erişimine ve 
modern araçların 
kullanımına ne denli 
önem verildiğini 
görüyoruz. Bu 
bağlamda Kasım 2014 
tarihi itibariyle şehir içi 
yolcu taşıma hizmeti 

yapan araçlardan erişilebilir olmayanlarına 
yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin 
ve çalışma ruhsatı verilmesi yasaklandı. 
Bizler araçlarımızı bu kanun çerçevesinde 
tasarladık, ürettik. JEST, şık tasarımının 
yanı sıra, alçak tabanı, engelli erişimine 
uygun olması ve tekerlekli sandalye 
alanının bulunmasıyla %100 yolcu taşıma 
üzere sıfırdan tasarlanmış bir minibüs. Aynı 
zamanda düşük yakıt tüketimine, düşük 
bakım maliyetlerine ve üstün güvenlik 
donanımlarına sahip bir araç.” 

Karsan’ın 
Diyarbakır 
Bayii Yeşilçınar 
Otomotiv 
tarafından Muş’a 
teslim edilen 
91 adet JEST ile 
bugüne kadarki 
en yüksek adetli 
JEST filo satışı 
gerçekleşmiş 
oldu.

KARSAN’DAN MUŞ’A 
DOKSAN BİR ADET JEST
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Ford Trucks 
önde gelen 
lojistik 
firmaların 
tercihi olmaya 
devam ediyor. 
Yurt içi ve 
uluslararası 
kapsamda 
verdiği 
hizmetlerle 
Türkiye’nin 
en büyük ve 
deneyimli 
firmalarından 
biri olan 
Netlog 
Lojistik, iki 
yüz elli adet 
Ford Trucks 
1846T Midilli 
Çekici ile 
filosunu 
yeniledi. 

NETLOG LOJİSTİK FİLOSUNU
İKİ YÜZ ELLİ ADET FORD TRUCKS ÇEKİCİ İLE GÜÇLENDİRDİ

Otosan Kamyon İş Birimi Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Kınay, Netlog Lojistik 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, 
FSM Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Demirbaş, Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks Yurt 
içi Satış Müdürü Burak Hoşgören, Ford 
Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama 
Müdürü Armağan Hazar ve Netlog Lojistik 
üst düzey yöneticileri gerçekleştirilen 
törende hazır bulundular.

Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşen 
teslimat töreninde Netlog Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahap Çak’a plaketini Ford 
Otosan Kamyon İş Birimi Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Kınay teslim etti. Törende 
konuşma yapan Netlog Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahap Çak, Ford Trucks’ın 
kendileri için önemini vurgulayarak “Biz iş 
hayatımıza Ford kamyonları ile başladık, 
yine Ford Trucks ürünleri ile büyümeye 
devam ediyoruz. Ford Trucks güçlü ürün 
gamı, Ford ve Koç Holding ortaklığının 
saygınlığı ile bize güven veriyor” diye 
konuştu.

FORD TRUCKS 1846T 
ÇEKİCİ İLE YÜKSEK 
PERFORMANS VE DÜŞÜK 
YAKIT TÜKETİMİ
One Ford stratejisinin ağır ticari araç sınıfı 
uygulaması doğrultusunda geliştirilen 
Ford Trucks 1846T Midilli Çekici, Ford 
Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, 

verimlilik ve dayanıklılık özelliklerine sahip. 
Pazarda ilk defa sunulan, iki farklı sürüş 
moduyla Ford Trucks 1846T Midilli Çekici, 
ihtiyaca göre 940 mm veya 960 mm olarak 
ayarlanabilmekte olup, piyasadaki en alçak 
5’inci teker yüksekliğine sahiptir ve bu 
özellikleriyle rakiplerine göre %10 daha 
fazla yük taşıyabilmektedir. Uluslararası 
taşımacılığın taleplerini karşılayacak 
megatreyler ile hacimli yük taşımacılığına 
uygun olarak tasarlanan Ford Trucks 1846T 
Midilli Çekici’de, intermodal taşımacılık 
için gereken ro-ro ve tren iniş-binişlerinde 
aracı korumak için ön süspansiyon 70mm 
yükseltilebiliyor. 

460 PS/2100 Nm motor gücü ile sınıfındaki 
en rekabetçi güç ve torku düşük devirlerden 
itibaren geniş bir devir bandında sunan 
ve % 20 fiyat avantajı sunan Ford Trucks 
1846T Midilli Çekici, yüksek performans ve 
düşük yakıt tüketiminin konforunu da bir 
arada yaşatıyor. Binek araç rahatlığındaki 
manuel şanzımanı ve debriyajsız otomatik 
şanzıman opsiyonu ile ön plana çıkan 
çekici, lüks binek araçlarda kullanılan ESP, 
yokuş kalkış desteği, klima, elektrikli kabin 
kaldırma mekanizması gibi donanımları 
standart hale getirerek, ağır ticari araç 
sektöründeki rakiplerinden ayrılıyor. Büyük 
lojistik firmalarının ihtiyaçları düşünülerek 
geliştirilen Ford Trucks 1846T Midilli Çekici, 
filo yönetim sistemlerine uyumlu altyapısı ve 
opsiyonel sunulan Filobil sistemi ile filoların 
verimli yönetimi için gerekli donanımı da 
müşterilerine sunuyor.



Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
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“LOJİSTİKTE YASA ÇIKARSA SEKTÖR 
GAZA BASACAK”

Çalışma grubunda yer alan Kadir Has 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk 
Görçün, “Ağır yük taşımacılığı sektörünün 
oldukça fazla sıkıntısı var. Bunların çözümü 
ise çok basit değişikliklere dayanıyor. 
Biz de sektör paydaşları olarak yeni 
yönetmelik taslağını sektörü uluslararası 
düzeyde kapsayıcı ve son derece anlaşılır 
ve açıklayıcı bir şekilde hazırladık. Taslakla 
ilgili bakanlıktaki çalışmalar sürüyor” dedi.

“SEKTÖRÜN 
SORUNLARINI AŞMAK 
ÇOK KOLAY”
Ağır yük taşımacılığı ve hareketli vinçlerin 
operasyonel süreçleri uluslararası düzeyde 
başarılı örneklere oranla Türkiye’de 
birtakım problemlerle karşılaştığını 
kaydeden Görçün, “Ağır yük taşımacılığı 

ve hareketli vinç operasyonlarının 
paydaşları değerlendirildiğinde özellikle 
ulaşım altyapısı, büyük inşaat faaliyetleri, 
santraller gibi büyük altyapı yatırımlarını 
üstelenen işletme ve kuruluşlarının söz 
konusu sektörün önemli paydaşları olduğu 
görülüyor. Sektörün yasal düzenlemeler 
çerçevesinde birtakım sınırlılıklara maruz 
kalması olması gereken katma değeri 
üretebilmesini engellemesinin yanı 
sıra paydaşların faaliyetlerini de, ülke 
ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor” 
ifadelerini kullandı. Bu durumun kolayca 
giderilebilecek bir sorun olduğunu ifade 
eden Görçün, “Örneğin bu sektör, sahip 
olduğu büyüklüğe cevap veremeyecek 
ölçüdeki trafik düzenlemelerine tabi. 
Sektörün bu şekilde hazırlanmış bir trafik 
yasasıyla yönetilemeyeceği açık. Ayrıca 
sektörümüzün belirli bir düzen ve sistem 
olarak tanımlanma, sektöre giriş çıkışın 
kontrol edilmesi ve kayda alınması, özel 
izin belgelerinin ve bunların sürelerinin 
düzenlenmesi, kamu kurumlarında 
sektörümüzle ilgili birimlerdeki çok başlılık 
gibi son derece ivedi ihtiyaçları da var. 
Üniversite mensupları ve sektör temsilcileri 
sektöre sınırlılık getiren uygulamalardan 
birisinin de karayolu kullanımına ilişkin 
kısıtlar olduğu konusunda mutabıklar. Bu 
çerçevede problemin ortadan kaldırılması 
AB yasal düzenlemelerinde yer alan 
uygulamaların kabulü ile son derece kolay 

bir biçimde çözüme 
kavuşturulabilir. 
Sonuçta tüm 
gereksinimleri 
karşılayacak 
düzeyde bir yasal 
düzenleme taslağının 
oluşturularak buna 
ilişkin bilimsel ve saha 
çalışmalarının ivedilikle 
gerçekleştirilmesi 
üniversite ve sektör 
temsilcilerinin 
işbirliğinde kabul 
edilen bir husus. 

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar 
bilimsel araştırma projesi çerçevesinde 
oluşturulacak, aynı zamanda kamu yararı, 
sektörün kapasite ve faaliyetlerinin hızının 
artırılması, sosyal ve ekonomik faydalar 
ekseninde bir yasal düzenleme taslağı 
oluşturuldu” dedi.

Yönetmelik taslağının, ekleriyle birlikte 
tümüyle bilimsel araştırma ve çalışmalara 
dayalı olarak hazırlandığını, taslağın 
uluslararası düzeyde kapsayıcı ve açıklayıcı 
bir nitelikte olduğunun altını çizen 
Görçün, “Geçtiğimiz süreç içerisinde proje 
çalışmasının sonuna gelinmiş ve hazırlanan 
yönetmelik taslağı ek araştırma ve 
inceleme ile bilimsel bulguları da kapsayan 
ek dokümanlar ile birlikte UND ve Vinç-Der 
yönetimi ile birlikte Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nda ilgili 
birimlere sunuldu. Bakanlık da konuyla 
ilgili çalışmalara başladı. Gerekli detayları 
açıklamak üzere ortak çalışmalarımız 
sürüyor. Ağır yük taşımacılığı sektörü başta 
olmak üzere tüm Türkiye ekonomisinin 
çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz 
bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için 
Bakanlık’ta yoğun mesai harcanıyor. 
Sonuçlarını kısa sürede alabileceğimize 
inanıyorum. Zira sektörümüz, bu kadar 
kolayca aşılabilecek sınırlılıkları aşarsa, 
ekonomi için yarattığının kat kat üzerinde 
katma değer yaratır” ifadelerini kullandı.

Kadir Has 
Üniversitesi, 
Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği 
(UND) Özel Yük 
Çalışma Grubu ve 
Vinç İşletmecileri 
Derneği’nin (Vinç-
Der) ortak çalışması 
ile hazırlanan 
“Ağır ve Havaleli 
Yük Taşımacılığı 
Taslak Mevzuatı” 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı’na sunuldu.
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“ASGARİ ÜCRET GİBİYİM; 
KİMSE BENİMLE GEÇİNEMİYOR,”
SÖZÜ TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

En son yapılan genel seçimlerde, siyasi parti vaatlerinin ön sıralarında asgari ücret vardı. Asgari ücretlileri 
heyecanlı bir beklenti sardı. Yeni hükümetin kurulmasının ardından 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı 
açıklanarak üniversite öğrencilerinin bursunun 400 TL olacağı, esnafa faizsiz kredi desteği verileceği, 
asgari ücretin 1.300 TL olacağı, emeklilerin maaşından kesinti yapılmayacağı, eğitim ve adalet alanında 
reform yapılacağı duyuruldu. 

KÜRŞAT ULUSOY
info@radusdergisi.com

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Türk-İş’in 
ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü 
Nurcan Önder’in başkanlığında yapılan 
ikinci toplantıya, işçi, işveren ve hükümet 
temsilcileri katıldı. Komisyon, üçüncü 
toplantının Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) evsahipliğinde 
18 Aralık Cuma günü yapılmasını 
kararlaştırdı.

Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve 
devlet taraflarından çeşitli temsilciler 
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda işçi 

kesimini temsil eden Türk-İş’in muhalefet 
şerhiyle kabul edilen asgari ücretin, bu yıl 
hükümetin “Asgari ücreti bin 300 liraya 
yükseltme” vaadinden dolayı kısa sürede 
uzlaşmayla sonuçlanmasını bekliyorum. 
Komisyonda iki tarafın, yani hükümet ve 
işçi temsilcilerinin sayısal üstünlüğünden 
dolayı asgari ücretin %30 artışla 1.300 TL 
olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 
brüt olarak belirlemektedir. Brüt tutar 
üzerinden, işçinin eline geçecek net ücret 
ve işverene maliyeti hesaplanır. Asgari 
ücret aynı zamanda birçok mevzuat gereği 

hesaplamaların belirlendiği temel bir 
ölçüdür. 

Bu ayki makalemde asgari ücretin net 
1.300,00 TL olarak gerçekleşmesi halinde 
etki edeceği değişken hesaplamaları 
açıklayacağım.

1.300 TL ASGARİ ÜCRET 
VE İŞVERENE MALİYETİ
Yeni asgari ücretin elbette ki şu an için bir 
ön kabulden ibaret olduğunu belirtmekte 
fayda var. Zira 1.300 TL tutarındaki asgari 
ücret bir vaattir. Ancak, vaat olmakla birlikte 
hükümetin yerine getirmek noktasında 
kararlı olduğu görüldüğünden bu kabul 
üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. 
Nihayetinde, aşağı yukarı gerçekleşecek 
olan asgari ücret de bu tespitler üzerinden 
değerlendirilebilir. Buna göre, 1.300 TL 
üzerinden ve mevcut mevzuata göre bir 
tablo oluşturacak olursak;

1.645,77

230,41

16,46

209,84

12,49

1.176,57

123,43

1.300,00
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Hesaplama Notları
• Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar işçi için  
   dikkate alınmıştır

• Gelir Vergisi 1. vergi dilimi uygulanmıştır.

• İşveren teşviki uygulanmamıştır. 

• Gelir Vergisi Matrahı= Brüt Ücret-(Sigorta    
    Primi İşçi Payı+İşsizlik Primi İşçi Payı)

İŞSİZLİK MAAŞI ARTAR
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 
dört aylık prime esas kazançları dikkate 
alınarak hesaplanmaktadır ve hesaplanan 
günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40’ını 
oluşturmaktadır. Bu şekilde hesaplanan 

işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin 
brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir. 
İşsizlik ödeneği üzerinden sadece damga 
vergisi kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği alabilmek için öngörülen 
şartları taşıyanlardan;

- 600 gün sigortalı çalışıp adına prim 
ödenmiş olan işsizlere (6 ay) 180 gün,

- 900 gün sigortalı çalışıp adına prim 
ödenmiş olan işsizlere (8 ay) 240 gün,

- 1080 gün sigortalı çalışıp adına prim 
ödenmiş olan işsizlere (10 ay) 300 gün

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık 
olarak işsizin kendisine ödenmektedir. 
İlk işsizlik ödeneği ise ödeneğe hak 
kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar 
yapılmaktadır.

Buna göre işsizlik ödeneğinin yeni ve 2015 
asgari ücret üzerinden karşılığını tablo 
halinde verecek olursak daha anlaşılır 
olacaktır.

HİZMET BORÇLANMA 
MALİYETİ ARTAR
Bu doğrultuda, hizmet borçlanmasının 
günlük maliyeti 17,55 TL ve 2015 yılında 
geçerli olan asgari ücret üzerinden 
karşılaştıracak olursak;

Tablodan açıkça anlaşıldığı üzere 
borçlanma maliyeti tam olarak %30 
oranında artacaktır.

ASGARİ ÜCRETİN BAZ 
ALINDIĞI İDARİ PARA 
CEZALARI ARTAR
Asgari ücretin baz alındığı tüm idari para 
cezaları artacaktır. Buna örnek olarak 
anılan Kanun’dan birkaç örnek vermek 
gerekirse;

Sonuç olarak asgari ücretin artırılması 
vatandaşlarımızın daha refah ve rahat 
içinde bir hayat yaşamaları için herkesin 
destekleyeceği bir karardır. Ne var ki, bunun 
neticesi olan maliyet yükünün iyi hesap 
edilmesi ve devlet-işveren arasında adil bir 
paylaşımın yapılması gerekmektedir.

1.645,77

337,38

32,92

2.016,07

2015     2016

Asgari Ücreti 1.273,50

13,58

1.645,77

17,55

2015     2016

Asgari Ücreti 1.273,50

2.547,00

15.282,00

1.645,77

3.291,54

19.749,24

2015          2016

Asgari Ücreti1

1.018,80

509,40

1.645,77

1.316,62

658,31

1.273,50
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CNH ENDÜSTRİYEL’İN MAGİRUS MARKASI, AVUSTURYA ÇAPINDA 
İTFAİYE ARAÇLARI İÇİN YAPILAN İHALEYİ KAZANDI
CNH Endüstriyel N.V.’nin 
(NYSE: CNHI / MI: CNHI) 
alt markası olan Magirus, 
Avusturya Federal İhale 
Kurumu’nun (BBG) düzenlediği 
büyük ölçekli bir ihaleyi kazandı. 
İhalenin sonucu, markanın 
Avusturya’daki yerel şirketi olan 
Magirus Lohr’u 7,5 tona kadar 
olan hafif itfaiye araçlarının 
temininde önümüzdeki üç yıl, 
16 ton ila 26 ton arasındaki ağır 
itfaiye araçlarının temininde ise 
önümüzdeki beş yıl sorumlu 
hâle getiriyor.

Magirus Lohr’un ihaleyi 
kazanmasındaki en büyük 
etkenler güvenilirlik, çekici 
satın alma maliyeti ve yüksek 
kalitede malzemeler olarak 

sıralandı. Bu zafer Magirus 
Lohr’un beş yıl içinde 150 
milyon euroya kadar hacimde 
satış yapmasını güvence altına 
alıyor.

BBG’nin ihalesi standart 
araçlar için belirli fiyatlar ortaya 
koyuyor ve Avusturya’daki 
itfaiyelerin BBG’nin online 
uygulamasıyla satın alınmasını 
sağlıyor. Bunun yanı sıra arzu 
edilirse araçlarda ihtiyaçlara 
yönelik özelleştirmeler de 
yapılabiliyor.

İtfaiye araçlarında önde gelen 
firmalardan olan Magirus, 
teknoloji harikası itfaiye 
kamyonları, merdivenleri, 
kurtarma ve donanım araçları 
ile pompalar sağlıyor.

İNCİ AKÜ, DÜNYA MARKASI 
OLMAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye’nin önde gelen akü 
markalarından biri olan İnci 
Akü, global markalaşma yolunda 
önemli bir başarıya imza attı. 
Türk markaların global arenada 
gelişimine destek veren Turquality 
programına 2010 yılında sektöründe 
ilk kez dahil olan İnci Akü, ikinci 
beş yıl destek almaya hak kazandı.

İnci GS Yuasa A.Ş.’nin öncü 
markalarından İnci Akü’nün, 
Turquality programında ikinci beş 
yıl destek hakkı elde etmesini 
değerlendiren Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Yıldırım, 
“Markalaşmanın oldukça zor olduğu 
bir sektördeyiz. Dünyanın devlet 
destekli ilk ve tek markalaşma 
programı olan Turquality; 
uluslararası arenada gelişmek 
isteyen ve potansiyel vaat eden 

şirketleri dünyaca bilinen güçlü 
markalar yaratma yolunda teşvik 
ediyor. Biz Turquality programını 
uluslararası pazarlardaki rekabet 
gücümüzü artırmak için bir 

fırsata dönüştürdük. Turquality 
Programı’na dahil olduktan sonra 
başlattığımız ‘Global Markalaşma 
Projesi’ ile pazarda önemli bir fark 
yarattık, bunun yansımalarını bugün 
hem global pazarda hem de dolaylı 
pozitif yansımalarını yurtiçinde 
alıyoruz. Bu program sayesinde 
bulunduğumuz sektöre değer 
kattığımızı ve sektörün bilinirliğine 
önemli katkı sağladığımızı 
düşünüyoruz. Elde ettiğimiz 
başarılarda Turquality’nin büyük 
desteği bulunmaktadır” dedi.

Bugün 4 kıtada 80’in üzerinde 
ülkeye ihracat yapan İnci GS Yuasa 
A.Ş., yurt içinde 80 ana bayii, 3 bin 
500 perakende satış noktası, 210 
yetkili servis ve yurtdışında güçlü 
distribütör ağı ile tüketicilerine 
ulaşıyor.
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OMSAN, 

Türkiye’nin önde gelen lojistik fuarı 
Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı, 18 - 
20 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarda, 
Atlas Lojistik Ödülleri de sahiplerini buldu. 
Ödüle layık görülen firmalar, sektörün 
medya mensupları ve sivil toplum örgütü 
yöneticilerinden oluşan bir jürinin titiz 
değerlendirmeleri sonucu belirlendi.

19 Kasım 2015 Perşembe günü düzenlenen 
ödül töreninde, küresel ölçekte tedarik 
zinciri çözümleri oluşturan OMSAN, 
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri 
(R2) kategorisinde üst üste altıncı kez 
yılın en iyi lojistik firması olarak birincilik 
ödülüne layık görüldü. 

OMSAN’a bir ödül de lojistik proje ödülleri 
kategorisinden geldi. OMSAN, Kalkınma 
Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
mali desteğiyle bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak ağır ticari araçlara yönelik 
geliştirdiği “Emniyetli ve Ekonomik Sürüş 
Simülatörü” ile katıldığı ve üyelerin 
oylamaları sonucu belirlenen yarışmada 

Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. 
Sürüş simülatörü 
ile sürücülerin 
yetkinliklerinin 
artırılarak trafik 
kazalarının ve 
yük hasarlarının 
azaltılması, yakıt 
tasarrufunun 
sağlanması, sürüş 
hatalarından kaynaklı 
araç ve ekipmanlarda 
meydana gelen 
yıpranmaların minimal 
ölçeğe indirilmesi 
ve karbon salımının 

azaltılması hedeflenmektedir.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman 
Küçükertan Uluslararası Taşıma İşleri 
Organizatörleri (R2) kategorisindeki 
ödülünü UTİKAD Başkanı Turgut 
Erkeskin’in, Jüri Özel Ödülünü de Aysberg 
Basın Yayın Genel Müdürü İlker ALTUN’un 
elinden aldı. OMSAN’ın ilk küresel Türk 
lojistik şirketi olma vizyonu ile hareket 
ettiğini belirten Küçükertan, ulusal ve 
uluslararası birçok ödül ile tescillenen 
başarılarının bugün aldıkları iki ödül ile bir 
kez daha takdir edilmesinin kendilerini hep 
daha iyiyi yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

Logitrans 
Transport Lojistik 
Fuarı kapsamında 
bu yıl altıncısı 
düzenlenen Atlas 
Lojistik Ödülleri 
Yarışması’nda 
OMSAN, 
Uluslararası 
Taşıma İşleri 
Organizatörleri 
(R2) kategorisinde 
üst üste altıncı kez 
yılın en başarılı 
lojistik şirketi 
seçildi. OMSAN 
ayrıca Emniyetli ve 
Ekonomik Sürüş 
Simülatörü ile Jüri 
Özel Ödülü’ne 
layık görüldü.

ÜST ÜSTE ALTINCI KEZ YILIN
EN İYİ LOJİSTİK ŞİRKETİ
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Mercedes-Benz 
Türk, Barsan Global 
Lojistik firmasına 
rekor teslimat 
gerçekleştirdi. Daha 
önce iki yüz ve 
geçtiğimiz yıl üç 
yüz adet çekiciyi 
Barsan’a veren 
Mercedes-Benz 
Türk, cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
araç alımı olarak 
nitelenen bir satışla 
dört yüz elli adet 
Actros 1841 LSNRL 
çekiciyi Barsan 
Global Lojistik’e 
teslim etti. 

Konuyla ilgili olarak Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen törene Mercedes-Benz Türk 
Satış ve Pazarlama Direktörü Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır, Barsan 
Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Çaptuğ, Barsan Lojistik Operasyon Müdürü 
Sedat Geyik, Mengerler Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergin İmre, Mengerler Genel Müdürü 
Nusret Güldalı katıldı.

Mercedes-Benz Türk, Mart ayından bu yana 
partiler halinde teslimatı devam eden söz 
konusu Actros 1841 LSNRL kamyonları 
ürün, servis sözleşmesi, kasko sigortası, 
projenin finansmanı ve ikinci el takası içeren 
“Yıldızlı Satış” kapsamında teslim ediyor. 
Yeni kamyonların finansmanı ve sigortaları 
Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler 
şirketi, takas işlemleri Truckstore tarafından, 
kullanım süresince servis hizmetleri 
Mercedes-Benz Türk yetkili servis ağı 
tarafından bir servis sözleşmesi kapsamında 
sağlanıyor.

Toplantıda konuşan Mercedes-Benz Satış ve 
Pazarlama Direktörü Süer Sülün, ”2009 yılında 
41 adetlik teslimatımızı 41 kere maşallah 
diyerek yine siz değerli basın mensupları ile 
birlikte kutlamıştık. Aradan geçen sürede o 
günlerde hayal bile edilemeyecek filo satış 
rakamları gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük teslimatını yaptık. Barsan 

artık bizim müşterimiz değil, iş ortağımızdır. 
Lojistik anlamda çok güzel adımlar attılar ve 
büyüdüler. Türkiye’deki lojistik faaliyet her 
geçen gün artıyor ve Barsan da en önemli 
firmalardan birisidir. 450 araç yaklaşık 45 
milyon Euroluk bir yatırımdır” şeklinde 
konuştu.

Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Çaptuğ ise yaptığı açıklamada 
Barsan’ın büyüme ve gelişmesinin arkasında 
dinamik bir yapının yattığını belirterek şunları 
söyledi:

“Barsan entegre lojistik hizmet veren 
bir firmadır. On üç ülkede yirmi dört 
lokasyondayız. Dinamik ve hızlı büyüyen bir 
yapımız var. Otuz beş yılda teknolojide önemli 
baş döndüren gelişmeler oldu ve biz de bu 
gelişmelere ayak uydurduğumuz için geliştik. 
Umarız daha yüksek adetli teslimatları da 
yaparız. Beş yüz öz malımız var. Toplam 
1500 çekiciyle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin 
lojistik alanında alacağı çok yol var. Dünya 
lojistik önemini algıladı ve Türkiye lojistik 
master planını yapması lazım. Bu plan coğrafi 
özellikler göz önünde bulunarak yapılması 
gerek.”

Mengerler Genel Müdürü Nusret Güldalı 
da Barsan Global Lojistik ile 1982 yılından 
beri işbirliği içerisinde olduklarını belirterek 
satıştan duyduğu memnuniyetlerini dile 
getirdi. 

MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN 
BARSAN LOJİSTİK’E REKOR SATIŞ

HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201568

Kasım ayında Nissan’ın Barcelona 
Fabrikası’nda üretimine başlanan yeni 
Navara, Fransa’nın Lyon şehrinde 
düzenlenen törende “2016 Uluslararası 
En İyi Pick-Up Ödülü’nün” (International 
Pick-up Award 2016) sahibi oldu. Yapılan 
değerlendirmede, Navara’nın iç ve dış 
tasarımı, yeni teknolojileri, 2,3 lt’lik dCi 
motoru, yükleme ve çekme kapasiteleri öne 
çıkan özellikleri arasındaydı.

Tamamen yenilenen Navara, Uluslararası 
Pick-up Organizasyonu’nun zorlu test 
koşullarını başarıyla geçerken, arazi sürüş 
yeteneği, asfalttaki sürüş performansı 
ve fiyat-fayda oranı dikkate alınarak bir 
değerlendirmeye alındı. Navara’nın ilk 
neslinden gelen arazi sürüş yeteneğini, 
dayanıklılığını ve taşıma kapasitesini 
koruyan yeni Navara, crossover 
modellerden ilham alınan konfor ve sürüş 
özellikleriyle dikkat çekiyor. Araç aynı 
zamanda, çift kabin versiyonunda beş kollu 
arka süspansiyon sistemi ve bir önceki 
nesle göre 67 mm uzayan yük bölümü gibi 
yenilikleri ile de farklılaşıyor.

Çevre Görüş Sistemi (AVM) ve Otomatik 
Frenleme Sistemi (FEB) gibi yenilikçi ve 

ulaşılabilir araç teknolojilerini barındıran 
yeni Nissan Navara, sürüşün daha kolay ve 
pratik bir hale gelmesini amaçlarken, bu 
özellikleriyle, pick-up pazarında benzersiz 
olmasıyla öne çıkıyor.

Nissan’ın Dünya Ticari Araçlar Başkan 
Yardımcısı Philippe Guérin-Boutaud, bu 
prestijli ödülün Nissan markasının pick-up 
üretimindeki seksen yıllık tecrübesini de 
yansıttığını söyleyerek, “Yılın Uluslararası 
En İyi Pick-Up Ödülü” (International Pick-
up of the Year) Organizasyonu’ndaki zorlu 
testlerin yeni Navara’nın sert ve yenilikçi 
karakterini de vurguladığını ifade etti.

Nissan Avrupa Ticari Araçlar Direktörü Ponz 
Pandikuthira ise ödülle ilgili olarak, “Nissan, 
Avrupa pazarında 4x4 ve fark yaratan 
yenilikçi crossover modelleriyle öne çıkan 
bir marka. Yeni Navara, işte bu iki gerçeğin 
birleşimini yansıtıyor ve 4x4’ün sağlamlığı 
ile crossover konforunu birleştiriyor. Avrupa 
genelinde ticari araçlar konusunda tecrübeli 
gazetecilerin çoğunluğunun oluşturduğu 
bir jüri tarafından yılın uluslararası pick-
up modeli olarak seçilmemiz bizim için bir 
onur” şeklinde konuştu

NISSAN NAVARA, 
EN İYİ PİCK-UP ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ

Nissan Navara, 
yenilenen tüm 
rakiplerini geride 
bırakarak 2016 
Uluslararası “En İyi 
Pick-Up Ödülü”nün 
sahibi oldu. Pick-
up konusunda köklü 
bir geçmişe sahip 
ve 4x4 konusunda 
uzman Nissan’ın, 
ülkemizde yirmi 
binden fazla Navara 
kullanıcısı bulunuyor.





MURAT TOSUN
info@radusdergisi.com

1888 yılında, André ve Édouard Michelin 
kardeşler, kesintisiz yenilik sağlamak 
ve hem özgürlüğün hem de ekonomik 
gelişmenin anahtarı olan modern ulaşım 
çözümleri geliştirmek üzere büyük bir insani 
ve endüstriyel yolculuğa çıkar.

1900’lü yılların Fransa’sında, Michelin 
marka lastiklerin sahibi André Michelin, 
karayolu ulaşımını popülerleştirmek ve buna 
bağlı olarak lastik satışlarını artırmak için 
farklı yöntemler dener. Ve satışa sunduğu, 
kendi soy ismini taşıyan lastiklerle birlikte 
promosyon olarak turizm rehberi ile Fransa 
karayolu haritası vermeye başlar.

Bu haritadaki karayolları üzerinde 
bulunan restoran gibi işletmelerin yerleri 
özellikle belirtilmekteydi. İnsanların bu 
güzergahlarda yer alan restoranlara ilgisini 
artırma amaçlı bir çalışma başlatıldı. 
Elbette iş insanları bu restoranlara 
çekmekle bitmiyordu; yürütülen kampanya 
kapsamında müşterilerin bu mekanlardan 
mutlu ayırmasını sağlamak da gerekiyordu. 
Bu amaçla söz konusu restoranlara hizmet 
kalitesine göre yıldız verilmeye başladı.

Karayollarını tercih edenlerin lezzetli ve 
kaliteli yemek yiyeceği restoranlara kolay 
ulaşmasını sağlamak için başlayan bu yıldız 
sistemi, yıllar içinde bir prestij meselesi 
haline geldi. Günümüze kadar yükselerek, 
hatta daha da modernleşerek ulaşan bu 

sistem halen devam etmektedir. Artık 
sadece karayolu güzergâhlarında değil, daha 
elit ve popüler semtlerde Michelin yıldızlı 
restoranlar yerlerini almıştır.

Bu yıldız sistemi mutfağa gönül veren şefler 
için oldukça önemli hale geldi. Bu yüzdendir 
ki Michelin yıldızları için mutfak Nobel’i 
deniliyor. Bu yıldızların sayısı birden üçe 
kadar, kaliteye göre yükseliyor.

Üç yıldız almak bir restoran şefi için bu 
dünyada ulaşabileceği en yüksek mertebedir 
ve onur meselesidir. Hatta bu yıldızları 
almaya hak kazanmış mekan sahibi 
şeflerden birinin, kaliteyi sürdüremediği 
için yıldızları tekrar kaybettiği ve sonucunda 
intihar ettiği biliniyor. Yani Michelin yıldızı 
bu kadar büyük bir onur meselesi haline 
gelmiştir.

Bu yıldızlara sahip olabilmek için uyulması 
gereken kesin kurallar vardır. Peki, nedir bu 
kaideler? Öncelikle, restoranın butik olması 
gerekiyor. Ve kuver sayısının seksen kuveri 
geçmemesi gerekiyor. Şefin restoran sahibi 
olması gerekiyor. Ya da restoranın, şefiyle ön 
planda olması gerekiyor. Şefin Michelin yıldızlı 
bir restoranda çalışmış olması gerekiyor. Tabii 
şunu da unutmamak gerek; Michelin yıldızı 
şeflere değil restorana verilmektedir. Yani 
Michelin yıldızlı şef olmaz, restoran olur. Tabii 
ki böyle bir restoranda çalışmak şeflere büyük 
bir artı sağlamış olur.

Mutfakta yaratılan tatlar ve yenilikler, 
bunların doğru şekilde servis edilmesi ve 
zengin bir şarap kavı eşliğinde sunulması, 
olmazsa olmazların içinde. Michelin 
yıldızı almış veya almaya aday restoranlar 
kimlikleri gizli denetçiler tarafından 
denetleniyor ve kalitenin sürekliliği kontrol 
altında tutuluyor. Devamlılık, Michelin 
anayasasının ilk maddesi. Bir an ortaya 
çıkıp, ertesi yıl kalitesinden ödün veren 
restoranların bu rehberde pek şansı yok! 
Bu durumda kazandığı yıldızlar tekrar 
elinden alınıyor. Mekanın bulunduğu yer, 
ulaşım kolaylığı, dekorasyonu, çalışanları 
ve restoranın atmosferi de puan kazanmayı 
sağlıyor. Michelin Rehberi, her ülkede 
yayımlamıyor. Ancak zamanla kendini 
yemek konusunda ispat eden ülkelerde 
yayımlanıyor. Bir restoranın Michelin yıldızı 
alabilmesinin bir diğer şartı da, rehberin o 
ülkede yayımlanıyor olması.

Son olarak Michelin yıldızlı restoranların 
kâr etmelerinin pek mümkün olmadığını 
söylemek gerek. Kriterlerin tam olarak 
yerine getirilmesi, günlük taze ürünlerin 
sağlanması gibi etkenler kâr marjını çok 
düşürmektedir. Her ne kadar bu tarz 
restoranların rezerveleri aylar öncesinden 
dolmuş olsa da, bu durum kâra değil 
prestije daha çok işaret etmektedir.

LASTİK DEYİP GEÇME
MICHELIN YILDIZLI BİR ŞEHİR EFSANESİ

90’lı yılların başında babam uzun süre kaldığı İsviçre’den kesin dönüş yapmıştı. Geldiğinde bir 
kamyon aldı. O tarihlerde kırsal yaşamda favori olan şehirlerarası nakliye işine başladı. Kamyonun 
önünde, geri görüş aynalarının üstünde iki tane bulut şeklinde maskot adam otururdu. Ben 
o zamanlar küçük olduğum için mantığını hiç anlamamıştım, ama şimdi o bulut adamlar, 
yani Michelin amblemi en büyük hayalim oldu. Bu sayıda siz değerli okurlarımıza Michelin 
yıldızlarından bahsetmek istedim.



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

EURASIA RAIL 2016
6. Uluslararası 
Demiryolu, Hafif Raylı 
Sistemler, Altyapı ve 
Lojistik Fuarı

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

IFAT 2016

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

Başlangıç: 28.04.2016
Bitiş: 30.04.2016

Başlangıç: 03.03.2016
Bitiş: 05.03.2016

Başlangıç: 01.06.2016
Bitiş: 05.06.2016

Başlangıç: 30.05.2016
Bitiş: 03.06.2016

Başlangıç: 21.05.2016
Bitiş: 24.05.2016

Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi

Demiryolu Sektörü

İş Makinaları, 
Yapı Elemanları 
ve İnşaat 
Teknolojileri 

Atık Su, Arıtma 
Sistemleri, Katı Atık, 
Geri Dönüşüm ve 
Çevre Teknolojileri

Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayii

Tarsus Group
IFO Fuarcılık

TF Fuarcılık - E 
Uluslararası Fuarcılık

İstanbul Fuar Merkezi

Münih

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

WIN Eurasia 
Metalworking 2016

Başlangıç: 11.02.2016
Bitiş: 14.02.2016

Sac İşleme ve 
Yüzey İşlem 
Teknolojileri    

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi - İstanbul

Hannover Messe Bileşim 
Fuarcılık

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi

ITE Turkey
EUF

Messe München

TÜYAP Tüm Fuarcılık AŞ

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

ARÜSDER VEMOTEC 
EURASIA 2016
Araç, Araç Üstü 
Ekipman ve İş 
Makinaları İhtisas 
Fuarı  

Başlangıç: 18.02.2016
Bitiş: 20.02.2016

Araç, Araç Üstü 
Ekipman ve İş 
Makinaları     

İstanbul Fuar Merkezi    MMI Eurasia Fuarcılık

AGROEXPO EURASIA 
2016
11. Uluslararası Tarım 
Sera ve Hayvancılık 
Fuarı

Başlangıç: 11.02.2016
Bitiş: 14.02.2016

Tarım, Sera ve 
Hayvancılık

Fuar İzmir - Gaziemir 
Uluslararası Fuar Alanı  

Orion Fuarcılık

2016 
FUAR TAKVİMİ
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Yazı ve fotoğraflar: Elif Çelik

DOĞAYA AÇILAN PENCERE:

GEZİ

Saklıkent Millî Parkı’na ismini 
veren kanyon, hem doğal 
güzellikleri hem de çeşitli doğa 
sporlarına elverişli coğrafyası 
ile Türkiye’nin en önemli turizm 
bölgelerinden biri. Oluşumu 
yüzlerce, belki binlerce yıl süren 
kanyonlar suların ve rüzgarın 
vadileri aşındırmasıyla meydana 
geliyor. Türkiye’de kanyonlar 
ağırlıklı olarak güney kesimlerde 
bulunuyor.

Antalya-Muğla il sınırındaki Eşen 
çayının bir kolu olan Karaçay’ın 
oluşturduğu Saklıkent Kanyonu, 
sahip olduğu nadir rastlanır doğal 
ve kültürel nitelikleri dolayısıyla 
millî park statüsü almış. 
Avrupa’nın ikinci büyüğü olarak 
gösterilen Saklıkent, Anadolu’nun 
ise en büyük kanyonu.

Kanyonun başladığı bölge karstik 
nitelikte olduğundan, çayın 
tabanında su oldukça şiddetli 
akıyor, dolayısıyla ilerleyebilmek 
için dik bir yamaca tutturulmuş 
ahşap köprüyü geçmek 
gerekiyor. Göğe uzanan kanyon 
duvarlarından nazlı bir şekilde 
süzülen güneş ışığı ise çaya 
muhteşem mavi-yeşil rengini 
veriyor.

Saklıkent Kanyonu boyunca 
gözün görebildiği her yer bir 
doğa harikası, ama tabiat asla 
gizeminden bir şey kaybetmiyor 
ve doğaseverlere her adımda bir 
sürpriz vadediyor. 
Kanyonun 
barındırdığı 
sırları keşfetmek 
ve güneşin 
pek az ulaştığı 
dondurucu 
soğukluktaki 
suları aşmak 
ise cesaret 
gerektiriyor.

Saklıkent 
sadece kanyonu 
ile değil, eşsiz bitki örtüsü ve 
canlı çeşitliliği ile muazzam 
bir güzelliğe sahip. Millî park 
kızılağaç, karaçam ve “anıt ağaç” 
niteliğindeki sedir ağaçlarına 
evsahipliği yapıyor, bol oksijenli 
yüksek kesimlerde ise Aktar 
Yaylası bulunuyor. Başlangıcı 
ile sonu arasında 700 metre 
yükseklik farkı olan Saklıkent 
Kanyonu, hem meraklı ve 
doğasever gezginler, hem 
de profesyonel dağcılar için 
benzersiz bir deneyim sunuyor.

Saklıkent Millî Parkı’na ismini 
veren kanyon, hem doğal 
güzellikleri hem de çeşitli doğa 
sporlarına elverişli coğrafyası 
ile Türkiye’nin en önemli turizm 
bölgelerinden biri. Oluşumu 
yüzlerce, belki binlerce yıl süren 
kanyonlar suların ve rüzgarın 
vadileri aşındırmasıyla meydana 
geliyor. Türkiye’de kanyonlar 
ağırlıklı olarak güney kesimlerde 
bulunuyor.

Antalya-Muğla il sınırındaki Eşen 
çayının bir kolu olan Karaçay’ın 
oluşturduğu Saklıkent Kanyonu, 
sahip olduğu nadir rastlanır doğal 
ve kültürel nitelikleri dolayısıyla 
millî park statüsü almış. 
Avrupa’nın ikinci büyüğü olarak 
gösterilen Saklıkent, Anadolu’nun 
ise en büyük kanyonu.

Kanyonun başladığı bölge karstik 
nitelikte olduğundan, çayın 
tabanında su oldukça şiddetli 
akıyor, dolayısıyla ilerleyebilmek 
için dik bir yamaca tutturulmuş 
ahşap köprüyü geçmek 
gerekiyor. Göğe uzanan kanyon 
duvarlarından nazlı bir şekilde 
süzülen güneş ışığı ise çaya 
muhteşem mavi-yeşil rengini 
veriyor.

Saklıkent Kanyonu boyunca 
gözün görebildiği her yer bir 
doğa harikası, ama tabiat asla 
gizeminden bir şey kaybetmiyor 
ve doğaseverlere her adımda bir 
sürpriz vadediyor. 
Kanyonun 
barındırdığı 
sırları keşfetmek 
ve güneşin 
pek az ulaştığı 
dondurucu 
soğukluktaki 
suları aşmak 
ise cesaret 
gerektiriyor.

Saklıkent 
sadece kanyonu 
ile değil, eşsiz bitki örtüsü ve 
canlı çeşitliliği ile muazzam 
bir güzelliğe sahip. Millî park 
kızılağaç, karaçam ve “anıt ağaç” 
niteliğindeki sedir ağaçlarına 
evsahipliği yapıyor, bol oksijenli 
yüksek kesimlerde ise Aktar 
Yaylası bulunuyor. Başlangıcı 
ile sonu arasında 700 metre 
yükseklik farkı olan Saklıkent 
Kanyonu, hem meraklı ve 
doğasever gezginler, hem 
de profesyonel dağcılar için 
benzersiz bir deneyim sunuyor.

SAKLIKENT KANYONU
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Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd 
Tür: Dram, Tarih 
Yapım: ABD, 2015 

1957, Soğuk Savaş’ın zirve dönemleri. Rus ajanı olduğu gerekçesiyle Rudolph Abel 
ABD’de tutuklanır. Amerika, her ne kadar KGB için çalıştığına emin olsa da Abel için 
hukuka uygun bir mahkeme düzenlemeye karar verir. Zira ileride kendilerine karşı 
propaganda için kullanacakları bir durum yaratmak istememektedir.

Rudolf Abel davası için, sigorta davalarında uzmanlaşmış bir avukat olan James B. 
Danovan tutulur. Danovan, Abel’i savunan avukat olacaktır. Her ne kadar görevini 
fazla ciddiye alsa da, ne savcı, ne meslektaşları ne de ailesi onun Abel için sağlam bir 
savunma hazırlayacağını düşünmez. Ve Abel’i temize çıkarmak için öne sürdüğü her 
gerekçe, halk tarafından tepki ve öfkeyle karşılanır. Nefret mektupları alır, tehdit edilir, 
ama davasından vazgeçmez.

Bu arada, bir Amerikan savaş pilotu, uçağının Rusya’da düşürülmesinin ardından esir 
alınır. Süreç artık tutsakların karşılıklı olarak iade edilmesini sağlayacak görüşmelerin 
başlatılmasıyla daha da karmaşık ve gerilimli bir hale gelecektir.

Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Osman Alkaş, Kadir Çermik, Hakan Karsak, Özgür Emre Yıldırım
Tür: Dram
Yapım: Türkiye, 2015

Sarmaşık adlı geminin yükü yüklendikten sonra Angola’ya gitmesi gerekmektedir. 
Ne var ki sefer henüz tamamlanmadan armatör iflas eder. Üstelik liman parası 
ödenmemiştir ve geminin üzerinde haciz vardır. Gemi Mısır’da ıssız bir bölgeye 
demirler, gerektiğinde gemiyi hareket ettirecek sayıda kişinin de orada kalması 
gerekir. “Beybaba” diye hitap ettikleri kaptanla birlikte Cenk, Alper, Kürt, İsmail ve 
Nadir kalır, diğerleri gemiden ayrılır.

Her birinin kalmak için kendince sebebi vardır, yüz yirmi gün süreceğini 
bilmedikleri süreç de böylece başlamıştır. Zaman zaman yiyecek ve içecek 
kıtlığıyla geçen bu günlere, kaptanın sağ kolu olarak belirlediği İsmail’in otoriter 
davranışları tuz biber olur. Belirsiz bir sürecin içine çekilen altı adam, giderek 
daha sert, daha öfkeli bir hale gelir. Mesele artık otoritenin işlevini sorgulama, 
hiyerarşinin ne kadar devam edebileceğini saptama meselesidir.

2015 yılının en başarılı Türk filmlerinden biri olarak gösterilen “Sarmaşık”, 52. 
Uluslararası Antalya Film Festivali’nde “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi 
Senaryo” ve “En İyi Erkek Oyuncu” (Nadir Sarıbacak) ödüllerine layık görüldü.

CASUSLAR KÖPRÜSÜ

SARMAŞIK

FİLM
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Türkiye’nin önemli öykü ve deneme yazarlarından biri olan Rasim Özdenören, Türk 
Edebiyatı’nın son altmış yılına adını yazdırmış bir isim. Sevilen yazar, entelektüel 
birikimini yeni kitabı Uyumsuzlar ile okuyucularına aktarıyor. Uyumsuzlar, 
Özdenören’in hem son dönemde yazdığı öykülerini hem de yıllar önce yazdığı ama 
yayımlamadığı öykülerinden bazılarını içeriyor. Rasim Özdenören, anlattığı öyküleriyle 
insan hallerine, aşka ve uyumsuzluklara farklı bir yorum getiriyor.

İnsanlık tarihi, henüz var olmayan veya varlığından haberdar olunmayan nesnelerin 
ve fikirlerin bulunmasıyla ilerlemiştir. Bu buluşlar kimi zaman meraktan, kimi zaman 
hayal gücünden, kimi zamansa ihtiyaçtan doğar. Sonuçta keşfedilen veya üretilen 
fikirler ve nesneler de daha ileri emekler ve denemeler sonucu geliştirilir, ayrıca 
karşıladığı ihtiyaca göre değer kazanır.
Hayatımızı Değiştiren Keşif ve İcatlar, hayatımızı kolaylaştıran ve yaşantılarımızı 
değiştiren buluşlara ışık tutarken, onları bize kazandırmış mucit ve kaşiflerin 
dünyasına adım atmamızı sağlıyor.

“Chicago Keskin Nişancısı” adıyla ünlenmiş Wardell, ölüm cezası infaz edilmeden iki 
hafta önce firar eder. FBI, yakalanması imkansız gibi görünen kişilerin peşine düşen 
Carter Blake’ten Wardell’in yakalanması için yardım ister. Üstelik Wardell ile Blake 
geçmişte de karşı karşıya gelmiştir.
Blake, kariyeri hızla yükselen, meraklı ve ailesi ile işi arasında kalmış FBI ajanı 
Banner ile birlikte Wardell’in izini sürmek zorundadır. Wardell da bu arada tüm 
Amerika’ya korku salmakta, önüne geleni öldürmektedir. Sırf öldürmek için öldüren 
bir adamın, motivasyonunu ve bir sonraki eylemini tahmin etmeye her çalıştıklarında, 
kendilerini yalanlarla ve yolsuzluklarla örülmüş bir olaylar ağının içinde bulurlar.

AV MEVSİMİ

UYUMSUZLAR

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN KEŞİFLER VE İCATLAR

Mason Cross
Panama Yayıncılık

Rasim Özdenören
İz Yayıncılık

Batuhan Damla
3 Adam Yayınları

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 : 10.000 lt

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 : DIŞARIDAN   
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

Soldan Sağa

2. Akarsu krosu, sal yarışı.

4. Aferin

5. Azat

8. Mübalağa

11. Sakil

12. Açık, ortada.

13. Azot’un başka bir adı.

Yukarıdan aşağıya

1. Anadolu halklarının ana tanrıçası.

3. Ağaçtan yapılmış iri çekiç.

4. Ağı otu

6. Ankara yöresine özgü bir halk oyunu.

7. Ankara ve yöresine özgü iki kişiyle oynanan ağır 
ritimli bir halk oyunu.

9. Akşam vakti, akşam namazı.

10. Avrupa’da bir ulus.
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MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI
KOORDİNATÖRÜ

ASYA USULÜ TAVUK

Öncelikle tavuk göğsünü dört 
eşit parçaya bölüyoruz ve 
streç film yardımı ile dövecek 
kullanarak tavuk göğüslerini 
inceltiyoruz. Açtığımız tavuk 
göğüslerinin içine defne 
yapraklarını dilimleyip uçları 
dışarıda kalacak şekilde 
yerleştiriyoruz ve tuz, toz 
zencefil ve küçük küçük 
doğradığımız domatesi ilave 
edip rulo şeklinde sarıyoruz. 
Elde ettiğimiz rulo tavuk 
göğüslerini ayçiçek yağı ile 
yağladığımız fırın tepsisine alıp 
180 derecede ısıtılmış fırında 

pişirmeye alıyoruz. Ayrı bir 
kapta tereyağı,  ayçiçek yağı, 
tuz ve pirinç kullanarak pirinç 
pilavı yapıyoruz. Diğer taraftan 
ise sosumuzu hazırlamaya 
başlıyoruz. Teflon bir tavaya 
ayçiçek yağı ve tereyağını 
koyup sırayla ince doğranmış 
sarımsak, kapya biber, susam, 
köri, switchili sos ve soya sosu 
ilave edip akışkan bir sos elde 
ediyoruz. Fırından pişmiş olarak 
çıkardığımız tavukların altına 
pilavımızı ve üst kısmına da 
sosumuzu ilave edip sunum 
yapabiliriz.

HAZIRLANIŞI

MALZEMELER
•  Tavuk göğsü 200 gr  • Susam 2 gr  • Sarımsak 1 diş

• Zencefil 1 gr   • Soya sosu 3 gr  • Köri 1 gr

• Pirinç 50 gr   • Tereyağı 5 gr  • Ayçiçek yağ 5 gr

• Switchili sos 5 gr  • Kapya biber 10 gr • Tuz 1 gr

• Taze defneyaprağı 10 dal  • Domates 50 gr








