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İŞ YAŞAMINDA 
STRATEJİK PLANLAMANIN
ÖNEMİ
Ulaşmak istediği hedefleri ve 
amaçları olmayan insan herhalde 
yoktur. Ne var ki bu hedef ve 
amaçlara nasıl ulaşılacağına dair 
uygun bir planlama yapan ve strateji 
belirleyenlerin sayısı da tam aksine 
oldukça azdır. 

Peki, stratejik planlama neden 
önemlidir? Makro ölçekte 
bakıldığında, iş dünyasının 
günümüzde küresel bir seviyeye 
yükseldiği görülebilir. Bu seviyede 
değişimler beklenmedik bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Teknoloji 
sayesinde zaman ve mesafe de 
giderek daha göreli hale gelmektedir. 
Eskiden stratejik planlama değişime 
ve yeniliğe önayak olan büyük 
firmalar tarafından üstleniliyordu, 
günümüzde ise piyasada ayakta 
kalabilmek için bir gereklilik haline 
gelmiştir. İş dünyasında “lider” 
olarak nitelendirilen kişiler de artık 
ileri görüşlü olmak, olabilecek 
değişimleri önceden tahmin etmek 
ve söz konusu değişimlerin neden 
olabileceği türbülanstan en az 
hasarla çıkabilmek için rotayı doğru 
belirlemek zorundadır.

Stratejik planlamanın önemine mikro 
ölçekte bakacak olursak; herhangi 
bir küçük çaplı şirketin de hedef 
kitlesini doğru belirlemesi, rakiplerini 
iyi tanıması gerekir. Ayrıca en yüksek 
verimliliği sağlamak ve büyümek 
de doğru bir stratejinin sonucudur, 
aksi halde deyim yerindeyse günü 
kurtarmaya yönelik nafile bir çaba 
söz konusu olur. Zira büyüme planı 
olmayan şirketlerin başarısızlığa 
uğrama oranı istatistiki olarak daha 
yüksektir.

Pek çok şirket sahibi veya lider için, 
yeni bakış açıları ile şirket değerleri 
yaratmak ve iyi bir planlama 
oluşturmak zaman, enerji ve 
sorumluluk unsurları söz konusu 
olduğunda göz korkutucu hale 
geliyor. Lakin geçmiş başarıların, 
geleceği garanti altına almadığının 
anlaşılması gerekir. Bunun için açık 
ve net bir bakış açısı geliştirilmeli, 
iyi bir plan yapılmalı, planlar düzgün 
bir şekilde uygulamaya konulmalı, 
iletişime önem verilmeli, müşteri 
memnuniyeti daima göz önünde 
tutulmalı, rekabette avantajlı konum 
sağlayacak kararlar alınmalı ve 
piyasa iyi tanınmalıdır. 
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BAKAN YILDIRIM:
ULAŞTIRMAYA YAPILAN YATIRIMLAR ÜLKENİN 
KALKINMASINA LOKOMOTİF KATKI SAĞLAMAKTADIR

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
bakanlığının 
bütçe sunumunu 
gerçekleştiren 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, 
ulaştırmaya yapılan 
yatırımların ülkenin 
kalkınmasına 
lokomotif katkı 
sağladığını söyledi.

Bakanlığının bütçe büyüklükleriyle ilgili bilgi 
veren Yıldırım, kadrolu, sözleşmeli ve işçi 
statüsünde 94 bin 436; hizmet alımıyla 35 bin 
213; şantiyelerde müteahhitler tarafından 
istihdam edilen 96 bin 15 olmak üzere 225 
bin 664 kişiye istihdam sağlandığını ifade 
etti. Yıldırım, Ulaştırma ve haberleşmede 
2003-2015 yılları arasında gerçekleşen 
yatırım miktarının 253,3 milyar TL olduğunu 
bildirdi. Yıldırım, kamu özel işbirliği ile de 
60,9 milyarlık yatırım olduğunu, bunun 37,8 
milyarlık kısmının devam ettiğini, geri kalanın 
tamamlandığını dile getirdi.

Yıldırım, kamu özel işbirliğiyle dünyanın 
en gelişmiş ve modern araç muayene 
sistemlerinden birinin hizmete sunulduğunu, 
burada 3 bin 508 kişiye istihdam sağlandığını, 
63 milyonun üzerinde araç muayenesinin 
gerçekleştirildiğine dikkat çekti. 77 yol kenarı 
denetim istasyonunda geçen yıl yaklaşık 34,5 
milyon araç denetiminin gerçekleştirildiğini 
beliren Yıldırım, devam eden büyük projelerin 
tamamlanması; otoyolların kamu özel 
ortaklığı yöntemiyle yapımına hız verilmesi; 

kuzey-güney koridorlarının büyük oranda 
tamamlanması; yol güvenliği ve konforu için 
asfalt betonun yaygınlaştırılması; karayolu 
denetimlerinin artırılması; ölümlü kazaların 
azaltılması çalışmalarına devam edeceklerini 
vurguladı.

“YAVUZ SULTAN SELİM 
KÖPRÜSÜ BU YIL 
TAMAMLANACAK”
Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de 
yer aldığı 95 kilometre ana gövde ve diğer 
kollarıyla 215 kilometreyi bulan yolun bu yıl 
içinde tamamlanacağını ifade ederek, İzmir-
İstanbul Otoyolu’nun İstanbul’dan başlayıp 
İzmir’e kadar devam eden 433 kilometrelik 
bölümünde çalışmaların devam ettiğini, 
Altınova-Gemlik arasında biten 40 kilometrelik 
bölümün önümüzdeki günlerde hizmete 
alınacağını söyledi.

İhale aşamasındaki YİD modeliyle yapılacak 
yollar hakkında da bilgi veren Yıldırım, 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Paşaköy’den 

Sakarya Akyazı’ya bağlantısı olan yaklaşık 
187 kilometrelik bölüm ile Avrupa yakasında 
Odayeri’nden Kınalı’ya bağlantısı olan 149 
kilometrelik kesimi olmak üzere toplam 
336 kilometrelik bölümün bu yıl ihale edilip, 
başlanacağını anlattı. Yıldırım, otoyol projeleri 
hakkında bilgi vererek, dünyanın dördüncü 
büyük köprüsü olan İzmit Körfez Geçişi Asma 
Köprüsünün mayıs ayında biteceğini ifade etti.

İstanbul-Çanakkale-İzmir Otoyolu ve 
Çanakkale Köprü geçişine de değinen 
Yıldırım, “Çanakkale 1915 Köprüsü, 2 bin 23 
metre orta açıklıkla dünyanın orta açıklığı 
en uzun köprüsü unvanına sahip. Bunun da 
çalışmalarını yapıyoruz, yetişirse bu sene, 
değilse 2017’de çalışmalarına başlayacağız” 
diye konuştu.

Bakan Yıldırım, 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli’nin etüt-proje çalışmalarının 
sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Bu 
tünel, Boğaziçi Köprüsü aksının raylı sistem, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının 
karayolu ihtiyacını görecek. Buradaki farklılık, 
Marmaray’da sadece trenler geçiyor, Avrasya 
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Tüneli’nde sadece araçlar geçiyor. Bunda hepsi 
bir arada üç katlı bir tünel. 17,6 metre çapında, 
dünyada bugüne kadar bu çapta yapılmış ilk 
geçiş olacak. Boğazdan ikinci geçiş olacak.”

“YHT HATLARINDA 25 
MİLYON KİŞİ TAŞINDI”
Türkiye için çok önemli bir sektör olan 
demiryolunda gelişim sürecinin, 2000’li 
yıllara kadar tamamlanamadığını ifade eden 
Yıldırım, “Hatta geri gitmiş. Mevcut hatlar da 
bakılamamış. Demiryolları Türkiye’nin yükünü 
taşıması gerekirken, Türkiye, demiryollarını 
taşır hale gelmiş” diye konuştu.

Yıldırım, uygun olan yerlerde hızlı tren hatlarına 
devam etmek ve mevcut hatları yenilemek 
istediklerini ifade ederek, elektrikli ve sinyalli 
olmayan hatları, elektrikli ve sinyalli hale 
getireceklerini söyledi.

2003’te başlayan demiryolu hamlesiyle yerli 
ve milli demiryolu sanayiinin kurulması için 
önemli adımlar attıklarına dikkati çeken 
Yıldırım, “Ray, bağlantı elemanları başta 
olmak üzere yük ve yolcu tren setleri, vagon 
yapımında gittikçe yerli katkının arttığı, hatta 
millileştirme yapıldığı önemli işlerden biri 
oldu” diye konuştu. Yıldırım, 2004’ten bugüne 
kadar bin 805 kilometre demiryolu ağının 
tamamlandığını, 3 bin 57 kilometre demiryolu 
ağının ise yapımının devam ettiğini bildirdi.

YHT’lerdeki amaçlarının büyükşehirleri 
birbirine bağlamak olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, YHT hatlarında 25 milyon kişinin 
taşındığını söyledi. Ankara ile Eskişehir ve 
Konya arasındaki YHT hatları açıldıktan sonra 
ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının Ankara-
Konya karayolunda yüzde 22, Ankara-Eskişehir 
karayolunda ise yüzde 15 azaldığını dile getirdi.

“KARS-TİFLİS-BAKÜ 
DEMİRYOLU HATTI BU YIL 
AÇILACAK”
Bakan Yıldırım, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu 
Projesi’nin Azarbeycan, Gürcistan ve 
Türkiye’nin başlattığı bir proje olduğunu 
anımsattı. Yıldırım, “Bizim doğuya demiryolu 
bağlantımız, Ermenistan kapısı kapalı olduğu 
için yapılamıyordu. Buna alternatif olarak 
bu hattın geliştirilmesi kararını verdik. Bu yıl 
içinde de bu hattı açmış olacağız” ifadesini 
kullandı. 

YHT’lerde uygun olan hatlarda hızı 250’den 
300 kilometreye çıkardıklarını, ilk denemeyi 
Konya hattında başlattıklarını aktaran Yıldırım, 
bu amaca yönelik 7 yüksek hızlı tren setinden 
birinin hizmete alındığını, birinin geldiğini, 
diğerlerinin de bu yıl içinde tamamlanacağını 
söyledi.

Asıl projelerinin yapılacak hatlar dikkate 
alınarak, 106 YHT setinin en az yüzde 53 yerlilik 
oranıyla Türkiye’de üretilmesi projesi olduğunu 
dile getiren Yıldırım, hazırlıkların devam 
ettiğini, bu projeyle ilgili setlerin 2018 itibarıyla 
filoya katılmasının öngörüldüğünü belirtti.

“BİR LOJİSTİK MASTER 
PLANI HAZIRLIĞI 
BAŞLATTIK” 
Kombine taşıma işinin gelişen ekonomilerde 
taşıma verimliliğini artırmak, maliyeti 
düşürmek açısından hayati öneme haiz 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, Türkiye 
genelinde lojistik altyapı itibariyle resmen 
görevlendirilmiş bir bakanlık bulunmadığına 
işaret etti. 

Lojistik kavramının Türkiye’de yeni olduğunun 
altını çizen Yıldırım, “Fakat alınan bir kararla 
bu konuda Bakanlığımız pilot bakanlık olarak 
kabul edildi ve ilgili diğer bakanlıklarla gerekli 
koordinasyon yapılacak” dedi.

Öncelikle bir lojistik master plan hazırlığı 
başlattıklarını vurgulayan Yıldırım, “Ancak 
bu arada da devam eden projeler var. Olması 
gereken artık belirlenmiş projeler var. Bunları 
da dikkate alarak bu master plan çalışmalarını 
yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Kamu-özel ortaklığında risklerin adil 
paylaşılması gerektiğini belirten Yıldırım, 
“Kamu ve işletmeci kendi yükünü alacak ve 
koyduğu finansmanın karşılığını görecek. Bu 
kararları verirken her iki tarafın beklentilerini 
de göz önünde bulundurarak karar vermek 
gerekiyor. Sadece kamu menfaatini 
çok abartarak ön planda tutunca proje 
uygulanabilir olmaktan çıkıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ANA 
AKSLARINI BÖLÜNMÜŞ 
YOL HALİNE GETİRDİK”
Yıldırım, karayollarında başlangıç 
ödeneğiyle yılsonu gerçekleşmesi arasında 
oluşan farkın genel yaşanılan bir durum 
olduğuna dikkati çekerek, “Bu fark diğer 
bakanlık birimlerinde kullanılamayan 
bütçelerde karşılanmaktadır. Eğer bu da 
kafi gelmezse diğer kurumlardan artan 
miktarlar toplanarak bu şekilde bu fark 
karşılanmaktadır” diye konuştu.

“Karayollarında niye böyle bir yöntemle 
çalışıyoruz?” diye soran Yıldırım, “Yatırım 
tavanı var. Bununla ihtiyaçlar arasında 
kıyaslama yaptığımızda ya bu yolları, 
ihtiyaçları 30 seneye yayacağız, o sürede 
yapacağız veya böyle bir yöntemle süreyi 

kısaltacağız. Eğer biz ödenek açmadan 
yol yapsaydık bizim bu süre içerisinde 
yapacağımız yolların azami miktarı 6 
bin kilometre olurdu. Halbuki 18 bin 300 
kilometre yol, bölünmüş yol yaptık” dedi

Türkiye’nin ana akslarını bölünmüş yol 
haline getirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, 
burada herhangi bir farklı düşünceleri 
olmadığını, ülkenin altyapısını daha fazla 
ve kısa sürede geliştirelim düşüncesiyle 
yaptıkları bir çalışma olduğunu kaydetti.

Yıldırım, demiryolu ağırlıklı entegre 
taşıma sisteminin oluşmasına ilişkin 
şunları kaydetti: “Biz 50, 60 yılın yanlışını 
düzeltmeye çalışıyoruz, işin esası bu. 
İstediğimiz oranda mı? İşte yolcuda 94’ten 
88’e gerilemişiz, yükte de 2, 3 puan daha 
gerilemişiz. Hedefimiz yüzde 80’lere, 
78’lere gerilemektir. Demiryollarına 
bundan sonra daha fazla yüklenmemiz 
lazım. Karayollarında kalan projeleri 
tamamlamakla birlikte demiryollarına 
daha fazla yüklenmemiz lazım, Bağlantıları 
iyi kurmamız lazım. Demiryolu-karayolu, 
demiryolu-denizyolu, karayolu-havayolu, 
demiryolu-havayolu bunlarla ilgili de 
bir ulaştırma ana plan çerçevesinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

HGS CEZALARI
Otomatik Geçiş Sistemi’nde (OGS) cihazın 
pahalı olması nedeniyle yaygınlaşmadığını 
ifade eden Yıldırım, Kartlı Geçiş Sistemi’nde 
(KGS) ise bir aracın geçişinin 23 saniye 
sürmesi nedeniyle Hızlı Geçiş Sistemi’ne 
(HGS) geçildiğini anlattı.

Yıldırım, 5 lira etiket ücreti karşılığında alınan 
HGS’de abone sayısının 8 milyon, OGS’de ise 
abone sayısının 2 milyon olduğunu bildirdi. 
HGS cezalarına ilişkin bildirimlerin geç 
yapıldığını vurgulayan Yıldırım, 2014 yılına 
ilişkin cezaların 2015’te bildirildiğini, geçilen 
mesafenin en uzak kısmının 10 katı ceza 
uygulamasının yapılan yasal düzenlemeyle 
değiştirildiğini anımsattı.

Her ihlalli geçişin SMS ile uyarılacağını 
kaydeden Yıldırım, “12 günlük süre var. 
Bu süre içinde ödemesini yaparsa ceza 
kaldırılıyor, yapmazsa mecburen ödeyecek. 
Ayrıca etiketlerden arızalı olanların 
değiştirmesini yapıyoruz. Sadece posta çeki 
hesabına göre geçiliyordu, eksi bakiyede 
kaçak yazılıyordu. Şimdi bankalarla 
anlaşma yapılıyor, eksi bakiyede de kaçak 
yazmayacak. Bu şekilde sistem, ıslah olmuş 
olacak” diye konuştu.
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DEVLERİN SİNERJİSİ 
DEVAM EDİYOR

Dünya üretim ve 
mühendislik devi MAN 
ile Türkiye madeni yağ 
pazarının lideri Petrol 
Ofisi, uzun zamandır 
sürdürdükleri iş 
birliğinde on sekiz 
yılı geride bıraktı. 
Alanlarının iki devi iş 
birliklerini önümüzdeki 
dönemde de 
sürdürme kararı aldı.

Türkiye’nin kendi alanında en büyük 
üretim ve dolum tesisinde, dünyanın en 
ileri teknolojisiyle geliştirdiği ürünlerle, 
yüksek performans ve üstün koruma sunan 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yaygın satış ağı, 
uzman ekibi ve çözüm odaklı anlayışıyla, 
otomotiv şirketlerinin öncelikli tercihi olmayı 
sürdürüyor. 

Üretim ve mühendislikte 300 yıla yaklaşan 
tecrübesi, ağır ticari araçlarda asırlık 
köklü geçmişi ile dünyanın en önemli 
markalarından MAN da, ileri teknolojili, 
dayanıklı, yüksek standartlı ve düşük işletme 
giderlerine sahip araçlarında, hem üretim 
hem de satış sonrası hizmetler aşamasında, 
Türkiye’de uzun süredir Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar’ı tercih ediyor.

2010-2014 yılları arasında PETDER’in 
toplam madeni yağ ve kimyasalları verisine 
göre, sektörde 5 yıldır lider olan Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar, binek araçtan hafif 
ticari araca, iş makinasından ağır vasıta 
araçlara kadar Türk otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren önemli üreticiler ile 
uzun soluklu iş birliklerini güçlendirerek 
sürdürüyor. Petrol Ofisi ile MAN arasında 
18 yılı aşkın bir süredir devam eden iş birliği 

kapsamında MAN Türkiye’de üretilen ve tüm 
dünyaya ihraç edilen araçlarının ilk dolumu, 
Petrol Ofisi akaryakıt ve madeni yağlarıyla 
gerçekleştiriliyor. Segmentlerinde pazar 
lideri olan bu ticari araçlar ilk yolculuklarına, 
Petrol Ofisi’nin “Yeni ProDizel” ve “Maximus” 
ürünleriyle çıkıyor.

İş birliğinin yeni dönemde de devam 
ettirilmesine ilişkin düzenlenen basın 
toplantısında konuşan OMV Petrol Ofisi 
Ticari Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu,18 yılı geride bırakan ve 
karşılıklı yapılan anlaşma doğrultusunda bir 
dönem daha uzatılan birliktelikten Petrol 
Ofisi olarak büyük memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Gürsu, “Türk ve dünya otomotiv 
endüstrisinin önde gelen markaları, 
araçlarında maksimum koruma ve tasarruf 
için, hem ilk dolum hem de satış sonrasında 
Petrol Ofisi’nin ürünlerini kullanıyor. Petrol 
Ofisi olarak ticari araç sektörünün öncü 
markalarından MAN ile sürdürdüğümüz 
bu iş birliğimizi uzun yıllar devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Yıllardır güçlenerek devam 

eden bu birliktelik her iki markaya da güven 
ve değer katmaktadır” diye konuştu. 

Petrol Ofisi ve MAN araçlarının ekonomik 
faydalarını maksimum düzeye çıkartmak 
için ortak saha çalışmaları ve ortak 

ürün geliştirme projeleri yürüttüklerini 
söyleyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, 
hem iç hem de ihracat pazarları için 
ürettikleri ağır vasıtaların ilk dolumu ve 
servis değişimlerinde, Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar’ı tercih ettiklerini söyledi. Bekiroğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “MAN, ilk 
dizel motorun patentini almasından bu 
yana; konfor, performans, teknoloji ve 
yaşam boyu maliyetler gibi birçok alanda 
öncülük yaparak, sektörün standartlarını 
belirlemektedir. MAN aynı şekilde satış 
sonrası hizmetlerde sunduğu yüksek hizmet 
kalitesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla 
Türkiye’de sektörün öncüsü konumundadır. 
Bu haklı konum, iş ortaklarını da bu anlayışa 
uygun olarak alanında öncü kurumlar 
arasından seçmesiyle kazanılmıştır.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, alanında 
Türkiye’nin en önde gelen markası 
konumunda. Teknolojiye, kaliteye, 
performansa ve dayanıklılığa önem 

veren, yatırım yapan 
bir marka. Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar ile uzun 
süredir sürdürmekte 
olduğumuz bu stratejik 
güç birliği sayesinde 
araçlarımızın, zorlu yol 
ve çalışma şartlarında, 
istikrarlı ve verimli bir 
şekilde çalışmalarını 
güvence altına alıyoruz. 
İletişim çalışmalarımızda 
‘MAN Türkiye, Petrol Ofisi 
MAXIMUS dizel motor 
yağlarını tercih ediyor’ 
ibaresini kullanarak, 
müşterilerimize MAXIMUS 
dizel motor yağlarını tavsiye 
ediyoruz. Ayrıca anlaşmalı 

MAN Yetkili Servislerinde de Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar ürünleri kullanılarak ve ortak 
pazarlama faaliyetleri yürütülerek, MAN’ın 
yaşam boyu iş ortakları olan müşterileri için 
artı değer yaratılıyor.”
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2015’TE 
AZALAN DIŞ TİCARET

Geçtiğimiz iki yazımızda ülkemiz ekonomisinin büyümesine ve bütçesine 
ilişkin çeşitli verileri sizlere iletmiş, bu konudaki bazı görüşlerimizi sizlerle 
paylaşmıştık. Bu yazımızda da, 2015 dış ticaret verilerini ve bu konudaki 
görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

2014 yılında ihracatımız 157 milyarı, 
ithalatımız ise 242 milyarı aşmıştı. 
Normal şartlarda ihracatın da, ithalatın 
da 2015’te artması bekleniyordu, ancak 
2015 yılında hem ithalatımızın hem de 
ihracatımızın azaldığını gördük. 

2015’te ihracatımız 2014’e göre yüzde 
8,56 azalarak 143 milyar 921 milyar 

dolara geriledi. Aynı dönemde 
ithalatımız ise yüzde 14,5 azalışla 
207 milyar 61 milyon dolara 
düştü. 

2015’te ihracat ve ithalatımızın 
artmaması ve gerilemesinin 
nedenleri üzerine çok şey 
söylenebilir. Bu nedenlerden 
bazılarını özetle aşağıdaki 
başlıklar altında sıralayabiliriz:

- Türk parasının değerinin 
değişkenliği ve ABD Doları ile 

Euro’daki değer artışı,

- Reel sektörün sorunlarının 
devam etmesi, 

- Yapısal reformların 
gerçekleşmemesi,

- Dış politikadaki zorluklar ve sıkıntılar,
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- Dünya ekonomik sisteminin içinde 
bulunduğu durum. 

DIŞ TİCARET VERİLERİ 
2014 yılındaki toplam dış ticaret hacmine 
baktığımızda, toplam hacim 400 milyar 
euroyu geçmişti. 2015’te ise ne yazık 
ki toplam dış ticaret hacmimiz ancak 
350 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu, 
2014’ten 2015’e dış ticarette yaklaşık 
50 milyar dolarlık bir azalma anlamına 
gelmektedir. 

Öte yandan, 2015’te Türkiye’nin küresel 
dış ticaretten aldığı pay da binde 0,87’e 
düştü. 2015’te ülkemizin dünya toplam 
ticaretinden %1 bile pay alamaması 
gerçekten üzücüdür. Bu durum 
ekonomi alanındaki karar vericiler 
için, ülke ekonomisi ile ilgili kararların 
gözden geçirilmesi ve ivedilikle 
yapısal reformların gerçekleştirilmesi 
için ciddi bir sinyaldir. Aksi takdirde 
ekonomik alanda Türkiye’yi yeni 
zorlukların beklediğini aklımızdan hiç 
çıkarmamalıyız.

2014 yılında dış ticaret açığımızın 
yaklaşık 85 milyar dolar olduğunu 
görüyoruz. 2015 yılında ise azalan dış 
ticaret hacmi ile birlikte dış ticaret açığı 
da yaklaşık 65 milyar dolara gerilemiştir. 

2014 yılında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 65 iken, 2015’te bu oran 
yaklaşık yüzde 70’e yükselmiştir.

DIŞ TİCARETİMİZDEKİ 
ÖNCÜ ÜLKELER 
2015 yılında en çok ihracat yapan 
ülkelere baktığımızda ilk 5 sırada 
Almanya, İngiltere, Irak İtalya ve ABD’ni 

görüyoruz. 2015’te ihracat sırasıyla 
Almanya 13,4 milyar dolar, İngiltere 
10,5 milyar dolar, Irak 8,5 milyar dolar, 
İtalya 6,9 milyar dolar ve ABD 6,4 milyar 
dolardır. 

2015’te en fazla ithalat yaptığımız 5 
ülkeye baktığımız zaman, sırasıyla 
Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya’yı 
görüyoruz. Bu ülkelerden 2015’te ithalat 
sırasıyla  24, 8 milyar dolar, 21,3 milyar 
dolar, 20,4 milyar dolar, 11,1 milyar dolar, 
10,6 milyar dolar olmuştur. 

Yukarıdaki verilerden görüleceği üzere 
ihracat ve ithalatta en önemli yedi ülke 
dış ticaretimizde çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu yedi ülke ile yapılan 
dış ticaret hacmi 135 milyar dolara 
yaklaşmaktadır. Bu da 2015’te toplam 
dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 
40’ına tekabül etmektedir. 

Diğer bir ifadeyle 2015’te dış ticaretimizin 
yaklaşık yüzde kırkını yedi ülke ile 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz

2016’A YÖNELİK 
UMUTLAR
2016 Şubat 
itibarıyla 
baktığımızda, 
Türkiye’nin 
dış ticarette 
2023 hedeflerine 
ulaşması artık çok zor 
gözükmektedir. Ancak, 
2016’da dış ticaretimizin belli 
bir oranda artması ihracatın 
ithalatı karşılama oranının 
yükselmesi beklenmektedir. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 2016 

için ihracat için  % 8’lik bir büyüme 
öngörmektedir. Bu da ihracatın 
2016’da yaklaşık 155,5 milyar dolara 
ulaşması demektir. Bu bir anlamda 
2014 yılı ihracat seviyesini tekrar 
yakalamak anlamına gelmektedir.

2016’da ihracatımızın ithalatımızı 
karşılama oranının yükselmesi için 
de umutlu olabiliriz. Bu konuda 
umutlu olmamız, düşmekte 
olan petrol fiyatları ile yakından 
ilgilidir. Bilmeliyiz ki; ihracatımızı 
arttırmamızın önündeki engelleri bir 
an önce kaldırmak da, bu doğrultuda 
önem arz etmektedir. Ülkemiz 
reel sektöründeki sorunlarının 
aşılmasının, yapısal reformların 
gerçekleştirilmesinin ve üretime 
yönelik politikaların desteklenmesinin 
ihracatımızın artışına önemli katkılar 
sağlayabileceğini izahtan ötedir.

Diğer taraftan gittikçe artan dış 
politika sorunlarının bir an önce 
ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; 
Türkiye’nin başta komşuları olmak 
üzere tüm ülkelerle iyi ve yapıcı 
ilişkiler geliştirmesinin ihracatının 
arttırılmasına yönelik diğer önemli bir 
husus olduğu açıktır.

2016 yılında ihracatımızın artışı için 
umutlu olmak için hâlâ sebeplerimiz 
vardır, ancak bu doğrultuda atılacak 
adımlara özel önem atfetmek 
gereklidir.
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KARSAN YILIN İLK TESLİMATINI 
KARABÜK’E YAPTI

Bugüne kadar 
Türkiye genelinde üç 
binin üzerinde JEST 
satışı gerçekleştiren 
Karsan, 2016 yılının ilk 
teslimatını Karabük’e 
yaptı. Karabük’te 
düzenlenen törenle 
birlikte 45 adet 
JEST minibüsü, 
Karabük Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
tarafından 1. Bölge 
olarak bilinen 5000 
Evler Mahallesi ile 
100. Yıl Mahallesi 
güzergahında hizmete 
alındı.

Vali Orhan Alimoğlu ise, insanları bir 
yerden bir yere ulaştırmada büyük bir 
görev üstlenen şoför esnafının çok önemli 
bir görevi ifa ettiğini belirterek “Karabük 
bildiğiniz üzere dışarıdan çok öğrencisi, 
misafiri olan bir ilimiz. Bu aynı zamanda 
bir tanıtım fırsatı. İnşallah bu araçlarımız 
ile taşırken şoförlerimizin nezaketi, sabrı, 
dikkati ilimizin güzel tanıtımına katkısı olur 
temennisindeyim” dedi.

Karsan’ın 2013 yılında “Ulaşımda Kentsel 
Dönüşüm” yaklaşımının bir sonucu olarak 
pazara sunduğu, toplu taşımacılık ailesinin 
en küçük üyesi JEST, bugün Türkiye’nin 

Karabük Kent Meydanı’nda düzenlenen 
törene Vali Orhan Alimoğlu, Karabük 
Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. 
Dr. Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı 
Jandarma Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, 
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Serhat 
Tezsever, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. 
Necdet Aksoy, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
başkan ve üyeleri, Karabük Şoförler Odası 
Başkanı Ahmet Karabacak ve Oda üyeleri ile 
minibüsçü esnafı katıldı. Törende Karsan’ı 
Satış Müdürü Kaan Erkırtay temsil etti.

Düzenlenen törende konuşan Karabük 
Şoförler Odası Başkanı Ahmet Karabacak; 
kırk beş adetlik araç filosuna yirmi dört 
adet araç daha ekleyeceklerini söylerken, 

yaklaşık 50 
şehrinde kendi 
segmentinde 
%40 civarında 
bir pazar payına 
ulaştı. Türkiye 
toplu taşımacılık 
sektörünün 
en çok tercih 
edilen minibüs 
markalarından biri 
haline gelen JEST, 
fabrika çıkışlı 
engelsiz erişim 
özelliğine sahip, 
alçak tabanlı ve 
yüksek tavanlı 
6 metrelik bir 
minibüs olarak 
dikkat çekiyor.

Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar 
ve değişimler takip edilerek geliştirilen 
JEST, herkese modern toplu ulaşım 
sağlarken; engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı 
bireylerin de hayatın içinde diğer tüm 
bireylerle eşit şartlarda yer almasını 
amaçlıyor. Engelli vatandaşlarımızın toplu 
ulaşım hakkını gözeten “Engelsiz Erişim” 
yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak 
tasarlanan JEST, etkin ve verimli bir toplu 
taşıma aracından beklenen tüm özellikleri 
bünyesinde barındırıyor.

Karsan JEST, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını 
artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, 
rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik 

camları ve ilave birçok 
özelliği ile tüm bireylere 
konforlu ulaşım olanağı 
sağlarken, opsiyonel 
olarak sunulan araç 
içi kablosuz internet 
bağlantısıyla da 
iletişimdeki engelleri de 
kaldırıyor. Birçok çağdaş 
özelliği ile ideal bir toplu 
taşıma aracı olan JEST, 
yakıt ekonomisiyle de 
tercih ediliyor. 
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ARKAS LOJİSTİK, 
RENAULT TRUCKS İLE YOLA DEVAM EDİYOR 

Türkiye’nin öncü 
holdinglerinden Arkas 
Holding çatısı altında 
faaliyet gösteren Arkas 
Lojistik, filo yatırımlarına 
Renault Trucks ile 
devam ediyor. Otuz 
adet ADR’li yeni Renault 
Trucks T460 çekici 
alan Arkas Lojistik’in 
filosunda yaklaşık dört 
yüz adet Renault Trucks 
çekici bulunuyor.

düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen 
basın toplantısı ile teslim edildi. Arkas 
Lojistik adına Arkas Holding Lojistik 
Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, 
Arkas Lojistik Genel Müdürü Mustafa Çiper, 
Arkas Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Onur 
Göçmez, Filo Müdürü Melik Soysal, Filo 
Müdür Yardımcısı Özbay Öztürk ve Renault 
Trucks adına Volvo Group Trucks Doğu 
Pazarları Başkanı Mete Büyükakıncı, Volvo 
Group Trucks Satış Direktörü Şafak Tuğut, 
Renault Trucks Satış Müdürü Özkan Çelik 
törene katıldı. 

Arkas Lojistik adına Arkas Lojistik 
Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas 
yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2,5 milyon 
euro yatırımla aldığımız ADR’li Renault 
Trucks T460 çekicilerle kimya lojistiğine 
başlayacağız. Bundan sonra kimyasal 
taşıma sektöründe daha aktif rol alacağız. 

Türkiye’de kimya 
sektörü gelecek 
vadediyor. Biz bu 
alanda bilgi ve 
deneyim birikimi 
olan İsviçreli 
Bertchi şirketi ile 
ortaklık yaparak 
Türkiye’de Be-
Ar Chemical 
Logistics şirketini 
kuruyoruz. 
Mevzuata uygun 
ADR’li yeni 
araçlarımızla 
Arkas Lojistik 
olarak kimyasal 

ürün taşıması yapacağız” dedi. 

Diane Arcas ise, “Arkas Lojistik olarak 
yeni aldıklarımızla birlikte sayıları 
500’e yaklaşan çekici ile konteyner 
kara nakliyesinde Türkiye’nin en büyük 
filolarından birine sahibiz ve 1999 yılından 
bu yana ilk tercihimiz Renault Trucks 
oluyor. Yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik, 
yaygın servis ağı gibi bir çok nedenimiz 
olsa da filomuzda deneyimlediğimiz yakıt 
tasarrufu farkı Renault Trucks seçimimizde 

Arkas Lojistik, 30 adet ADR’li Renault 
Trucks T460 çekici alarak hem filosunu 
büyütüyor, hem de hizmetlerini 
çeşitlendiriyor. Hizmet çeşitliliğini ve farklı 
sektörlere yönelik uzmanlıklar geliştirmeyi 
önemseyen Arkas Lojistik yaklaşık 2,5 
milyon euro yatırımla alınan yeni çekicilerle 
kimya lojistiğine başlayacak.

30 adet yeni Renault Trucks T460 çekicileri, 
Arkas Lojistik ve Volvo Group Trucks’ın üst 

en önemli etkenlerden biri diyebiliriz. 
Yeni araçlarımızın her biri bize ayda araç 
başına yüzde 8 oranında yakıt tasarrufu 
sağlayacak. Tüm araçlarımız yıllık ortalama 
25 milyon kilometre yol katediyor. Her 
yıl düzenli olarak yapacağımız üstün 
teknolojiye sahip çevreci araçlar ile 
filomuzu gençleştirmeyi ve yenilemeyi 
planlıyoruz” diye konuştu. 

Renault Trucks Türkiye adına açıklama 
yapan Volvo Group Trucks Doğu Pazarları 
Başkanı Mete Büyükakıncı, “Renault 
Trucks ile Türkiye’de uzun yol nakliye 
serimiz ile sağlam temellere dayanan 
bir geçmişe sahibiz. Hem araçlarımızın 
özellikleri hem de gelişmiş satış sonrası 
hizmetlerimiz bizim için çok önemli olan 
Türkiye pazarında Renault Trucks’a güç 
veriyor ve uzun vadede müşterilerimizin 
memnuniyetini sağlıyor. Bu nedenle 
tercihleri her zaman Renault Trucks 
çekiciler olan Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden Arkas Lojistik’in iş ortağı 
olabilmekten gurur duyuyoruz. Yeni teslim 
aldıkları ADR’li Renault Trucks çekiciler ile 
yeni hizmet alanlarında başarılar diliyoruz” 
dedi.

Renault Trucks Satış Müdürü Özkan Çelik 
ise şöyle konuştu: “Renault Trucks T serisi, 
hepinizin bildiği gibi yakıt tasarrufunda 
lider ve nakliye şirketlerine yakıt tasarrufu 
ile kabin konforu arasında mükemmel bir 
denge sunacak şekilde tasarlandı. T serisi, 
Premium araçlarının verimliliği ve düşük 
yakıt tüketimi ile Magnum araçlarının 
konfor ve prestijini tek bir araçta bir araya 
getirdi. Performansı geliştiren tasarımı ve 
yeni aktarma sistemi, T serisinin piyasadaki 
en düşük yakıt tüketimi rakamlarına 
ulaşmasına olanak sağlıyor. %15’e kadar 
azaltabilen kendini kanıtlamış yakıt 
tasarrufu çözümleri ise filoların karlılığını 
arttırıyor. Arkas Lojistik ile süregelen 
çözüm ortaklığımızın Renault Trucks T 
serimizle devam etmesinden son derece 
mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğimizin 
devam edeceğine inanıyoruz.”
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YOLDA KALMAMAK İÇİN
AKÜ BAKIMINIZI YAPTIRMAYI UNUTMAYIN

Kış mevsiminin 
gelmesiyle havanın 
iyice soğumaya 
başlaması, araçların 
kış bakımını yaptırma 
zamanının geldiğini 
gösteriyor. Energizer, 
araç sahiplerini 
akü bakımını 
ihmal etmemeleri 
konusunda uyarıyor. 

• Akü kapağını ve kutup başlarını anti 
statik bir bezle temizlemek önemlidir. Bu, 
kutup başlarıyla temasta olan kalıntılardan 
istenmeyen elektrik boşalımını önler. 

• Bu işlemle birlikte, kutup ucu penseleri 
de gözden geçirilmeli, gerekirse sıkarak 
kesintisiz bir elektrik bağlantısı olduğundan 
emin olunmalıdır. 

• Aküyü daha iyi doldurmak için araçlar 
daha uzun mesafelerde kullanılmalıdır. 
Kısa mesafe sürüşlerde akü tamamen 
dolmaz, bu yüzden arıza riski artar. Bunun 
nedeni arka cam ısıtıcıları, koltuk ısıtma 
ve fanlar gibi çok fazla enerji kullanan 
özelliklerdir (özellikle trafik ışıklarında 
beklerken veya trafikte sıkıştığınız zaman). 

AKÜLERİ MUTLAKA YETKİLİ 
SERVİSLER DEĞİŞTİRMELİ
Akü değiştirme işleminin gelişen 
teknolojiyle birlikte daha karışık bir hale 
geldiğine dikkat çeken Dr. Eberhard, bu 

Dünyanın en büyük otomotiv marş aküsü 
imalatçılarından Johnson Controls’ün 
markalarından biri olan ve Türkiye’de 
de Brisa güvencesiyle satışa sunulan 
Energizer, havaların giderek soğuduğu 
bugünlerde araç sahiplerini ‘akü bakımı’ 
konusunda uyarıyor. Araçların marş 
motoru, ateşleme, far, radyo gibi elektrikle 
ilgili tüm fonksiyonlarının düzenli 
çalışmasını sağlayan akülere, mutlaka 
düzenli olarak bakım yapılması gerekiyor.

Akü bakımının ihmal edilmesi halinde, kış 
koşullarında yolda kalma ve trafik kazası 
gibi risklerin artacağını belirten Johnson 
Controls’den Energizer Akü Uzmanı Dr. 
Eberhard Meissner, araç sahiplerine şu 
tavsiyelerde bulundu:

• Aküler düzenli olarak test edilmelidir. 
Araç sahipleri, araçlarını servise 
götürdüklerinde akülerinin test edilmesini 
talep edebilirler. Servis sağlayıcılar, bu 
hizmeti çoğunlukla ücretsiz sunarlar. 

işlemin mutlaka yetkili servisler tarafından 
yapılması gerektiğini vurguladı. Dr. 
Eberhard, “Birkaç yıl önce akü değiştirme 
işlemini kolaylıkla her kullanıcı kendisi 
yapabilirdi. Şimdiyse komplike araçlardaki 
elektrik sistemleri, konfor, eğlence ve 
Start-Stop gibi çevre dostu teknolojiler 
araç sahiplerinin akülerini kendilerinin 
değiştirmesini zorlaştırıyor. Bir aküyü 
doğru bir şekilde değiştirmek için sıklıkla 
özel aletler ve uzmanlık gereklidir. 
Örneğin; yeni sistemdeki birçok araçta, 
değiştirdikten sonra yeni akünüzü bir 
sisteme kaydetmeniz gerekir ki, bu da 
karmaşık bir işlem olabilir. Akünüz ve 
aracınızın bilgisayar sistemi arasındaki 
elektrik akımı bozulursa, bu araç kontrol 
birimlerinde ve elektronik donanımlarda 
veri kaybına yol açabilir. Radyolar ve 
pencereler gibi elektronik bileşenlerin 
yeniden programlanması gerekebilir” diye 
konuştu.
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YOĞUN KAR YAĞIŞINDA TRAFİK ÇİLESİNE ÇÖZÜM: 

KIŞ LASTİĞİ
Yoğun kar yağışı 
etkisini gösterirken 
karlı yollarda kabusa 
dönen trafik çilesine 
çözüm LASİD’den geldi. 
Lastik Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği 
LASİD Genel Sekreteri 
Bahadır Ünsal, kış 
lastiğinin yaygın 
kullanılması durumunda 
kış aylarında çekilmez 
hale gelen trafik 
çilesinin büyük ölçüde 
azalacağını ifade etti.

yollara özel olarak hazırlanan lastikler 
kazaları önemli ölçüde azaltır. Kış lastiği 
kullanımına sadece ticari araç değil tüm 
sürücülerin özen göstermesi gerekir. 
Kış lastiği özel sırt karışımı ve tasarımı 
sayesinde kış koşullarında daha fazla 
yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi 
sağlar. Kış lastikleri kış koşullarında; 
sizin, sevdiklerinizin ve trafikteki 
tüm araçların güvenle hedeflerinize 
ulaşmanızı sağlar. Kış lastiğinin 
trafiğe çıkan tüm sürücüler tarafından 
yaygın kullanımı, kış aylarında tehlikeli 
ve çekilmeyecek hale gelen trafik 
çilesini de büyük ölçüde azaltacak ve 
trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasına 
katkı sağlayacaktır.” 

DOĞRU LASTİK, 
MEVSİMİNE UYGUN 
LASTİKTİR
Bahadır Ünsal, “Hiç unutulmamalı ki lastik, 
bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli 
parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik 
seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol 
açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime 

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği 
LASİD karda kışta kabusa dönen trafik 
için kış lastiğinin önemini hatırlattı. LASİD 
Genel Sekreteri Bahadır Ünsal “Güvenli 
ve akıcı bir trafik için kış lastiği en önemli 
maddelerin başında gelir. Zorunluluk 
kapsamında olmasa da binek araç 
sürücülerine güvenli trafik için kış lastiğini 
dernek olarak öneriyoruz” dedi. 

Bahadır Ünsal, kış aylarında araç 
kullanımının zor olduğunu ve risk 
taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Kış 
koşullarında gerekli önlemler alınmazsa; 
trafikte risk artar. Kışın lastiği kış lastiğidir. 
Kış koşullarında +7 derece santigrat 
altındaki hava koşullarına ve karlı ve buzlu 

uygun lastiktir. Doğru lastik güvenli 
sürüşün baş şartıdır. Kış ayları için doğru 
lastik kış lastiğidir” diye konuştu.

LASİD BİLİNÇLENDİRİYOR
Lastik Sanayici ve İthalatçıları Derneği kısa 
adıyla LASİD; Brisa, Continental, Goodyear, 
Michelin ve Pirelli’den oluşan kurucu 
üyeler tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde bir 

sektör derneği olarak kuruldu. 
2015 yılında Hankook’un 
katılımıyla üye sayısı 6’ya çıktı. 
Sektör temsilcilerini; lastik 
üretimini ve lastik sanayiini 
geliştirmeye hizmet etmek 
amacıyla aynı çatı altında 
buluşturan LASİD; doğru 
ve bilinçli lastik kullanımı 
konusunda kamuoyunu ve 
tüketicileri bilgilendirmeyi, 
sektörün sorunlarını topluca 
ele alarak resmi merciler ve 
diğer ilgililer nezdinde öneri 
ve görüşler sunmayı ve bu 
sayede sektör temsilcileri 
ile resmi kurumlar, yasa 
koyucular ve toplum arasında 
köprü görevi görmeyi 
hedefliyor. 
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BEŞLER GROUP, SEKSEN ADET 
MERCEDES-BENZ ÇEKİCİ TESLİM ALDI

ŞİRKETLER, KÂRLILIKLARINI ARTIRACAK ATIK YÖNETİM 
SİSTEMLERİNİ REW İSTANBUL’DA BULACAK

Group ürünlerinin hem Türkiye içerisinde 
dağıtımını sağlayacaklarını, hem de 
Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Amerika 
ve Afrika’daki yaklaşık 100 ülkeye yapılan 
ihracatta kullanacaklarını duyurdu. 

Üretimini artırarak sürdüren Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
imal edilen Mercedes-Benz Axor 1840 LS 
model çekicilerden 80 adet teslim edildi. 
Koluman Motorlu Araçlar Gaziantep 
Bölge Müdürlüğü’nde yapılan törene 
Beşler Group Yönetim Kurulu Üyesi 
Mesut Çakmak ve Beşler Group yetkilileri, 
Koluman Gaziantep Genel Müdürü 
Merter Çankaya, Koluman Gaziantep 
Kamyon Satış Müdürü Özkan Yegül ve 
Mercedes-Benz Türk yetkilileri katıldılar. 
Beşler Group Yönetim Kurulu Üyesi Mesut 
Çakmak, bu araçları tercih etmelerindeki 
en önemli sebeplerin çekicilerin yakıt 

“Atık Su”, “Atık Gaz” ve “Yeşil Enerji” ana 
başlıkları altında düzenlenen fuarda yirmi 
yedi ülkeden üç yüz elli firmanın ağırlanması 
ve organizasyonu üç gün boyunca on iki bin 
profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu sene de İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Fuarı’yla eş zamanlı olarak düzenlenecek 
REW İstanbul’u ziyaret eden profesyoneller, 
hem çevre teknolojileri alanındaki gelişmeleri 
ve yenilikleri karşılaştırma, hem de iş sağlığı 
ve güvenliği alanında ihtiyaç duydukları 
ekipman, teknoloji ve hizmetleri bir arada 
görme imkanına sahip olacaklar.

ATIK YÖNETİMİNDEN ELDE 
EDİLECEK FAYDALAR 
VE BUNLARIN YOLLARI 
PAYLAŞILACAK
Yaşanabilir çevrenin ve sürdürülebilir 
ekonominin geleceğini bugünden 
şekillendiren teknolojilere ev sahipliği 

On beş yıllık işbirliklerini yeni bir anlaşma 
ile taçlandıran Mercedes-Benz Türk ve 
Beşler Group 80 adet Mercedes-Benz Axor 
1840 LS’in teslimatını Koluman Motorlu 
Araçlar Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nde bir 
araya gelerek kutladı. 

Filosunun tamamı Mercedes-Benz 
araçlarından oluşan Beşler Group 
yönetimi, teslim alınan 80 aracın Beşler 

Küreselleşen pazarda özellikle hammadde, 
enerji ve işçilik giderlerinin sürekli artması, 
şirketlerin sürdürülebilir rekabeti üzerinde 
artık doğrudan belirleyici oluyor. Bu nedenle 
başta sanayi tesisleri ve KOBİ’ler olmak 
üzere üretim yapan firmalar, rekabette öne 
geçerek karlılıklarını artırmak için farklı 
çözümler deniyor. İFO Fuarcılık tarafından 28-
30 Nisan tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde 
gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi 
Fuarı REW İstanbul 2016’da, şirketlerin daha 
üretim aşamasından başlayarak karlılıklarını 
artırmalarına katkı sağlayacak yeni teknoloji 
ve sistemler bir arada sunulacak.

Firmaların, çevresel zorunluluklarını 
yerine getirmelerinin yanı sıra, atık imha ve 
satın alma maliyetlerini azaltarak yeni kâr 
kaynakları da elde etmelerini sağlayan atık 
yönetimine dair her şey Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul 2016’da, 
tek bir çatı altında sergilenecek. “Katı Atık”, 

ekonomisi, yüksek 2. el değeri, Mercedes-
Benz’in geniş servis ağı ve yedek parça 
bulunabilirliği olduğunu vurguladı. 
Çakmak ayrıca Mercedes-Benz Türk’le 
yıllara dayanan güven üzerine kurulu 
işbirliklerinin kendileri için çok değerli 
olduğunu ifade etti. Beşler Group yönetimi, 
bu büyük yatırım ile hem sektördeki 
gücünü, hem de yurtdışı pazarlardaki iş 
hacmini artırmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman 
Motorlu Araçlar Gaziantep Bölge 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
bu satışta Mercedes-Benz Türk Finansal 
Hizmetler’in de desteği alındı. Satış 
kapsamında elli adet araç takas usulü 
Mercedes-Benz Türk 2. el operasyonuna 
teslim edilirken, yeni araçların sigorta 
işlemleri de Mercedes-Benz Kasko 
tarafından yapıldı. 

yapacak olan REW İstanbul 2016, sadece 
sergilenen ürün ve hizmetlerle değil, 
konferans programlarıyla da firmalara ışık 
tutacak. Fuar süresince gerçekleştirilecek 
panellerde, alanlarında uzman konuşmacılar, 
doğru atık yönetim sistemlerinin nasıl olması 
gerektiğine ve bundan sağlanan faydalara 
yönelik sunumlar gerçekleştirecek.
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İZMİR AGROEXPO 2016 FUARI’NDA 
NEW HOLLAND STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin lider markası 
New Holland, 11-14 
Şubat 2016 tarihlerinde 
İzmir’de bu yıl 11’inci 
kez düzenlenen 
AGROEXPO 2016 - 
Uluslararası Tarım Sera 
ve Hayvancılık Fuarı’nda 
sergilediği traktör ve 
öncü teknolojik tarımsal 
çözümleriyle gövde 
gösterisi yaptı.

11. Uluslararası Tarım Sera ve Hayvancılık 
Fuarı’nda da farkını ortaya koydu. New 
Holland; fuar boyunca standında sergilediği 
ve katılımcılara tanıttığı T8 serisi traktörleri ve 
uydu destekli hassas tarım uygulamalarıyla 
çiftçilerimize çalışmalarının her adımında 
yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi” 
dedi.

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 4 farklı modeli bulunan 
T8 AC serisi, güç artışı ile 
birlikte 435 beygire kadar 
çıkabiliyor. Maksimum olarak 
1850 Nm tork üretebilen 
verimli 8,7 litre hacminde FPT 
motoru, yalnızca SCR katalizör 
kullanarak yakaladığı Tier 
4B egzoz emisyon değeriyle; 
gücü, ekonomiyi ve çevre 
dostu olmak gibi özellikleri bir 
traktörde birleştiriyor.
Traktörün en önemli 

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

Yeniliklerin öncüsü ve çiftçilerin her alanda 
gücüne güç katan New Holland, AGROEXPO 
2016, 11. Uluslararası Tarım Sera ve 
Hayvancılık Fuarı’nda sergilediği güçlü ve 
teknolojik tarım makineleri ile çiftçilerin 
hayatını kolaylaştıran çözümleriyle yine göz 
doldurdu.
Fuarı ve New Holland marka tarım, iş 
makineleri ve çözümlerini değerlendiren 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Özdemir; “Tarım sektörünün 
gelişimine sunduğu yenilikçi tarım makine 
ve tarımsal çözümlere imzasını atan New 
Holland; verimli ve yüksek performanslı 
traktör ve çiftçilerimizin hayatını her anlamda 
kolaylaştıran teknolojisiyle; AGROEXPO 2016, 

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 3 farklı sistemi bulunan New 
Holland böylelikle, her bütçeye göre en uygun 
çözümü sunuyor. 
Giriş seviyesinde olan EZ-Guide 250TM 
sistemi düşük hassasiyette düzeltmeler 
gerektiren tarımsal faaliyetlerinde destek 
almak isteyen ve kalite beklentileri 
yüksek olan çiftçiler için ideal ve en 
ekonomik çözümdür. Harici anten takarak 
traktör&ekipman iş genişliği hassasiyeti 
arttırılarak, hata payı 15-20 cm’ye kadar 
düşürülür. 
FM 750TM çok fonksiyonlu uydu destekli 
dümenleme sistemi, daha fazlasını isteyen 
çiftçilerin tercihi oluyor. Kullanılan uyduya 
göre 2,5 cm ile 20 cm arasında çalışabilme 
hassasiyetine sahip FM 750TM manuel 
dümenlemenin yanı sıra EZ-PilotTM veya 
AutopilotTM kullanarak otomatik, eller 
serbest dümenlemeyi destekliyor. Bu 
teknoloji sayesinde çiftçiler kusursuz çizilerde 
çalışarak maksimum verim elde edebiliyor.
En yüksek performansa sahip FM 1000TM 
uydu destekli dümenleme sistemi çok geniş 
fonksiyon aralığı ile tüm tarımsal işlemlerde 
çiftçinin en büyük destekçisi. Ayrıca ikinci 
anten girişi sayesinde ekipman kontrolü 
sağlanabiliyor. Aynı FM 1000TM sistemini 
kullanan farklı traktörler arasında anında ve 
kablosuz bilgi transferi gerçekleştirilebiliyor. 
Kullanılan uyduya göre 2,5cm ile 20cm 
arasında çalışabilme hassasiyetine sahip 
FM 1000TM Manuel dümenlemenin yanı sıra 
hem EZ-PilotTM hem AutopilotTM otomatik, 
eller serbest dümenlemeyi destekleyen bu 
sistem ile çiftçiler kontrolü uydulara bırakarak 
verimliliklerini en üst düzeye çıkarıyor.
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“Güçlü makina, güçlü ortaklık “
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IVECO’DAN ANKA’YA VE İMAY’A 
STRALIS TESLİMATLARI

Iveco’nun yetkili 
satıcılarından 
Özgözde otomotiv 
Ankara merkezli Anka 
Demir Çelik ve İnşaat 
Malzemeleri firmasına 
5 adet Stralis çekici ve 
İmay inşaat firmasına 
6 adet Stralis çekici 
teslim etti. Ankara’nın 
en büyük demir çelik 
firmalarından olan 
Anka 5 adet Stralis Hi-
Road alarak filosunu 
genişletirken, İmay 
İnşaat ise 35 adetlik 
çekici filosunu Iveco 
Stralis ile genişletmiş 
oldu.

yapan Özgözde ağır vasıta satış şefi 
İbrahim Demirbaş Anka ile başlattıkları 
bu iş birliğinden çok memnun olduklarını 
ve satış sonrasında da Anka’yı yalnız 
bırakmayacaklarını ifade etmiştir. İbrahim 
Demirbaş daha sonra yönetim kurulu üyesi 
Nuh Atalık ‘a günün anısına bir plaket 
takdim etmiştir.

Ankara’nın önde gelen inşaat firmalarından 
İmay İnşaat firmasının yetkilisi Arif Toyga’nın 
katılımı ile gerçekleşen törende ise Toyga 
Stralis Hi-Road tercih sebebinde dayanıklı, 
konforlu, olmasının yanında düşük işletim 
maliyetine sahip olmasının etkili olduğunu 
ifade etmiştir. 

Yirmi üç yıllık tecrübesi ile Anka çeyrek 
asırdır demir sektöründe ülkenin gelişmesi 
ve büyümesi için destek sağlayan bir 
kuruluş olup kamu, askeri, sosyal ve 
prestijli projelerin başlamasında önemli 
rol oynamıştır. Mamül temini ve bunun 
doğru ve zamanında transferi ile temel 
lojistik güç oluşturmuş ve üretici ile inşaat 
sanayicisi arasında güçlü bir bağ kurarak 
güçlü bir çalışma sistemi yürütmüştür. Anka 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı ürün 
gruplarının depolandığı, ana merkezden 
siparişlerin yönetildiği gelişmiş bir lojistik 
ağa sahiptir. 

Anka Karabük, İstanbul, İzmir başta 
olmak üzere uzun yol 
nakliyesi de yaparak, 
şehir içi inşaatlara, 
ilçelere şantiyelere 
sevkiyatlar da 
gerçekleştirmektedir. 

Teslim törenine Iveco 
Türkiye bölge müdürü 
Mert Ural, Özgözde 
Ankara ağır vasıta 
satış şefi ve Anka 
Grup yönetim kurulu 
üyesi Nuh Atalık 
katılmıştır. Teslim 
töreninde bir konuşma 
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“FİLO MÜŞTERİLERİMİZİN 
OPERASYONEL VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ”

Brisa Genel 
Müdürü Yiğit 
Gürçay, geleneksel 
Ticari Ürünler 
Değerlendirme 
Toplantısı’nda, 
Profleet ile filoların 
toplam operasyon 
maliyetini düşürmeye 
odaklandıklarını 
belirterek, “2015 
yılında sistemimize 
kaydettiğimiz 1 
milyondan fazla 
lastiğin düzenli 
takibini yapıyor, filo 
müşterilerimizin 
verimliliğini arttıran 
çözümler sunmaya 
devam ediyoruz” 
dedi. 

Filoların en büyük maliyet kalemi olan 
yakıt tüketiminin önemine dikkat çekilen 
toplantıda, Brisa’nın Profleet kapsamında 
sunduğu ürün ve hizmetler ile yakıt 
tasarrufu sağlarken, aynı zamanda karbon 
salımını düşürerek, çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri azaltmanın da mümkün 
olduğu anlatıldı.

“TİCARİ ARAÇLARIN 
TOPLAM KARBON 
SALIMINI SINIRLAYAN 
DÜZENLEMELER YOLDA”
Karayolu ulaşımının, Avrupa Birliği’nin 
toplam karbon salımının %20’sinin kaynağını 
oluşturduğunu vurgulayan Gürçay, Avrupa 
Komisyonu’nun 2050 yılında ulaşım ve 
taşımadan kaynaklanan karbon salımını 
%60 oranında azaltmayı hedeflediğini 
hatırlattı. Bu doğrultuda Avrupa’da binek 
ve hafif ticari araçların karbon salımına 
aşamalı olarak ciddi kısıtlamalar getirildiğini 

Brisa, 2016 yılı Ticari Ürünler 
Değerlendirme Toplantısı’nı, Genel Müdür 
Yiğit Gürçay ve Ticari Ürünler Pazarlama 
ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Egemen Atış’ın evsahipliğinde 
gerçekleştirdi. Ticari lastikler segmentini 
etkileyen global trendlere, dünyada ve 
Türkiye’de sektörün durumuna ilişkin 
bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Brisa’nın 
gelecek vizyonu ve filoların operasyonel 
maliyetlerini azaltmaya yönelik çözümleri 
üzerinde duruldu. 

belirten Gürçay, “Ticari araçlar için şu 
anda ticari araçların sadece motordan 
kaynaklanan karbon salımını kısıtlayan 
regülasyonlar olsa da yakın gelecekte 
toplam karbon salımını sınırlamaya yönelik 
regülasyon hazırlıkları gündemde” dedi. 

Öte yandan, her sektörde etkisini gösteren 
dijitalleşme akımının, otomotiv sektörünü 
de birçok açıdan etkilediğini ifade eden 
Gürçay, “Bugün önde gelen tüm otomotiv 
firmalarının, dijitalleşmeye ve sürdürülebilir 
teknolojilere yatırım yaptığını biliyoruz. Bu 
doğrultuda biz lastik üreticilerinden de 
beklentiler değişiyor. Brisa olarak, geleceği 
şimdiden görüyor ve müşteri odaklı inovatif 
çözümler geliştiriyoruz” diye konuştu.

Gürçay, global trendleri yakından takip 
ederek, sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını 
müşterilerden önce farkedip, yenilikçi 
çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini 
belirterek, “Profleet kapsamında 
geliştirdiğimiz Aspects+ adlı yazılımla 
filolarda yaptığımız tüm ölçümleri 
kaydediyor, takip, raporlama ve zamanında 
aksiyonlar ile lastiklerin kullanım ömrünü 
ve performansını arttırıyoruz. Sadece bu yıl 
100 binden fazla araçta inceleme yaparak, 
1 milyonun üzerinde lastiğe dokunduk. 
Bridgestone tarafından geliştirilen B-Tag 
teknolojisi ile de lastiklerin performansına 
etki eden basınç, sıcaklık, yük gibi 
değerlerin takibini sağlıyoruz. Türkiye’deki 
ilk uygulamamızı da Tüprag Altın 
Madeni’nde çalışan kaya kamyonlarının 
57 inç çapındaki Bridgestone lastikleri 
için yaptık. Ticari araç kullanıcıları için 
geliştirdiğimiz TPMS ve yüke göre basınç 
hesaplamaya yönelik mobil uygulamalar da 
dijital çözümlerimize örnek gösterilebilir” 
şeklinde konuştu.

Brisa’nın performansına da değinen 
Gürçay, “2015 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde yurt içi satışlarımızı adet 
bazında ve geçen yılın aynı dönemine 
göre %11, net satışlarımızı ise tüm 
kanallarda toplam %6 oranında artırmayı 
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sektöründe de kullandıklarını dile getiren 
Gürçay, “Bir deprem bölgesi olan Japonya’da 
Bridgestone tarafından geliştirilen ve 
geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına sunduğumuz 
sismik izolatör teknolojisi, yapılarda bir 
tampon altyapı görevi görüyor. Esnek kauçuk 
maddesi, depremin sarsıntılarını emerek, 
hasarı önemli ölçüde azaltıyor. Japonya’da 
700-800 kadar yapıda kullanılan bu teknoloji, 
özellikle hastane, fabrika, yol yapıları 
(viyadükler, köprüler vb) gibi yapılarda tercih 
ediliyor” dedi.

ATIŞ: FİLOLAR DOĞRU 
LASTİK SEÇİMİYLE YAKIT 
TASARRUF YAPIYOR
Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış 
Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış 
da yaptığı konuşmada, günümüzde 
filoların en büyük maliyet unsurunun 
yakıt olduğunu bildiklerini, bu sorunu 
çözmek için çalışmalar yaptıklarını 
söyledi. Atış, “Bridgestone teknolojisiyle 
geliştirilen, yuvarlama direnci düşük ticari 
araç lastikleri ile hem yakıt tasarrufu 
sağlamak, hem de çevreye verilen zararı 
azaltmak mümkün. Lastiklerin yuvarlanma 
direncinin düşük olması sayesinde yakıt 
tüketimi de azalıyor. Örneğin; 10 adet TIR 
çekicisi olan bir filo sahibi doğru lastik 
seçimi yaptığı taktirde yıllık 177 bin TL 
tutarında yani %5,9’luk bir yakıt tasarrufu 
sağlayabilir” dedi. 

2015’te hayata geçirdikleri bir hizmet 
inovasyonu olan Probox’a da değinen 
Atış, “Mobil servis noktamız Probox ile filo 

başardık. Brisa’nın 2015 yılının dokuz aylık 
döneminde net satış geliri 1.282 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 2015 yılında inovasyon, 
dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve 
sosyal sorumluluk başta olmak üzere 
çeşitli alanlarda 12 ödüle layık görüldük” 
dedi.

BRİDGESTONE’UN 
YETİŞTİRDİĞİ “GUAYULE” 
BİTKİSİ SEKTÖRÜN 
GELECEĞİ OLABİLİR
Bridgestone’un Amerika’da kurduğu 
araştırma tesislerinde, çölde yetiştirilen 
Guayule bitkisinden doğal kauçuk üretmeye 
başladığına dikkat çeken Gürçay, “Bu sayede 
lastik sektörü Güneydoğu Asya’dan gelen 
kauçuk hammaddesine bağımlı olmadan 
sürdürülebilir bir hammadde kaynağı 
bulabilecek” dedi. 

Brisa’nın sadece ekonomik değil, çevresel 
ve toplumsal sürdürülebilirliğe de büyük 
önem verdiğini belirten Gürçay, 2015 yılında 
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksinde 
yer almaya hak kazanarak, CDP (Carbon 
Disclosure Project / Karbon Saydamlık 
Projesi) tarafından Türkiye’den yalnızca beş 
şirketin sahip olduğu İklim Saydamlık Lideri 
ödülüne layık görüldüklerini de sözlerine 
ekledi. 

“KAUÇUĞU YALNIZCA 
LASTİKLERİMİZDE 
KULLANMIYORUZ”
Kauçuğu yalnızca lastikte değil, yapı 

müşterilerimize yerinde lastik değişimi 
ve servis hizmeti sunarak, operasyonel 
verimliliklerini artırıyoruz. Bu kapsamda 
Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri 
olan 3. Havaalanı şantiyesinde birçok 
firmaya hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Filolara özel yol yardım hizmetlerine de 
değinen Atış, “Filofix” ile yalnızca Türkiye’de 
değil, Bridgestone Avrupa işbirliğimizle 
Avrupa yollarında da filo müşterilerimizin 
yanında olarak iş sürekliliklerine katkıda 
bulunuyoruz. Batı Avrupa’da hizmet 
süremizi 40 dakikaya kadar düşürmeye 
başardık” dedi.
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GÖKTAN GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

KAYBETTİKLERİMİZ…

Her yıl dilimize sakız ettiğimiz sözlerden oldu, “Ne uğursuz 
bir yıl bu yıl… Bir bitseydi artık!”

En azından ben yakın çevremde çok 
kullanılır olduğunu gözlemlediğimden 
konu etmek istedim. Oysa bitmesi 
istenen nice yıl bittiyse de acılar, 
kayıplar, özlemler bitmedi. Bitmeyecek 
de... Zira kötü olan yıllar değil, içini 
sevgiyle, dostlukla, hoşgörüyle, barışla 
dolduramayan bizleriz. Tamam, hemen 
kızmayın, hayat şartları, günün gerekleri, 
geçim zorluğu dediğinizi duyar gibiyim. 

Lakin dostlar; hiçbiri açıklayamaz 
birbirimize olan kırgınlıkları. Hiçbir 
bahane yoktur insan olmanın gereklerini 
yerine getirememeye. Hırslarımızı, 
kibrimizi, hoşgörüsüzlüğümüzü… 
Acıma duygumuzu yitirip, 
kanıksanmışlıklarımızı… En başta 
kendimden başlayarak söylüyorum, hiç 
birimiz masum değiliz. 

Sanki bir tek kendimiz yaşıyormuşuz gibi 
çok haklı gördüğümüz mazeretlerimiz 
var…

“O da bana şunu yapmıştı ama…”

“Ben de çok suiistimal edildim!”

“Ben çok iyi niyetliyim, onun için de hep 
kazık yiyorum!”

“Hep yanlış anlıyorlar… ”

Ve daha niceleri… Ama ne zaman durup 
düşünürüz ki; neyi anlatmaya çalıştık da 
yanlış anlaşıldık? Biz doğru anlatabildik 
mi? Hep mi birileri suçlu?

İletişim tekniğinin çok net bir tespiti 
vardır: “Yanlış anlama yoktur, yanlış 
anlatma vardır…” İşte bu dostlar. 
Gözleri görmeyen bir insana kırmızıyı 

Sanat bunun için var… Müzik, 
şiir, tiyatro, resim… Ruhumuzu 
diriltebilmeyi, huzurla bakabilmeyi, 
çevremizdeki güzellikleri fark edebilmeyi 
başarabilmek için var. Bir ucundan 
tutabilmek o kadar da zor değil. 
Televizyon ya da bilgisayar ya da telefon 
ekranından kafamızı kaldırabildiğimizde 
fark edeceğiz belki de ruhumuzun 
derinliklerini. Hatta şaşıracağız 
kendimizde var olan enginliklere…

Yine bir farkındalık, yine bir keşfediş 
olacak bizler için… Varoluşumuzdan 
gelen, ama kullanılmaya kullanılmaya 
ötelenmiş… Bulup çıkarabilmek bize 
düşen, tıpkı anlayış gibi, hoşgörü gibi, 
empati yapabilmek gibi…

Karamsar olmak zor değil, zor olan 
çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi 
gülümseyebilmektir.

Kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir 
ağaç, bir tohumdan başlar.

En uzun yolculuklar bir adımla…

Gerçek sevgiler ise bir tebessümle 
başlar.

Annem her fırsatta çocuklarına 
güneşe doğru zıplamalarını öğütlerdi… 
Güneşe ulaşamazdık ama hiç olmazsa 
ayaklarımız yerden kesilirdi…

En azından kendi adıma bir alıntı 
ile sonlamak isterim: “Allahım! 
Bana değiştirebileceklerim için güç, 
değiştiremeyeceklerim için sabır, ikisini 
ayırt etmek için de akıl ver...”

Dostça…

anlatamadığımız sürece (ki bu asla 
onun kusuru değildir) gerçeklerden 
söz edemeyiz. Hiçbirimiz hiçbir zaman 
hiçbir konuda yüzde yüz haklı değilizdir. 
Sadece yeterince mütevazı veya yeterince 
anlayışlı olamıyoruzdur. 

Bunu böyle düşünmeye başladığımızda 
empati yapabilip, başkasının yerine 
kendimizi koyup düşünebilmeyi, 
anlayabilmeyi başardığımızda sanırım bu 
bahaneler, sitemler ortadan kalkacaktır.

Peki, her şey bu kadar güllük gülistanlık 
mı olmalı? Çekilen acılar, yenilen 
kazıklar bu kadar kolay mı unutulmalı? 
İnsan olmanın fıtratından gelen olumsuz 
yanlarımız su yüzüne hiç mi çıkmamalı?

Bir peygamber sabrı ile davranmak 
her zaman mümkün değilse bile, 
fıtratımızdaki olumlu yönleri öne 
çıkarabilme becerisini elde etmemiz hiç 
de zor değil. Kimilerini sevgilerimizden 
mahrum bırakarak cezalandırabiliriz. 
Bu belki de doğabilecek çok daha 
büyük acıların önleyicisi olacaktır. 
Ama hak edene hak ettiğini vermektir 
boynumuzun borcu… Tıpkı yaşamın 
hakkını verebilmek gibi…

Yağan yağmur toprağa bereket 
olduğu kadar ruhumuza da zenginlik 
katabilmeli. Karda coşan çocuklar misali 
zevk alabilmeliyiz her tane kardan. 
Yeni uyandığımız günün ilk ışığını 
gördüğümüz de bugün de yaşadığımıza 
şükrederek selamlamalıyız güneşi. 
Ve ruhumuzda oluşan bu zenginlikleri 
aktarmalıyız birbirimize. 
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OTOKAR, ALTINCI KEZ TÜRKİYE’NİN 
EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOBÜS 
MARKASI OLDU 

Otokar, geçtiğimiz yılı 
lider kapatarak, üst 
üste altı yıl Türkiye’nin 
en çok tercih edilen 
otobüs markası oldu. 
Geçen yıl toplam beş 
yüz altmış bir adet 
otobüs ihracatına 
imza atan şirket, iç 
pazardaki başarısına 
küçük otobüs 
ihracatında liderliği de 
ekledi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2015 
yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen 
otobüs markası oldu. 2015 yılında toplam 3 
bin 400 adet ticari araç satışı gerçekleştiren 
şirket, otobüs sektöründeki liderliğine 
küçük otobüs alanındaki ihracat liderliğini 
de ekledi. Otokar, 2015 yılında toplam 561 
otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında pazardaki ticari 
araç satışlarının rutin seviyede gittiğini 
ancak haziran ayından sonra satışların 
arttığını belirten Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül, Otokar tarafındaki 
en çok satışın, sonbahar aylarında 
gerçekleştiğini kaydetti. Akgül, “Otokar 
olarak sahip olduğumuz başarılara yenilerini 
eklediğimiz bir yılı geride bıraktık. 25 kişi 
ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pazarında 
satılan her 3 araçtan 1’i Otokar markalı 
oldu. Otobüs pazarında en çok ürün 
satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs 
segmentinde ise, Otokar’ın pazar payı yüzde 
40’ların üzerinde oldu. Özellikle 7 metre 
segmentinde Otokar araçları öncelikli olarak 
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561 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdiğimiz 
2015 yılında, Avrupa’da en büyük 
pazarlarımızdan olan Fransa, İtalya, 
İspanya, Belçika, Almanya ve Slovenya’da 
satış adetlerimizi artırdık. Fransa’da en çok 
satılan Türk otobüs markası olduk” diye 
konuştu. 

“TREYLERDE VE 
KAMYONDA DA İDDİALIYIZ”
Treyler üretiminde müşteri ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda geniş bir ürün 
gamına ulaştıklarını da belirten Akgül, 
“2015’te yurtiçi nakliye araçlarına ağırlık 
verdik. Ayrıca, teknolojisi, uluslararası 
standart ve regülasyonlara uygunluğu 
ile pazarda öncü olan ADR’li tankerde ve 
frigorifik araçlarda iddiamızı sürdürdük. 
Tehlikeli madde taşımacılığı, bozulabilir gıda 
taşımacılığı ve yurtiçi nakliye sektörlerindeki 
hareketliliğin 2016’da da devam edeceği 
düşüncesindeyiz. Treyler pazarındaki yeni 
ürünlerimizi 2016 yılında tüketicilerimizin 
beğenisine sunmaya devam edeceğiz.”

Kamyon pazarında 2015’i, rekabetin 
yoğun geçtiği bir yıl olarak değerlendiren 
Akgül, “Tasarımı, dayanıklılığı, taşıma 
kapasitesi ve düşük bakım giderlerine 
sahip hafif kamyon Atlas ile pazardaki 
konumumuzu güçlendirmek için yapılanma 
çalışmalarımız devam etti. Özellikle Atlas’ın 
kamu hizmetindeki yaygın kullanımı devam 
etti. 2016’da da mevcudu koruyarak, satış 
ağımızı daha da güçlendirerek tanıtım 
faaliyetlerimizi artıracağız” dedi.

tercih edildi; satılan her 5 küçük otobüsten 
2’si Otokar oldu” dedi. 

KÜÇÜK OTOBÜS 
İHRACATINDA LİDER
Otokar’ın Ar-Ge çalışmalarından aldığı 
güçle, yurt içi ve yurt dışında her ihtiyaca 
uygun otobüs üretip, bulunduğu pazarlarda 
geniş ürün gamıyla farkını ortaya 
koyduğunu söyleyen Basri Akgül, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin tüm 
beklentilerini karşılayabilecek ürünleri ve 
çözümleri geliştirmek için çalışmalarımızı ve 
yatırımlarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. 
Ar-Ge harcamalarımızın son 5 yılda cirodan 
aldığı pay yüzde 4. Türkiye’nin en çok patent 
başvurusu yapan ilk 5 kuruluşu arasında 
yer alan Otokar, yurt içi ve dışında toplam 
246 patent ve endüstriyel tasarımın sahibi. 
Bu çalışmalar ışığında hem tasarım hem de 
üretim kabiliyetimizi daha da üst seviyeye 
çıkardık.” 

İhtiyaca uygun değişiklikleri kısa sürede 
gerçekleştirebilmeleri sayesinde özellikle 
ihracat pazarlarında başarılı olduklarının 
altını çizen Akgül, “Türkiye’de elde 
ettiğimiz başarıyı, Avrupa’daki şirketimizin 
performansı sayesinde, 2015’i küçük 
otobüs ihracatında lider olarak kapattık. 
Malta’dan 176 adet ile bugüne kadar alınan 
en büyük sağdan direksiyonlu otobüs 
siparişini aldık. Doruk otobüslerimizin 
Malta’ya teslimatlarını gerçekleştirdik, Kent 
otobüslerinin üretimleri sürüyor. Toplamda 

“2016 OTOKAR İÇİN 
YENİLİKLERİN YILI 
OLACAK”
Otokar ve sektörün 2016 yılındaki ortak 
ana gündemlerinden birinin zorunlu hale 
getirilen Euro 6 motorlu araçlar ve yeni 
regülasyonlar olacağını kaydeden Basri 
Akgül, “Avrupa pazarına uzun yıllardır ürün 
satışı yapan bir şirket olarak ürünlerimiz, 
2016’da geçerli olacak yeni regülasyonlara 
hazır. Yeni regülasyonlar ve Euro 6 motorlu 
araçlarla birlikte artan araç fiyatlarının 
pazarda kısa süreli bir durgunluk 
yaratmasını bekliyoruz; ancak 2016 yılında 
da hedefimiz otobüs pazarında liderliğimizi 
korumak. Bu yıl Euro 6 motorlu ticari ürün 
ailemizi iç pazarda Busworld ve Comvex 
fuarlarında tanıtacağız” açıklamasını yaptı.

Başarıyla kapattıkları 2015 için, tüm 
müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına, 
bayi ve yetkili servislerine teşekkür 
eden Basri Akgül, otobüs alanında elde 
edilen başarılarını 2016’da da sürdürmek 
istediklerinin altına çizerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Otokar’ın başlıca 
vizyonu, topyekun mükemmellik felsefesi. 
Müşterilerimize her açıdan Otokar kalitesi 
ile kusursuz bir deneyim yaşatmak 
istiyoruz. Geniş ürün gamımız, deneyimli 
çalışanlarımız, Ar-Ge kabiliyetimizle 
2016 yılında da sektördeki başarılarımızı 
katlayarak artırmayı hedefliyoruz.”

Geçtiğimiz yıl, Borsa İstanbul’un belirlediği 
“Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında 
değerlendirmeye tabi tutularak, 29 şirketten 
oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 
yerini alan Otokar’ın, 2015 yılı boyunca 
kazandığı başarılar ve kazandığı ödüller ise 
şöyle:

• Türk Patent Ödülleri Töreni’nde “Patent  
 Ligi 5’ncisi” ödülü

• Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası   
 (MESS) Altın Eldiven İş Sağlığı ve    
 Güvenliği Uygulama Ödülleri   
 yarışmasında “Altın Eldiven”

• Otomotiv Sanayi Derneği’nin 40. Yıl İhracat  
 Başarı Ödülleri’nde “Altın Madalya” 

• İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin verdiği  
 “En Beğenilen Otomotiv Firması” ödülü 

• İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) alanında   
 OHSAS 18001 sertifikası
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ÜST DÜZEY SERİNİN 
İKİNCİ NESİL LASTİKLERİ YOLLARDA

Ağır vasıta lastik 
pazarının önde gelen 
markalarından Pirelli, 
farklı hava koşullarında 
değişik yol yüzeylerinde 
direnç, dayanıklılık ve 
performans açısından 
çok daha fazlasını 
sunan R:01II+ Serisi 
lastiklerini tüketicileriyle 
buluşturdu. Türkiye 
Pazarı’na özel olarak, 
Türkiye’de üretilen 
FR:01II+ ve TR:01II+, 
Pirelli’nin sürekli 
devam eden araştırma, 
geliştirme ve iyileştirme 
sürecinin bir sonucu 
olarak ortaya çıktı.

“M+S” (Mud+Snow-
Çamur+Kar) 
markalamasına 
sahiptir. Yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan 
araçlarda sadece 
çeker akslarda 
kullanılan 
TR:01II+ 
deseniyse, “M+S” 
markalamasına 
ek olarak, 
3PMSF (kar 
tanesi ve 3 
tepeli dağ) 
markalamasıyla, 
güvenlik ve 
performans 
açısından en üst 
seviyeyi temsil 
ediyor.

FR:01II+ ve 
TR:01II+ lastikleri, 
bir önceki seriye 
göre temelde taban 
direnci, kaplanabilirlik 
ve karkas sağlamlığı 
konusunda daha 
gelişmiş özelliklere sahip 
lastiklerdir. Serinin yüksek silikalı içeriğe 
sahip yeni formulasyonlu taban karışımı, 
yüksek kilometre ve karışık kullanıma 
yönelik tasarlanmış olan lastiklerin 
maruz kaldığı tipik strese, orta derecedeki 
aşındırıcı yüzeylerde bile daha fazla direnç 
sağlıyor. Yeni desenlerin kuru, ıslak ve kış 
koşullarındaki performansları, lastiğin 
ömrü boyunca üstün güvenlik seviyesinden 
ödün vermeyecek şekilde geliştirildi. 
Güçlendirilmiş topuk yapısıyla daha fazla 
kilometre ve dayanım; kritik koşullarda dahi 
hassas sürüş için fonksiyonel tasarım; özel 
taban deseni sayesinde birçok değişken 
yüzeyde üstün yol tutuş, yeni serinin diğer 
özellikleri arasında yer almaktadır.

Pirelli’nin üstün teknolojisi ile sadece 
Türkiye pazarı için, Türkiye’de özel olarak 
üretilen FR:01II+ ve TR:01II+ piyasaya 
sunuldu. Çok çeşitli kullanım koşullarına 
uygun olan yeni desenler, ıslak ve kuru 
zeminde, düşük sıcaklıklarda daha dayanıklı, 
daha uzun ömürlü ve yüksek performans 
sağlayacak şekilde tasarlandı. Sağlamlığın 
ön plana çıktığı R:01II+ serileri, çok çeşitli 
kullanım koşullarında yüksek performans 
sunuyor.

Yeni FR:01II+ ve TR:01II+ desenlerinin 295/80 
R 22.5 ve 315/80 R 22.5 olmak üzere iki farklı 
ölçüsü bulunuyor. Yük ve yolcu taşımacılığı 
yapan araçlarda, ön akslar için üretilen 
(yolcu taşımacılığı yapan araçlarda arka 
akslarda da kullanılabilen) FR:01II+ deseni, 

Yeni FR:01II+ ve TR:01II+, 
SATT (Spiral Advanced 
Technology for Truck) ve 
3SB (Three Sandwich 
Belts) teknolojilerine 
sahip lastiklerdir. 
Geliştirilmiş Spiral 
ve Üçlü Sandvic 
Kuşaklar olarak 
adlandırılabilecek bu 
teknolojiler sayesinde, 
düzenli aşınma, daha 
uzun lastik ömrü, daha 
yüksek kaplanabilirlik 
ve daha iyi yol tutuş 
sağlanıyor. Çift katmanlı 
taban karışımı (DLTC), 
tam kaplamalı kuşak 
kordları (FRC), topuğu 
saran paket (BWC), 
altıgen topuk çemberi 
(HBW) özellikleriyle, 
bir önceki seriye göre 

daha da iyileştirilmiş 
oranda, yüksek dayanıklılık, 

mükemmel tutunma, düşük 
fren mesafesi, düşük dönme 

direnci, uzun karkas ömrü 
sağlıyor. 

Merkez kanalların dibinde bulunan taş 
iticiler sayesinde taş tutmayı engelleyen 
özelliğe sahip FR:01II+, 4 adet zig-zag 
desenli kanalı ve güçlü çevresel bloklarıyla 
frenleme mesafesini kısaltıyor ve sürüş 
güvenliğini artırıyor. RSR - Tabandaki 
yenilikçi omuz deseni (Pirelli Patentli) yere 
basma alanında basıncı eşit dağıtarak 
lastiğin düzenli aşınmasını sağlıyor ve bu 
sayede kilometre performansını artırıyor. 

Serinin bir diğer deseni olan TR:01II+’da 
ise, yönlü taban deseni ve sıklıklar optimize 
edilerek yerleştirilmiş bloklarla üstün çekiş 
ve akustik konfor sağlanıyor. Geometrisi ve 
derinlikleri optimize edilen yanal kanallar 
(Pirelli Patentli) düzenli aşınmayı sağlıyor ve 
taşların atılmasını kolaylaştırıyor.
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BETON ANKARA 2016 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

8. Hazır Beton, 
Çimento, Agrera, 
İnşaat Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı, 
18-20 Şubat 2016 
tarihleri arasında 
ATO Congressium’da 
gerçekleşti. Türkiye 
Hazır Beton Birliği’nin 
düzenlediği fuarın 
destekçileri arasında 
TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası, 
Türkiye Müteahhitler 
Birliği, Türkiye 
İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası 
ve KOSGEB yer aldı. 
Beton sektörü ve ilgili 
diğer sektörlerden 
katılımcıların 
ürünlerini sergilediği 
ve bilgilendirici 
seminerlerin yapıldığı 
etkinlik ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi 
gördü.

Türkiye’deki temsilcilerinin gelişmişlik düzeyi, 
hem Türkiye pazarında hem de ihracat 
pazarında sektörün global markaları ile 
rekabet edecek boyuta ulaşmış bulunuyor. 
Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın, 
alanındaki tek ve en büyük organizasyonu 
olan Hazır Beton, Çimento, Agrera, İnşaat 

Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı; 
hazır beton, agrega ve inşaat 
sektörlerinde kullanılan tüm 
araç, makine, ekipman ve ham 
madde üreticilerini, bir kez daha 
kullanıcıları ile bir araya getirdi.

Sektörün tüm ihtiyaç ve 
yeniliklerini toplu olarak inceleme 
ve alım yapabilmeye olanak 
sağlayan Beton Fuarı, hazır beton, 
agrega ve inşaat sektörlerindeki 
son teknolojik gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı sundu.

Beton sektörünün oluşturduğu çözümler, 
sektördeki tüm oyunculara işlev ve anlam 
kazandırıyor; günlük yaşam konforunun ve 
çalışma güvenliğinin simgesini oluşturuyor.

Ürün ve hizmetleri ile modern yaşamın 
aksaksız sürmesini sağlayan bu sektörün 
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tarafından gerçekleştirilen 
açılış konuşmaları ile başladı. 
Fuarın ilk günü boyunca 
betonun kalite denetiminin 
önemi ve ekonomi konuları 
konuşuldu. Bu çerçevede, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürü Selami Merdin, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Ankara 
İl Müdürü Banu Aslan can 
ve İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Hulusi Özkul birer 
sunum gerçekleştirdi. Doç. 
Dr. Deniz Gökçe ise Türkiye’de 
sektörel ekonomik durum hakkında 

seminer ziyaretçilerini 
bilgilendirdi.

Fuarın ikinci gününde, 
fuar katılımcısı 
firmaların seminerleri 
gerçekleşti. Bu 
kapsamda GÖKER 
İnşaat’tan Tobias 
Waitzinger “Beton 
Pompalarında 
Stabilite ve Güvenlik 
Uygulamaları” ve 
SCANTECH’ten 
Bogdan Stangut 
“Bunker Nem 

Türkiye, yaklaşık 80 milyon metreküp hazır 
beton üretimi ve üretici sayısı ile Avrupa’da 
en fazla hazır beton üreten ülke olarak 
birinci sırada yer alıyor. Ayrıca 300 milyon ton 
agrega üretimiyle ise Avrupa sıralamasında 
üst basamaklarda yer alıyor ve çimento 
üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında 
bulunuyor.

SEKTÖREL BİLGİLENDİRME 
SEMİNERLER 
ARACILIĞIYLA YAPILDI
Beton Ankara 2016, Çevre ve Şehir Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı ve Türkiye Hazır Beton 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık 

Analizörü” başlıklı sunumlar yaptı.

“Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar ve 
Uygulamaları” konusunda Samsun 
Büyükşehir Belediyesi’nden Mustafa Yurt, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Yavuz 
Abut ve Tolga Çankaya, ODTÜ’den Prof. Dr. 
İsmail Özgür Yaman bilgi verdi. “Betonda 
Dayanıklılık, Standartları ve Deneyleri” 
ise İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Mehmet Ali Taşdemir, Türkiye Hazır Beton 
Birliği’nden Dr. Tümer Akın ve THBB Yapı 
Malzemeleri Laboratuvarı’ndan Arda Işık 
tarafından konuşuldu.

KATILIMCILAR
Beton Ankara 2016 katılımcıları ise 
şu firmalar oldu: Alfatek, Ankara Asis 
Danışmanlık, Apa Yayıncılık, Atabey Beton 
Makinaları, Atel Endüstriyel Görüntü 
İşleme, Ölçüm ve Kontrol Sistemleri, 
Betonstar, Bms Beton Makina Sanayi, 
Bormak Makina, Chryso-Kat Katkı 
Malzemeleri, Doğu Teknik Makine, Finans 

Yayıncılık, Ford Otosan, Fore Test Cihazları, 
Gama Ticaret, Göçmaksan, Göker İş 
Makinaları, Gürpom İş Makinaları, Güven 
Makine Sanayi, Hardox Wearparts, HBC 
Radyo Kontrol, Hydronix, İmer, Koluman 
Otomotiv, Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik, 
Liebherr, Maya Basın Yayın ve Matbaacılık, 
Mersan Metal Sanayi, Nurhan Gürel 
Reklamcılık ve Yayıncılık Hizmetleri, OKT 
Treyler, Ali Makine, Özbekoğlu, Pi Makina, 
Pratikser İstif Makinaları, Putzmeister, 
Scantech Internatioal, SDA Endüstri, 
Tatmak Forklift ve İstif Makinaları, Türkiye 
Hazır Beton Birliği (THBB), Titan Makine, 
WAM Eurasia, Zhucheng Dongxiao 
Biotechnology.

ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat ve Genel Sekreter Gürbüz Gürer, fuar katılımcılarından 
ARÜSDER üyesi firmaları ziyaret etti.
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AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞINDA 
YÜKSEK PERFORMANS

2002 yılından 
bu yana Tırsan 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Alman 
treyler üreticisi 
Kässbohrer, ürettiği 
inşaat, enerji, 
sanayi ve proje 
taşımacılığına 
yönelik low-bed 
semi-treylerler ile 
sektörel ihtiyaçlara 
ve müşterilerine 
çözüm ortağı oluyor.

Almanya’nın ağır yük taşımacılığında 
öncü firmalarından biri olan Reiser 
Schwertransport GmbH, Almanya’nın 
Nordhausen şehrinden ABD’ye gönderilmek 
üzere yaklaşık 60 ton ağırlığında olan ve 
yüklemesinin 4 saatte yapıldığı, doğalgaz 
santralinde kullanılacak olan transformatör 
iskeletini/gövdesini K.SLH sekiz aracına 
yüklenerek, Nordhausen’den Müllheim 
an der Rohr (Duisburg Limanı) şehrine 
taşınmasını gerçekleştirdi.

Ürünün kullanıcı deneyimine şahit olmak ve 
aracın performansını incelemek için yapılan 
ziyarette, Kässbohrer adına Low-Bed Ürün 
Sorumlusu Berkay Şensoy ve Pazarlama 
Uzman Yardımcısı Ayşe Harmancı sevkiyat 
boyunca Reiser Schwertransport GmbH 
firmasının baş şoförü Manfred Richter’e eşlik 
ederek ürün performansı ve yol boyunca 
edindiği izlenimler ile ilgili geri bildirimlerini 
dinledi.

Transformatör iskeletinin yüklemeye 
hazır hale gelmesinden sonra, yükleme 
operasyonun her aşamasında yer alan 
Manfred Richter, yükün platform üzerine 
yerleştirilmesi, platformda yer alan yük 
bağlama halkalarına bağlanması ve branda 
işlemlerini tamamlayarak, trafik güvenliği 
kuralları çerçevesinde son kontrollerini yaptı 
ve Duisburg limanına gitmek üzere yola çıktı.

Richter, bir yıldır kullanmış olduğu K.SLH 
8’den memnuniyetini dile getirerek, teslimat 
sonrasında Kässbohrer Goch lokasyonunda, 
aracın kullanıma yönelik verilen low-bed 
teknik eğitimi ile K.SLH 8’i daha iyi tanıma 
fırsatını elde ettiğini belirterek araca kısa 
sürede alıştığını belirtti.

Hidrolik dümenlenebilir dingil teknolojisine 
sahip K.SLH 8, dar yollarda maksimum 
manevra kabiliyeti sunarken, zorlu yol 

şartlarında stabil bir sürüşe imkan verdiği 
gözlemlenmiştir.  Manfred Richter, K.SLH 8 
ile birlikte standart olarak sunulan ve 15 km/
s’e kadar otomatik hizalama imkanı sağlayan 
“Otomatik Hizalama” teknolojisinden 
memnuniyetini dile getirerek, bugüne kadar 
sistemde herhangi bir arıza yaşamadığı için 
alternatif olarak sunulan manuel hizalama 
özelliğini kullanmasına gerek kalmadığının 
altını çizdi.

Ayrıca 9.000 mm platform uzamasına sahip 
olan K.SLH 8 aracının, yükleyeceği yükün 
ölçülerine göre her 1.000 mm kilitleme 
mesafesinin olması esneklik avantajı 
sunarken, açma/kapama operasyonunun 
şoför tarafından rahatlıkla yapıldığını ve 
toplam 24.800 mm uzunluğa erişebildiğini 
ifade etti.

Öte yandan proje taşımacılığı gibi güvenlik 
seviyesinin üst düzeyde olduğu bu alanda 
tecrübesi uzun yıllara dayanan Manfred 
Richter, K.SLH 8, yük bağlama halkalarının 
kalite ve kapasitelerinin sektör için ideal 
olduğuna dikkat çekti.

K.SLH 8: SEKİZ DİNGİLLİ 
HİDROLİK DÜMENLENEBİLİR 
LOW-BED
34 ton kapasiteli hidrolik ayarlanabilir 
deveboynu ile en etkin yük dağılımı sağlayan, 
hidrolik dümenlenebilir sekiz dingilli 
Kässbohrer Low-bed, ağır taşımacılık için 
geliştirildi. Standart olarak sunulan hidrolik 
süspansiyon özelliği ile yüklerinizi her zaman 
güvenle taşır. Ayrıca yüksek manevra yeteneği 
ile de dar ve zor virajlardan rahatlıkla geçiş 
sağlarken, tekerlek aşınmasını minimuma 
indirir. İki kademeli olarak toplam on sekiz 
metreye kadar uzayabilen şasisi ile hafiflik ve 
operasyonel esneklik sunar.
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SMARTON Vinç, 
Konecranes’in çeşitli 
endüstrilerde ağır 
hizmet tipi kaldırma 
uygulamalarından 
edindiği elli yılı 
aşkın tecrübeyle 

üretilmiştir. 
SMARTON, 
sunduğu 
mekanik 

mükemmellik, 
ileri teknolojik 

özellikleri ve 
akıllı kaldırma 
sistemi sayesinde 
piyasaya 
sunulduğu ilk 
günden itibaren 
dünyanın 
lider sanayi 
şirketlerince 

tercih 
edilmektedir. 

KONECRANES 
SMARTON VİNÇ,
AKILLI ÖZELLİKLERİYLE  LİDER ŞİRKETLERİN TERCİHİ
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SMARTON, genel üretim, çelik, otomotiv, 
kağıt ve kağıt hamuru, madencilik ve enerji 
gibi birçok sanayi sektörüne yönelik akıllı 
çözümler sunmaktadır. 2009 yılından bu 
yana Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 48 
ülkeye sunulan SMARTON, çeşitli ihtiyaçlara 
yanıt verebilen tek üründür. SMARTON, tek 
bir araba ile 250 tona kadar, iki arabayla ise 
500 tona kadar yük taşımaktadır. Geniş bir 
hız aralığına sahip olan SMARTON Vinç’in 
çalışma sınıfları M3 ila M8 arasındadır. 
SMARTON’un akıllı kaldırma düzeneği, farklı 
kaldırma ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. 

MODÜLER VE 
GELİŞTİRİLEBİLİR
SMARTON’da, kullanıcıların üretim 
süreçlerine büyük yarar sağlayacak birçok 
özellik standart olarak yer almaktadır. Ayrıca 
SMARTON’un özelliklerini arttırarak farklı 
gereksinimlere de uyarlamak her zaman 
mümkündür. Vinç, uzun yıllardır kullanılıyor 
olsa dahi yazılım tabanlı akıllı özellikler 
her zaman vince dahil edilebilir. Böylece 
vinç, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncellenebilir.

KULLANICI DENEYİMİ 
SEVİYE ATLIYOR
SMARTON, telsize ya da vinç operatörünün 
kabinine yerleştirilebilen bir tablet 
içermektedir. Tablet sayesinde, vinç operatörü 
vinç ve prosesle ilgili bilgileri direkt olarak 
cihaz üzerinden takip edebilir ve vince yönelik 
gerekli ayarlamaları kolaylıkla yapabilir. 
Böylece tablet, vinç kullanımını daha kolay ve 

etkin bir hale getirebiliyor. Yüklemelerin daha 
güvenli ve etkin gerçekleşmesini sağlayacak 
bir kamera görüşü de isteğe bağlı olarak 
eklenebilmektedir.

KOLAY ONARIM
SMARTON tablet, vinç operatörüne ileri 
seviyede arıza tespit ve durum bilgisi 
sağlamaktadır. Bakım&Onarım personeli, 
servis platformuna çıkmadan da vincin 
mevcut durumuna dair gerçek zamanlı 
bilgiye ulaşabilmektedir ve ayrıca kablosuz 
sistem, vinç çalışır durumdayken de kolay 
kullanım sağlamaktadır. 

AKILLI ÖZELLİKLER
Aktif Salınım Kontrolü, köprü ve araba 
ivmesini ve yavaşlamasını kontrol ederek 
yükün salınımını sınırlandırır. Salınım 
Kontrolü daha hızlı yük elleçlemeye ve daha 
hassas

konumlandırmaya olanak verir. Ayrıca, bu 
özellik yükün, vincin ve çevredeki alanın 
hasar görme riskini de azaltır.

Hedef konumlandırma ve son 
konumlandırma, operatörün vinci manuel 
olarak çalıştırması ihtiyacını azaltır. Hedef 
konum özelliği, yalnızca tek bir düğmeyle 
yükü önceden tanımlanan bir hedef konuma 
taşır. Son konumlandırma ise yükü nihai 
bir konumlandırma aralığının merkezine 
götürür. Bu özellikler, tekrarlı çalışma 
döngüsü sürelerini dikkate değer ölçüde 
azaltır ve işlevinizi hızlandırıp kolaylaştırır.

Şok Yükleme Önlemesi, yükü doğru şekilde 
almayı mümkün kılar. Caraskal tahrik 

ünitesi yükü denetler. Yük aniden alınırsa, 
kaldırma hızı yük kaldırılana kadar otomatik 
olarak düşürülür. Bu özellik, yüke ve vince 
çarpmaları önlemek üzere tasarlanmıştır, 
bu da vincin çelik yapısının ve mekanik 
parçalarının ömrünü uzatır.

Korumalı Alanlar ve Çalışma Alanı Limitleri, 
vincin girmesine izin verilmeyen üretim 
makineleri veya depolama alanları gibi 
korunan alanları tanımlamayı sağlar. Çalışma 
Alanı Limitleri, vincinizin otomatik olarak 
duracak şekilde tasarlandığı geçici “sanal 
duvarlar” oluşturur. Bu işlevler, vinç ile vincin 
yakınındaki değerli ekipmanlar arasında 
çarpmaları engellemeye yardımcı olur ve 
böylece güvenliği artırarak olası hasarları 
önler.

Kanca Ortalama, köprüyü ve arabayı 
doğrudan yükün üzerinde konumlandırarak, 
kaldırma sırasında yana çekmeyi engellemek 
amacıyla tasarlanmıştır. Bu özellik, vincinizin 
bileşenlerinde daha az aşınma ve yıpranma, 
daha hızlı yük döngüsü süreleri ve çalışma 
kolaylığı anlamına gelir.

Takılmayı Önleme, kanca, askı veya yükün 
kazayla bir yere takılması durumunda 
tüm vinç hareketini durdurmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu güvenlik işlevi yükleri 
taşırken tehlikeli durum riskini azaltır ve yük, 
vinç ve çevreleyen alanın hasar görmesini 
engellemeye yardımcı olur.

Yüksek verimlilik sağlayan bir diğer opsiyonel 
özellik ise, yavaşlama ve indirme işlemi 
sırasında açığa çıkan enerjiyi elektrik 
şebekesine geri gönderen Rejeneratif 
Şebeke Frenleme Sistemi’dir. Bu sistem, 
enerji maliyetlerinden tasarruf edilmesini 
sağlamaktadır.

Endüstriyel Vinçler Bölüm Müdürü 
Turgut Kırış, “SMARTON, akıllı özellikleri 
ve hizmetleri ile Konecranes’in vinç 
sektöründeki teknoloji liderliğini gözler 
önüne sermektedir ve bu ürün aynı zamanda 
üretim sürecinizin etkinliğini ve güvenliğini 
artıracaktır” dedi.

Konecranes, imalat ve proses endüstrileri, 
tersaneler, limanlar ve terminaller de dahil 
olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine 
hizmet veren dünyanın önde gelen bir 
Lifting Businesses™ grubudur. Konecranes, 
verimlilik arttırıcı kaldırma çözümlerinin yanı 
sıra marka bağımsız

kaldırma ekipmanları servisi verir. 50 ülkede 
600 lokasyonda yaklaşık 12.000 çalışana 
sahiptir.

Konecranes, Nasdaq Helsinki borsasına 
kotedir.
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FORD TRUCKS, UMMAN, KATAR VE BAHREYN 
BAYİ AÇILIŞLARI İLE ORTA DOĞU YAPILANMASINI TAMAMLADI

Ford’un ağır ticari 
araç üretim ve 
mühendislik merkezi 
Ford Otosan, global 
büyüme stratejisi 
doğrultusunda 
Ortadoğu ve Körfez 
Bölgesi’ndeki bayi 
ağı yapılanmasını 
tamamladı. Ortadoğu 
pazarındaki iddiasını 
altyapı çalışmaları 
ile güçlendiren 
Ford Trucks, Suudi 
Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin 
ardından, geçtiğimiz 
günlerde Umman, 
Katar ve Bahreyn’deki 
bayi açılışları ile 
yayılımını genişletti.

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford 
Trucks, 55 yıllık kamyon üretim tecrübesi 
ve müşteri deneyimi ile Türkiye’deki 
büyümesini global pazarlara taşımaya 
devam ediyor. Ford Trucks, Ortadoğu 
ve Körfez Ülkeleri’nde gerçekleştirdiği 
yatırımlarını Katar, Umman ve Bahreyn’de 
yapılan tesis açılışları ile tamamlayarak, 
bölgede müşteri taleplerini hızlı ve kusursuz 
şekilde karşılayabilecek bayi ağını oluşturdu. 
Ford Trucks, bölgeye özel ürünleri ve 
bölgede kurulan satış ve satış sonrası 
hizmetleri veren tesisleri ile bölgedeki 
tüketiciye daha yakından hizmet sağlıyor. 
Ortadoğu’daki bayi ağı yapılanmasını 
tamamlayan Ford Trucks, bölgedeki pazar 
payını da müşteri memnuniyeti ile doğru 
orantılı olarak artırmayı hedefliyor. 

FORD TRUCKS, ORTA DOĞU 
VE KÖRFEZ ÜLKELERİNİN 
EN ETKİN ŞİRKETLERİ 
TARAFINDAN PAZARA 
SUNULACAK
Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin önde gelen 
şirketlerinin distribütörlüğünde pazara 
sunulan Ford Trucks, Suudi Arabistan’da 
Al Jazirah Vehicles Agencies ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde Al Tayer Motors ile 
işbirliğine imza atmıştı. Şimdi de Umman’da 
Mohsin Haider Darwish L.L.C., Bahreyn’de 
Al Moayyed Motors ve Katar’da da Almana 
Motors Company W.L.L. işbirliği ile pazara 

sunuluyor. Ford 
Trucks Umman 
distribütörü Mohsin 
Haider Darwish 
LLC tarafından inşa 
edilen bölgenin ilk 
4S plazasının açılışı 
19 Ocak’ta Muscat’ta 
yapıldı. Bahreyn’deki 
Ford Trucks Al 
Moayyed Motors 
distribütörlüğündeki 
yeni satış ve servis 
noktasının açılışı 
20 Ocak’ta ve 
Katar’da Almana 
Motors Company 
distribütörlüğündeki 

ürün lansmanı ve temel atma töreni 23 
Ocak’ta Doha’da gerçekleştirildi. 

ORTA DOĞU, FORD TRUCKS’IN 
EN ÖNEMLİ PAZARLARINDAN 
BİRİSİ OLACAK
Ford Trucks’ın global büyümesi kapsamında 
gerçekleştirdiği Körfez Bölgeleri bayi 
açılışlarında konuşma yapan Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün; 
“Ford Trucks olarak, global büyüme 
hedefimiz doğrultusunda en öncelikli 
pazarlarımızdan biri olan Ortadoğu’ya 
yönelik başlattığımız atılım yeni bayi 
açılışları ile önemli bir noktaya ulaştı. Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
bayi ağımıza Katar, Umman ve Bahreyn’i 
ekleyerek Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki 
yapılanmamızı tamamlıyoruz. Bölgeye 
özel olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle 
müşterilerimizin beklentilerini 
karşılayacağımıza eminiz. Önümüzdeki 
dönemde, ihracat satışlarımızın %25’ini 
Ortadoğu bölgesinin oluşturmasını 
hedefliyoruz. Gelişen satış ve servis 
yapılanmamız ile Körfez Ülkeleri ve 
Ortadoğu’daki müşterilere daha yakından 
hizmet sağlayacağız. Ford Trucks’ın global 
yatırımları yalnızca Ortadoğu ile sınırlı değil. 
Global büyümemiz büyük bir hızla devam 
edecek” dedi. 

FORD TRUCKS, 2020’DE 50 
ÜLKEDE OLACAK
2020 yılına kadar 50 ülkede distribütörlük 
ve bayi ağı yapılanmasını tamamlamayı 
hedefleyen Ford Trucks, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetlerdeki bayi geliştirme 
çalışmalarının yanı sıra, Kuzey Afrika ağır 
ticari araç pazarında ilk 3 marka arasına 
girme hedefiyle, stratejik başlangıç noktası 
olarak kabul ettiği Fas’ta da geçtiğimiz yıl 
bayi açmıştı. 2014 yılının sonunda Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
gerçekleştirdiği bayi açılışları ile Ortadoğu 
bölgesindeki yapılanmasına da hız vermişti. 
2016’nın ilk ayında Körfez Ülkelerinde 
yapılan açılışlar ile Ortadoğu büyümesini 
tamamladı.



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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BİR ARACIN LASTİĞİNDEN “TOPLAM TRAFİK 
GÜVENLİĞİ”NE UZANAN YOLCULUKTA KIŞ 
LASTİĞİNİN ÖNEMİ

Continental 
Türkiye Satış 
Direktörü Teoman 
Görgün, özellikle 
büyükşehirlerde 
yaşanan trafiğin, kar 
yağışıyla içinden 
çıkılmaz bir kaosa 
dönüşmesinde 
alınabilecek 
ufak önlemlerin, 
trafiğin toplam 
güvenliğindeki 
etkisine dikkat çekti. 

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede 
düşeceğine dair uyarılar yapılan şu günlerde 
araçların donanım ve lastik bakımlarının 
yapılması özellikle büyükşehirlerde yaşanan 
problemlerden biri olan trafik güvenliği için 
büyük önem taşıyor. 

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 
trafik kazalarının nedenleri arasında 
olumsuz hava ve buna bağlı yol koşullarının 
üst sıralarda olduğunun altını çizen 
Continental Türkiye Satış Direktörü Teoman 
Görgün, sürücülere araçlarında kış lastiği 
kullanımları konusunda dikkat çekti: 
“Trafikteki tek bir yanlış lastik sahibi aracın 
tüm trafiğe neden olduğu risk aslında bizim 
kendi içimizde toplam trafik güvenliği diye 
tabir ettiğimiz kavrama işaret ediyor. Kış 
lastiklerinin takılı olduğu aracınız ile karla 
kaplı bir zeminde 50 km/s hızla giderken 35 
metrede durabilirken, standart bir lastikte 
bu fren mesafesini 8 metre artırırsınız. 

Buzlu bir zeminde ise 30 km/s süratte 
standart bir lastik ile fren mesafesiniz 68 
metre iken kış lastiği ile bu mesafeyi 57 
metreye kadar düşürebilirsiniz”.

BUNLARI UNUTMAYIN!
• Yaz lastiklerinin yere temas eden yüzeyi  
 +7 dereceden itibaren sertleşir. Bu   
 nedenle ıslak ve soğuk yolda   
 yeterli kavrama sağlamaz. Kış   
 lastikleri ise yapılarındaki doğal kauçuk  
 ve silica karışımı sayesinde düşük ısılarda  
 daha yüksek randıman verir.

• Kışın yaz lastikleri ile fren mesafesi uzar,  
 virajda ise yerle teması çok iyi olmayan  
 bir araç merkezkaç kuvvetinin etkisi ile  
 daha fazla dışarıya doğru savrulur,   
 araçlarda önden veya arkadan kaymalar  
 artar. Bu nedenle, kış lastiği kullanılması  
 sürücü ve sürüş güvenliği açısından   
 büyük önem gösterir.

• Karla kaplı bir zeminde 50km/h süratte  
 standart lastik ile fren mesafesi 43m  
 iken kış lastiği ile bu mesafe 35m’ye   

 düşmektedir. Aradaki 8 metrelik fark  
 ciddi kazaların önlenmesi    
 anlamına gelmektedir.

• Kış lastiklerinin blok desenlerinin   
 üzerinde bulunan derin yivler, lastiğin  
 adeta yere yapışmasını sağlayarak ekstra  
 bir tutunma sağlamaktadır. 

• Kış sezonunda her zaman 4 lastiğiniz de  
 kış lastiği olmalıdır. Kış lastikleri ekim ile  
 nisan ayları arasında kullanılabilir.

• Kış lastiği adı gibi kışın kullanılan   
 lastiktir, yani sadece kar lastiği   
 değildir. Bu yüzden araca takılması için  
 karın yağmasını beklememek gerekir. 

• Kış lastiklerinin üstün tutunma ve   
 kavrama özellikleri, sadece karda veya  
 buzda değil, ısının +7 dereceye düştüğü  
 tüm hava ve yol şartlarında gereklidir.

• Kış lastiklerinin üzerindeki M+S işaretinin  
 yanı sıra otomobil, SUV ve arazi araçları  
 için “Dağ üzerinde kar tanesi” sembolü  
 de kış koşullarında ideal güvenliği işaret  
 etmektedir.
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TEMSA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

TEMSA, 2015’te tüm 
ürün segmentlerinde 
satış adetlerini 
yükseltmeyi başardı. 
2014 yılında 1.700’ü 
aşan satış seviyesi 
elde eden TEMSA, 
TUİK verilerine göre 
2015’te bu rakamı 
2.250’ye yaklaştırdı 
ve %30 büyüme 
gerçekleştirdi. 
2015 yılında altı 
yeni ürünü pazarla 
buluşturan TEMSA, 
2016 yılında ise 
pazara dokuz 
yeni ürün 
sunacak. 

TEMSA, 21 Ocak Perşembe 
günü düzenlediği basın toplantısı 
ile 2015 yılını değerlendirdi 
ve 2016 hedeflerini paylaştı. 
Feriye’de gerçekleştirilen 
basın toplantısına TEMSA 
Genel Müdürü Dinçer Çelik, 
Satış Direktörü Murat 
Anıl, Yurtiçi Otobüs Satış 
Müdürü Baybars Dağ, Kamu 
Satış Müdürü Ayşegül Gökçe ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan 
katıldı. 

OTOBÜSTE TÜM 
SEGMENTLERDE PAZAR 
BÜYÜDÜ 
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, basın 
toplantısında 2015 yılında TEMSA’nın pazara 
yönelik yürüttüğü çalışmalar ve pazarda 
yaşanan gelişimi aktararak başladı. 2015 
yılının zorlu bir yıl olduğunu belirten Dinçer 
Çelik, “Seçim süreçlerine, dünyadaki 
ekonomik dalgalanmalara ve pazarlarda 
yaşanan olumsuzluklara rağmen, Türkiye 
otobüs pazarı, yılı tüm segmentlerde 
büyüyerek kapattı ve 2015’te Türkiye de 
yüzde 30’u aşan büyüme ile 8 bin 400 adet 
otobüs satıldı” dedi. 

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıl içerisinde 
sizlerle çok sık bir 
araya geldik. 
Sizler de 
bizim 

lansmanlarımızda, aktivitelerimizde yer 
alarak bize destek oldunuz. Bunun için 
sizlere teşekkür ediyorum. Müşterilerimizi 
ilk olarak Safir VIP 41+1 koltuklu aracımız 
ile buluşturduk. 2+1 segmentinin 
otobüs pazarında giderek yükselen bir 
trend olmasında TEMSA’nın bu pazarın 
ihtiyaçlarına yönelik en uygun araçları 
sunmasının da önemli bir katkısı olduğu 
muhakkak. Önümüzdeki süreçte de 
Türkiye’de seyahat otobüslerinin büyük 
oranda 2+1 olacağı artık netleşti, siparişler 
böyle geliyor. Safir VIP 41+1 koltuklu 
aracımız müşterilerimiz tarafından büyük 
bir beğeni topladı. Sektörün tüm lider 
firmalarının filosunda yerini aldı. Safir 41+1 
aracımızın lansmanını Tourmalin, Safir Plus, 
Maraton, MD7 ve Avenue iBUS izledi. Ar-ge 

ekibimizin büyük bir başarısı 
olan ve ‘Akıllı 

otobüs devri 
TEMSA ile 

TEMSA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR
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başlıyor’ dediğimiz Avenue iBUS 
aracımızın lansmanını da Transist 
Fuarı’nda gerçekleştirdik ve sektörde en 
yenilikçi, teknolojiyi en iyi uygulayan şirket 
olduğumuzu biz değil, tüm sektör söyledi.”

YURT DIŞI ETKİNLİKLERİNDE TEMSA 

2015 yılı içerisinde ayrıca yurtdışı etkinlerde 
de otobüsleri yabancı müşterileri ile 
buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden 
Dinçer Çelik, “Busworld Kortrijk Fuarı’nda 
ikisi yeni yedi ürünümüz ile yer aldık. 2015 
boyunca ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve 
daha birçok ülkede 10 civarında fuara 
katıldık ve araçlarımızı, yeniliklerimizi 
müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

ŞEHİRLERARASINDA 
TEMSA’NIN PAYI YÜZDE 25 
Dinçer Çelik, 2014 yılına göre turizm ve 
şehirlerarası otobüs pazarında yüzde 25 
büyüme yaşandığını söyleyerek, “2014 
yılında 1073 adet büyük otobüs satışı 
gerçekleşirken bu sayı 2015’te 1340 adete 
ulaştı. Bu pazarda TEMSA’nın payı ise yüzde 
25 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

MİDİBÜS PAZARINDA 
TEMSA’NIN PAYI YÜZDE 29 
Midibüs pazarında ise 2015 yılında yüzde 
30 artış yaşandığına dikkat çeken Çelik, 
TEMSA’nın payının yüzde 29 olduğunu ve 

27-29 koltuklu midibüs segmentinde ise 
2014’te olduğu gibi 2015’te de yüzde 43 ile 
yılı lider tamamladıklarını belirtti.

ŞEHİR İÇİ OTOBÜS 
PAZARINDA TEMSA’NIN 
PAYI YÜZDE 23 
Özellikle bazı ihaleler sebebiyle, şehir 
içi otobüs pazarında 2014’e göre ciddi 
büyüme olduğunu açıklayan Dinçer Çelik, 
“2015 yılında şehir içi otobüs pazarı diğer 
segmentlerin üzerinde büyüme gösterdi. 
2014 yılına göre yüzde 82 civarında büyüyen 
bir pazar oldu. 2015’te pazar 1650 adede 
ulaştı. TEMSA olarak yine lideriz ve payımız 
yüzde 23 oldu. Ayrıca TEMSA’nın en önemli 
özelliği yakıt tasarrufu, işletme maliyeti ve 
teknolojik yeniliklerdir” dedi.

YURT İÇİNDE SEKSEN ÜÇ 
SERVİS VE ON BAYİ SATIŞ 
AĞI 
Satış sonrası hizmetlere yönelikte bilgiler 
veren TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, 
yurt içindeki servis sayılarının seksen üç 
adete ulaştığını, bayi satış ağının ise on adet 
olduğunu söyledi. Pazarda elde ettikleri 
başarıda servislerin ve satış bayilerinin çok 
önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, 
“Onlar TEMSA ailesinin birer bireyi ve bizim 
gelecekte de elde edeceğimiz başarılarda 

çok önemli katkılar sağlayacaklar” 
ifadelerini kullandı.

TEMSA’nın tüm çalışanları ve iş ortakları 
ile birlikte çok önemli başarılara imza 
atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
eden Dinçer Çelik, “Son üç yıldır en çok 
pazar payını artıran şirketiz. Sizlere ifade 
ettiğim gibi ürün segmentlerinde sürekli 
olarak hem pazar payımızı büyütüyoruz, 
hem de satış adetlerimizi bir yıl öncekine 
göre sürekli artırıyoruz. Tabii ki bu uzun bir 
süreçte, yoğun bir emek harcanarak elde 
edilen bir başarı” dedi.

TEMSA’nın önemli bir farklılığının her 
segmentte ürün sunabilen tek şirket 
olması olduğunu vurgulayan Dinçer Çelik, 
“En fazla ürün çeşidi olan ve ürün lideri 
olan bir şirketiz. Ayrıca işletme sürecinde 
kullanıcıya sunduğu avantajlarla da 
müşterilerine en düşük maliyeti sağlayan 
lider bir şirket haline geldik” diye konuştu. 

Ar-Ge merkezinde yüz seksen kişilik bir 
ekiple çalıştıklarını ve sektörün en yenilikçi 
ve girişimci şirketi olduklarını belirten 
Dinçer Çelik, “Bütçemizin yüzde 4’ünü 
Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Pazarı ve 
müşterilerimizi dinliyor ve ürünlerimizi bu 
yönde geliştiriyoruz. Tedarikçilerimizle ve 
üniversitelerle yaptığımız ortak projelerle 
ve istihdam ettiğimiz uzman kadrolarla Ar-
Ge’miz de büyüme devam ediyor, teknoloji 
şirketi olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

TEMSA 2016’YA HIZLI GİRİŞ 
YAPTI 
2016 yılına 2015’te olduğu gibi hızlı bir 
giriş yaptıklarını belirten TEMSA Genel 
Müdürü Dinçer Çelik, “2015’e sektörün 
lider firmaları Metro Turizm ve Kamil 
Koç şirketlerine teslimatlar yaparak adım 
atmıştık. Bu yıl da yine sektörümüzün lider 
firmaları arasında yer alan Pamukkale 
Turizm’e teslimat yaptık. Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’ne Avenue LF18 
araçlarımızın teslimatını gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki süreçte de birçok firmaya 
teslimatlarımız devam edecek” dedi. 2016 
yılında da yoğun bir lansman programları 
bulunduğunu belirten TEMSA Genel 
Müdürü Dinçer Çelik, “2016 yılında 9 yeni 
ürünü pazara sunacağız. TEMSA, 2016 
yılı sonunda yirmi beş ürünle pazarda 
yerini alacak. TEMSA, ürün gelişiminde 
lider marka olmaya devam edecek” diye 
konuştu. 
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CITROËN SPACETOURER

Tamamen yeni bir platform üzerinden 
yükselen SpaceTourer, dinamik sürüş 
performansı ve düşük yakıt tüketimiyle 
dikkat çekici bir verimlilik sağlıyor. 
SpaceTourer, bugünün ve yarının 
teknolojilerini kullanarak üst düzey güvenlik 
özellikleriyle günlük hayatı kolaylaştırıyor. 
Mart ayında gerçekleşecek Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı 
gerçekleştirilecek olan model, “sınır 
tanımayan” yaşam tarzları için yeni bir yol 
arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Tek hacimli araçlar (MPV) segmentinin 
öncü markası Citroën’in, içinde kendinizi 
iyi hissedeceğiniz çok yönlü ve geniş 

araçların geliştirilmesinde uzmanlığını 
“SpaceTourer” modeli ile bir kez daha 
gösteriyor. SpaceTourer ile Citroën, ürün 
yelpazesi içerisindeki yenilenme sürecine 
devam ederken, bu araç markanın orta hafif 
ticari araç bölümüne yerleşiyor. Beraber 
yapılan yolculuklar SpaceTourer ile yeniden 
şekilleniyor.

ÜÇ FARKLI UZUNLUK, 
SEGMENTİNDE 8+1 KİŞİLİK 
OTURMA KAPASİTESİ İLE 
AVANTAJ
Çok yönlü, güçlü ve modüler “SpaceTourer” 
sürekli değişim gösteren dünyada, bugünün 
gereksinimlerine uyarlanarak, içinde 
daha fazla vakit geçirip, seyahat etmek 
isteyeceğiniz bir araç olarak tasarlandı. 
Citroën ‘in cesaretini gösteren dokunuşlarla 
şekillenen “SpaceTourer”, 3 farklı karoser 
uzunluğuyla günümüz insanının gerçek 
ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Pratik ve kullanıcı dostu “SpaceTourer”ın 
benzeri olmayan bazı özellikleri şöyle: 

• Akıcı çizgiler ve saf tasarım. 

• Yola hakim ve güvenlik hissi uyandıran  
 sürüş pozisyonu, yeni modele tüm   
 kişiliğini kazandıran enerjik bir stilin  
 ardında gerçekleşiyor. 

• Farklı kullanımlara uygun, beraber   
 yaşaması kolay ve pratiklik anlamında  
 geliştirilmiş iç mekan. 

• Modüler, EMP2 tabanlı üretim platformu  
 daha fazla yaşam alanı, bagaj hacmi  
 ve şehiriçi kullanımlarda kolaylık   
 sağlayan manevra kabiliyeti sağlıyor. 

• Pazarda bir ilk olan; kapasitesi 9 kişiye*  
 (8+1) kadar çıkabilen 4.60 metrelik   
 model. 

• 3 farklı karoser uzunluğu ile şehir   
 hayatında gündelik bir yol arkadaşı. 

• Yalnızca 1.90 metrelik yüksekliğiyle   
 kapalı otoparklarda avantaj sağlıyor. 

• “Eller serbest” sürgülü yan kapılar   
 haricinde yeni modelde açılabilir bagaj  
 camı ve çok sayıda eşya saklama alanı. 

İÇ MEKANDA YÜKSEK 
ERGONOMİ, KONFOR VE 
TEKNOLOJİLER
Citroën SpaceTourer’in iç mekanında sürücü 
yola hakim sürüş pozisyonu ile hem ferah 
hem de güvenlik hissi yüksek bir pozisyonda 
yolculuk yapıyor. Cam tavan opsiyonu ve 
yolda “uçuş keyfi” hissi veren akustik gelişim 
sayesinde SpaceTourer segmentinde yeni bir 
dönemi başlatıyor. 

Head-Up-Display (HUD) ve 3D bağlantılı 
navigasyon sistemi (Citroën Connect Nav) 
gibi hayatı kolaylaştıran teknolojilerin yanı 
sıra, güvenlik teknolojileri de SpaceTourer’ın 
artılarından. “Çarpışma Riski Uyarısı” ve 
iki saatlik kesintisiz sürüşten sonra bir 
mola öneren “Yorgunluk Uyarı sistemi” ile 
sürücü konsantrasyon ihmallerini tespit 
ediyor. Bütün bu teknoloji ve özellikleriyle 
SpaceTourer, EuroNCAP testlerinde en 
yüksek puan olan beş yıldız almayı başararak, 
güvenliğini kanıtlıyor.

SEGMENTİNİN EN DÜŞÜK 
YAKIT TÜKETİMİ
Segmentinin en düşük yakıt tüketimi ve 
CO2 emisyonunu sunmak amacıyla farklı 
versiyonları bulunan SpaceTourer’ın 180 HP 
ve 400 Nm torka kadar çıkabilen BlueHDi 
ailesinin son nesil dizelleri görev yapıyor. 
SpaceTourer BlueHDi 115 HP Start&Stop 6 
ileri manuel, 5,1 lt/100 km’lik yakıt tüketimine 
ve 133 g/km CO2 emisyonuna sahip. Citroën, 
bu özellikleriyle segmentinin en uygun 
kullanım maliyetli aracını kullanıcıların 
hizmetine sunuyor.

Citroën’in modern ve 
karakteristik özelliklere sahip 
yeni modeli “SpaceTourer”, 
günümüz ailelerinin ve ticari 
şirketlerinin ihtiyaçlarına 
yeni çözümler sunmak 
için 2016 yılında yollara 
çıkıyor. Üç farklı karoser 
uzunluğunda üretilecek 
olan “SpaceTourer”, 4,60 
metrelik versiyonunda 
9 kişilik (8+1) oturma 
kapasitesi sunarak 
segmentinde bir ilke 
imza atıyor. Stil sahibi 
tasarımında Citroën’in 
modern karakteristik 
çizgilerini barındıran 
“SpaceTourer” farklı yaşam 
alanı düzenlemeleri ile 
de konforu, pratikliği ve 
tasarımı birleştiriyor.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2016 47



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201648

Avrupa’nın önde gelen bilim insanları ve Ar-Ge uzmanlarının 
katılımı ve Shell Türkiye’nin katkılarıyla İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü’nde düzenlenen Yakıtlar 
ve Mühendislikte Yanma Konferansı’nda (Fuels, Fire and 
Combustion in Engineering - FCE 2016) geleceğin yakıt 
alternatifleri ve teknolojileri tartışıldı.

Ar-Ge çalışmaları için her yıl bir milyar doların üzerinde 
yatırım yaparak yakıt alternatiflerinin ve teknolojisinin 
gelişimine önemli katkı sağlayan Shell, özel sektör ile 
akademisyenler arasındaki iletişimi artırmak ve yakıt 
teknolojileri alanındaki deneyimini Türkiye otomotiv sektörü 
ile paylaşarak sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
iki yılda bir düzenlenen, FCE Konferansı’na destek veriyor. 

Sakarya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Shell 
Türkiye işbirliği ile düzenlenen FCE 2016 Konferansı’na, 
akademisyenler ve Ar-Ge uzmanı mühendislerin yanı sıra 
otomotiv üreticileri, mühendislik bölümü öğrencileri ve 

yanmanın kullanıldığı endüstrilerden araştırmacılar 
katıldı. 

Shell Global Solutions İngiltere, Perakende Yakıtlar 
Ar-Ge Müdürü Prof. Dr. Roger Cracknell ve 

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Genel 
Sekreteri Osman Sever’in açılış konuşmalarıyla 
başlayan konferansta; geliştirilen yeni 
yakıtlar, yakıtların oluşumu ve üretimi, yüksek 
hızlı yanma sorunları, taşımacılık ve sanayi 

sektörlerine yönelik akıllı ve sürdürülebilir 
yakıtlar gibi konular ele alındı. 

Konferanstaki konuşmasında Cracknell, “FCE 
2016 Konferansı dünyanın önde gelen yanma 

teknolojisi uzmanlarını ve bu alanda çalışmalar yürüten 
akademisyenleri İstanbul’da bir araya getiriyor. Ziyaret etmek 
için harika bir yer olan İstanbul, tarihi açıdan son derece 
zengin olmasının yanı sıra modern bir şehir” dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Ayrıca Türkiye’deki yerel otomotiv sanayi 
her geçen gün gelişiyor. Shell olarak, Türkiye’de yanma 
teknolojisinin ve biliminin geldiği noktayı tüm dünyaya 
gösterecek olan FCE 2016 etkinliğini desteklemekten büyük 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

YAKITLAR VE YANMA TEKNOLOJİSİNİN 
GELECEĞİ
FCE 2016 Konferansı’nda, güncel teknoloji ve yakıtlara dair 
önemli makale ve sunumlar dinleyicilere aktarıldı. Shell’in 
dünya çapında makaleleri yayınlanmış yakıt teknolojisi 

GELECEĞİN YAKITLARI 
İSTANBUL’DA TARTIŞILDI

Geleceğin yakıt 
alternatifleri ve 
teknolojileri, 
Shell 
Türkiye’nin 
katkılarıyla, 
Avrupa’nın 
önde gelen 
bilim insanları 
ve Ar-Ge 
uzmanları 
tarafından 
İstanbul’da 
masaya 
yatırıldı. 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2016 49

uzmanları ile İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Sakarya Üniversitesi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, 
Mevlana Üniversitesi, Fransa Ulusal 
Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS), 
Eindoven Teknik Üniversitesi, Atina Teknik 
Üniversitesi, Portekiz Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü ve Kahire Üniversitesi Yanma 
Teknolojileri Enstitüsü’nden bilim insanları 
ve araştırmacılar; gelişmiş yakıt verimliliği 
ve performansı, temiz ve sürdürülebilir 
yakıtlar ve ileri yanma teknolojileri 
konularında bilgilerini paylaştı. 

Konferansın ilk gününde yakıt teknolojileri 
alanında yayın yapan en önemli bilimsel 
dergilerden biri olan Combustion&Flame’in 
editörü Dr. Philippe Dagaut, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye 
Yanma Teknolojileri Enstitüsü Kurucusu 
Prof. Dr. Oğuz Borat, Uluslararası Yanma 
Enstitüsü Yunanistan Başkanı ve Atina 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
George Skevis, Sakarya Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye 
Başkanı Doç. Dr. Hakan Soyhan ve Mevlana 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Essam 
Ebuseri, yakıt sektöründeki yenilikleri ve Ar-
Ge çalışmalarını izleyenlere aktardı. 

İkinci gün gerçekleşen oturumlarda ise 
Eindhoven Teknik Üniversitesi’nden Dr. 
Bart Somers, Portekiz Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mario Costa, Fransa 
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden 
(CNRS) Prof. Dr. İskender Gökalp, 
Kahire Üniversitesi Yanma Teknolojileri 
Enstitüsü’nden Mohy Mansur, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem 
Sorusbay, Dr. Alper Çalık ve Muhammed 
Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Rafig Mehdiyev ve TNF’den Dr. 
Özgür Taşkıran sunumlarını gerçekleştirdi 
ve çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. 
İkinci gündeki özel panelde ayrıca, İngiltere 
merkezli CMCL şirketinden Dr. Julian Dizy 
ve Dr. Amit Bhave, Doç. Dr. Hakan Soyhan ile 
birlikte, yanma çeşitleriyle ilgili simulasyon 
çalışmalarına yönelik bilgi verdiler.
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HAKAN SARAL
info@radusdergisi.com

“DUR!” VE “HAYIR!”
Rahmetli dedem “Ey oğul kalp kırma! Kırılan kalbin ustası yoktur” dermiş. 
Gerçekten öyle değil mi? Kırılan birçok şeyi tamir edebilecek ustayı 
bulabiliyoruz da kırdığımız kalplerin ne ustasını bulabiliyoruz, ne de ustası 
olabiliyoruz.

Bu dünyada “dostum”, “arkadaşım”, 
“eşim”, “kardeşim”, “evladım”, “can 
yoldaşım”, “sevdiğim”, “her şeyim”, 
“yaşam kaynağım” ve “dünyam” gibi 
kavramlarla ifade ettiğimiz ilişkilerimizin 
taraflarını yere göğe sığdıramazken, 
nasıl oluyor da kelimelerin anlatmakta 
yetersiz kaldığı bu kişilerin kalplerini 
ve gönüllerini zehirli, sivri dillerimizle, 
davranışlarımızla tuz buz ediyor ve belki 
de hiç uğruna geri dönüşü olmayan 
derin yaralar açıyoruz?

Bunu neden yapıyoruz? Huy, cehalet, 
karaktersizlik, düşüncesizlik, yetişme 
tarzı, aile yapısı, bencillik, saygısızlık, 
eğitim seviyesi vb… Ne derseniz deyin, 
ama sonuç değişmiyor. Yine kırıyor yine 
döküyoruz. Seven, inanan ve güvenen 
kalp ağlamaya içten içe kanamaya 
devam ediyor.

Peki, bireysellikten çıkıp toplumsal 
sorun haline gelen bu duruma kısa 
vadede nasıl bir çözüm bulabiliriz?

Başkaları mutsuz olur, üzülür, kırılır ve 
yanlış anlar diye sesimizi çıkarmıyorsak, 
gerektiğinde net ve kararlı bir tavırla 
“HAYIR!” diyemiyorsak zarar gören, kalbi 
kırılan, yaşama heyecanını kaybeden ve 
insan yerine konulmayan taraf yine biz 
olacağız.

Kırmaktan, dökmekten, zehirlemekten, 
dedikodudan, ağır sözlerden, ezmekten 
ve saygısızlık yapmaktan beslenen 
insanlara lütfen “DUR!” ve “HAYIR!” 
diyelim.

Çözüm şu; insan karşısındakine izin 
verdiği oranda hayatına olumlu veya 
olumsuz müdahale ettirir. Zarar 

görüyorsa, kırılıyorsa 
ve kendi olmaktan 

çıkıyorsa 
karşısındakine, 
“Senin sınırın 
buraya kadar, 
buradan ileri 

gidemezsin, bana 
zarar veriyorsun, 

DUR!” demelidir.
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GOODYEAR FUELMAX, İSPANYA’DA 
“YILIN LASTİĞİ” SEÇİLDİ

MADENİ YAĞ DEVİ MOTUL, 
2016’DA HEDEF BÜYÜTTÜ

özelliği sayesinde, kamyon kategorisinde 
en iyi lastik seçildi. Filoların yakıt 
maliyetlerine verilen önem göz önünde 
bulundurulduğunda, FUELMAX serisinin 
100 km’de 1,6 litreye kadar tasarruf 
sağladığı ve bu sayede filoların karlılığına 
ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğu 
görüldü.

Goodyear EMEA Ticari Lastikler Başkan 
Yardımcısı Michel Rzonzef, Neumáticos 
y Mecánica Rápida dergisi tarafından 
düzenlenen yarışmada Goodyear Fuelmax 
lastiklerinin, kamyon lastiği kategorisinde 
Yılın Lastiği ödülünü kazanmış olmaktan 
dolayı son derece gururlu olduklarını 
ifade etti. Rzonzef; “Fuelmax, kamyon 
lastiklerimiz arasında en çok yakıt 
tasarrufu sağlayan lastiğimizdir. Bu ödül, 
yol taşımacılığının çevreye verdiği zararları 
ve operasyonel maliyetleri en aza indirmeye 

MOTUL, MOTO BIKE 
EXPO 2016’DA YERİNİ 
ALIYOR!
Motul, 2016 senesinde ilk kez 
Türkiye motosiklet pazarına 
yönelik aktivitelerine hız 
vererek Moto Bike Expo’ya 
katılmaya karar verdi. 
Messe Frankfurt tarafından 
organize edilecek olan fuar 
25-28 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenecek. 11. salondaki 
standı ve dış alanda yapacağı 

sürpriz aktiviteler ile Motul, fuarın baş rol 
oyuncularından biri olacak. 

TÜRKİYE’YE YÖNELİK YATIRIM 
ARTARAK BÜYÜYECEK
Motul, bu sene beklenen ekonomik 
zorluklar ve piyasa koşullarına rağmen 
sektörde büyüme hedefliyor. İstanbul başta 

Goodyear Fuelmax kamyon lastiği, İspanyol 
dergisi Neumáticos y Mecánica Rápida 

tarafından “Yılın Lastiği” seçildi. 
Ticari araç kamyon lastiği 

kategorisinde “Yılın Lastiği” 
seçilen Goodyear Fuelmax, 
bu ödül ile taşımacılık 
şirketlerindeki filoların 

yakıt tasarrufuna katkıda 
bulunmak amacıyla 

geliştirilen en iyi yakıt 
ekonomisine sahip 
lastik unvanını 
tescillemiş oldu.

Goodyear’ın FUELMAX 
ailesi, sahip olduğu 
yakıt tasarrufu ve 
CO2 salınımını 
en aza indirme 

Dünya’nın önde gelen madeni yağ 
üreticilerinden Motul, 2016 senesine hızlı 
başladı. 2015 yılında başladığı ve Türkiye 
genelinde yürüttüğü “Roadshow” ile binek 
otomobil profesyonellerine yönelik aktiviteler 
yapan Motul, Şubat ayında katılacağı Moto 
Expo 2016 fuarı ile motosiklet kullanıcısını 
da hedefliyor. 

yönelik yenilikçi teknolojiler, hizmetler ve 
çözümler sunma kararlılığımızı bir kez 
daha gözler önüne serdi.” dedi.

Goodyear´ın yakıt tasarrufu sağlayan 
FUELMAX kamyon lastikleri, FUELMAX 
S ön aks lastikleri, FUELMAX D arka 
aks lastikleri ve FUELMAX T treyler 
lastiklerinden oluşmaktadır. Bu lastiklerin 
en büyük özelliği, kilometre performansı 
ve ıslak zeminlerde fren performansı 
gibi alanlarda performans düşüklüğüne 
neden olmayan düşük sürtünme direncidir. 
FUELMAX D arka aks lastikleri hem 
M+S hem de 3-Peak-Mountain-Snow-
Flake (PMSF) sembollü kış lastiklerinin 
gerekliliklerini yerine getirirken, bu özellik 
sayesinde Avrupa çapında uygulanan 
kamyon kış lastikleri ile ilgili yasalara da 
uygunluk gösterir.

olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde 
trafik sorunu günden güne artarken, 
motosiklet kullanıcılarının sayısında da 
büyük bir artış söz konusu. Şubat ayında 
gerçekleşecek motosiklet fuarında madeni 
yağ ve bakım ürünlerinin yanı sıra motosiklet 
sürücülerine yönelik ürünler son tüketiciye 
tanıtılacak.

BÜYÜYEN SATIŞ AĞI, 2016’YA 
YÖN VERECEK
Motul, tüm bu pazarlama faaliyetleri 
ile büyüyen ve güçlenen satış ağını 
destekleyecek. Motul bayileri hızlı ve en iyi 
hizmeti sunmak için tüm Türkiye’de hizmet 
vermeye devam edecek. Her bölgenin 
ihtiyaçları belirlenerek verilecek özel 
desteklerle hizmet kalitesi günden güne 
arttırılacak. Motul, Türkiye’de büyüyen satış 
ağı ile gücüne güç katacak.
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MUTLU AKÜ’YE ENERJİ VERİMLİ 
ENDÜSTRİYEL TESİS DALINDA 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yetmiş yıldır yenilikçi ve 
başarılı çalışmalarıyla 
Türkiye akümülatör 
sektörünün lideri olan 
Mutlu Akü, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir 
Enerji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
ödüllendirildi. Bu yıl 
16’ncısı düzenlenen 
“Sanayide Enerji 
Verimliliği Proje 
Yarışması” kapsamında, 
“Enerji Verimli 
Endüstriyel Tesis” 
(EVET) kategorisinde 
birincilik ödülünü 
kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
tarafından 16’ncısı yapılan 7. Enerji 
Verimliliği Forumu 14-16 Ocak 2016 
tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 
her yıl olduğu gibi bu yıl da endüstriyel 
alanda enerji verimliliğini artırmak amacı ile 
“Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” 
düzenlendi. Türkiye akümülatör sektörünün 
lideri olan Mutlu Akü, Enerji Verimliliği 
Endüstriyel Tesis” (EVET) kategorisi motorlu 
taşıt, römork ve yarı römorklar alt sektörü 
içerisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

“SAĞLANAN TASARRUF 
5000 BİN KONUTUN BİR 
GÜNLÜK ENERJİSİNE 
EŞDEĞER”
Birincilik ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dr. Berat Albayrak’tan alan Mutlu 
Akü Ceo’su Göksel Paker alınan ödülün 
önemine değinerek, “Ekibimiz tarafından 
geliştirilen proje şirketimize, sektörümüze 
ve tabi ki ülke ekonomisine etkisi açısından 
büyük önem taşıyor. Tesislerimizde başarıyla 
uyguladığımız ve ciddi ölçüde enerji 
tasarrufu sağlayan projemizin ödül alması 

bizler için gurur kaynağı oldu. Projemiz ile 
elektrik enerjisi olarak yaklaşık 2.190.000 
kw/sa tasarruf sağladığımızı görüyoruz. Bu 
tasarruf beş bin konutun bir günlük elektrik 
enerjisi ile eşdeğer. Diğer ülkelerden 
alım yaptığımız doğalgaz enerjisinde de 
ülkemizin 208.500 kw/sa tasarruf etmesini 
sağlamış olduk. Mutlu Akü olarak yetmiş 
yıldır heyecanla yaptığımız işimizi yenilikçi 
ve başarılı çalışmalar ile daha da ileriye 
taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Mutlu Akü, 2015 yılı “Enerji Verimli 
Endüstriyel Tesis”(EVET) kategorisinde 
enerji yoğunluğunu 2007-2011 yılları 
arasındaki Referans Enerji Yoğunluğu’na 
(REY) göre son üç yılda (2012-2014) ortalama 
%80,1 azaltarak ödülün sahibi oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji 
politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin 
artırılması, çevreye duyarlı projelerin, 
teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması, 
yaygınlaştırılması ve endüstriyel işletmeler 
arasında bilgi alışverişinin artırılması 
hedefleniyor. Bu kapsamda her yıl 
düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje 
Yarışmaları ile başarılı projeler duyurularak, 
enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer 
çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Aracınıza Özel

Ekipmanınıza Özel

Evinize Özel

Hayatınıza Özel

İşyerinize Özel

KİMSE YOKSA
KANKA VAR
Hayat bu! Başınıza binbir türlü şey gelebilir. Eğer kimi 
arayacağınızı bilmiyorsanız bizi arayın. Kanka Sigorta; tecrübesi, 
uzmanlığı, müşterisine sunduğu birebir ve hızlı çözümleriyle kötü 
gün dostunuz...

Kanka Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
Turan Güneş Bulvarı No: 76/1 06550 Çankaya-Ankara

Tel: 0312 440 3 665 - Faks: 0312 440 4 553
info@kankasigorta.com.tr - www.kankasigorta.com.tr
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BOZANKAYA E-KARAT, 
ÖNCÜ BATARYA SİSTEMİ İLE SEKTÖRE ÖRNEK OLUYOR

sürdürülebilir hale gelmesi ile elektrikli 
otobüsler, tüm dünyada şehir içi ulaşım 
için avantajlı bir alternatif oldu. Bozankaya 
olarak ise elektrikli otobüs alanında öncü 
bir batarya sistemi geliştirdik. Öncelikle 10.7 
metre otobüsümüzü hazır hale getirdik. 
Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve saha sürüşleri 
doğrultusunda ürün gamımızı geliştirerek 
12 metre’den 18,7 metre uzunluğa kadar 
verimli bir akü sistemi geliştirmeyi başardık. 
Şu anda sadece Türkiye’de değil tüm 
dünyada alanında öncülük eden bir batarya 
sistemi ve yüzde 100 elektrikli otobüs ürün 
gamına sahibiz. Günümüz için kayıtlı verilerle 
E-Karat, dünyada en iyi menzili yapan ve en 
uzun süre menzil garantisine sahip elektrikli 
otobüs diyebiliriz” dedi. 

E-Karat’ın tüm akü ve şarj sisteminin, 
Bozankaya bünyesinde geliştirildiğini 
belirten Yiğit Belin; “Otobüsümüzün akıllı 
şarj cihazlarını biz geliştirdik, üretimlerini 
de biz gerçekleştirmekteyiz. Akü ve 
şarj sisteminin üretimiyle 

Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü ve Aküder’in destekleriyle 
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Enerji 
Depolama ve Elektrikli Araç Teknolojileri 
Fuarı çerçevesinde düzenlenen konferansta 
Bozankaya da yerini aldı. Türkiye’de 
hizmete sunulacak ilk elektrikli otobüsleri 
üreten Bozankaya, geliştirdiği elektrikli akü 
sistemleri ile ilgili bilgi vererek yerli üretim 
elektrikli araçlardaki gelişmeleri paylaştı. 

alternatifenerji.com iş birliği ile düzenlenerek 
kamu ve özel sektörü bir araya getiren 
konferansta, Elektrikli Araçlar ve Enerji 
Depolama teknolojilerindeki son gelişmeler 
aktarıldı. Dünyanın pek çok ülkesinde 
özellikle ticari taksiler ve otobüslerde 
kullanılmaya başlanan elektrikli araçların 
ülkemizde de yaygınlaşması için buluşma 
platformu olan organizasyonda Bozankaya, 
elektrikli araç ve batarya teknolojileri, 
elektrikli ulaşım ve kazanımlarına dikkat 
çekti.  

Konferansta Bozankaya adına sunum 
yapan Proje Koordinatörü Yiğit Belin yaptığı 
açıklamada elektrikli otobüslerin şehir 
içi ulaşımda avantajlarının altını çizerek; 
“Batarya teknolojisi ve batarya 
yönetim sistemlerinin 
daha 

beraber tüm gerekli yazılımları 
da biz geliştirmekteyiz. 
Patentleri tamamen 
Bozankaya’ya ait. Dolayısıyla 
ürünlerimiz ile elektrikli 
otobüs segmentinde yeni bir 
kültürün oluşmasına öncülük 
etmekteyiz” dedi. 

Şarj edilebilir akü ile çalışan 
Bozankaya E-Karat, talebe 
göre 10 yıla uzatılabilen 5 yıllık 
tek şarjda 200 km menzil 
garantisi ile sunulurken, şehir 

içi ortalama 260-320 km arasında menzile 
ulaşabiliyor. E-Karat, yine elektrikli araç 
istasyonlarında 1 saat 15 dakikaya kadar şarj 
edilebilmesinin yanı sıra doğrudan mobil 
şarj cihazı ile 380V’a bağlanıp, istasyona 
ihtiyaç duymadan da birkaç saat içinde şarj 
edilebiliyor.

Batarya dizaynı olarak da E-Karat’ın 
diğer elektrikli otobüslerden ayrıldığını 
vurgulayan Yiğit Belin bu konuyu şöyle 
açıkladı: “Bataryalarımız her birinin üzerinde 
bir elektronik kontrol kartı olan 300 adet 
modüler hücreden oluşuyor ve Single Cell 
Loading (tek hücre yüklemeli) teknolojisine 
sahip özel bir batarya. Bu tür bataryaların 
elektronik kontrolü ve algoritması zordur. 
Fakat kullanabilirseniz çok verimli bir hale 
gelir. Yaşlandırma testlerinde 8 senenin 
sonunda sadece maksimum yüzde 14 verim 
kaybı gördük ki bu ulaşılması kolay olmayan 
bir başarı” dedi. 

Bozankaya, E-Karat 
ile Türkiye’nin ilk 
Elektrikli Araç ve 
Enerji Depolama 
Teknolojileri 
konferansındaydı.



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.
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TALSON, HOLLANDA TEKNİK KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ İLE BİR ARAYA GELDİ

ve konteyner şasi 
filosu sahibi tarafından 
oluşturulmuştur. 
Derneğin amacı, bu 
kuruluşların AB’de kayıtlı 
ekipmanlarının yasal ve 
teknik koşullarıyla ilgili 
olarak dernek üyelerinin 
menfaatlerini temsil 
etmektir. Gerçekleşen 
toplantıda Talson, 
dernek üyelerinin FNA 
tipi treylerler ve ATP 

sertifikasına ilişkin sorularını yanıtlama 
fırsatı buldu. Talson’un FNA sınıfı ATP 
sertifikalı hava kargo treyler üretmekteki 
uzmanlığı, şirketi Avrupa hava kargosu 
sektörünün lider treyler üreticisi olmaya 
taşımıştır.

Toplantı, Talson ve TRTA arasında eskiye 
dayanan işbirliği neticesinde gerçekleşti. 
2007 yılında, 25’inci kuruluş yılı etkinlikleri 

Manisa Büyükşehir Belediyesi inşaat ve 
yıkıntı atıklarının geri kazanımı noktasında 
tesis inşa ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen 
çalışmalar kapsamında oluşturulacak 
tesiste depolanacak alan inşaat atıklarının 
alt yapı, dolgu ve yol çalışmalarında 
kullanılması planlanıyor.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının çevre kirliliğine 

2003 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer 
alan Hollanda’nın lider kutu treyler üreticisi 
Talson, geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın 
Teknik Karayolu Taşımacılığı Derneği 
(Technical Road Transport Association 
- TRTA) ile bir araya gelerek işbirliği 
olanaklarını değerlendirdi.

1982 yılında kurulan TRTA, bir dizi önde 
gelen treyler kiralama şirketi ile treyler 

çerçevesinde TRTA, Avrupa’nın önde gelen 
treyler ve treyler parçası üreticilerine ilişkin 
yürüttüğü bir çalışma kapsamında Talson 
treylerlerin de üretildiği Tırsan Adapazarı 
tesislerini ziyaret etmişti.

Merkezi Hollanda’nın Venlo şehrinde 
bulunan Talson, Hollanda’nın lider 
kutu tipi treyler üreticisidir. İntermodal 
taşımacılık çözümleri odaklı Talson’un 
geniş ürün yelpazesi içerisinde tekstil, 
dağıtım ve hava kargo tipi kutu treylerler yer 
almaktadır. Talfix®, TalDrive® ve TalStep® 
gibi kullanım kolaylığı için geliştirilmiş 
teknoloji patentlerine sahiptir. Özel hafif 
tasarıma sahip olan Talson ürünleri, 
kendinden destekli şasileri ile sağlamlıktan 
ödün vermeden yüksek yük kapasitesi 
sunmaktadır. Talson treylerler, yükleme 
operasyonlarında maksimum verimliliği 
sunmak üzere 3.030 mm iç net yüksekliğine 
ulaşmaktadır.

kazanım tesisinden çıkacak olan malzemeyi 
nerelerde kullanabileceğimize yönelik bir 
toplantı gerçekleştirdik. Bununla ilgili olarak 
teknik ekiplerimiz çalışacak. Amacımız 
inşaat ve benzeri atıkların çevreye verdiği 
zararları önlemek” diye konuştu. 

Manisa’da özellikle kentsel dönüşümle 
birlikte çok sayıda binanın yıkılacağına 
dikkat çeken Yıldırım, “Bu nedenle 

inşaat ve yıkıntı atığının ilimizde 
oldukça artacağını 

düşünüyoruz. Bu nedenle 
çıkacak bu atıkların 

değerlendirilmesi 
gerekiyor. Tesisin 
nereye kurulacağı ile 
ilgili de çalışmalarımız 
sürüyor. Yakın 
zamanda tesisin 
kurulması noktasında 

gerekli adımları 
atacağız” dedi.

neden olmaması amacıyla yeni bir 
proje geliştiren Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
Geri Kazanım Tesisi yapacak. 
Konuyla ilgili Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 
bir toplantı gerçekleştirildi. 
Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım 
tarafından yapılan toplantıya ilgili 
birimlerim teknik ekipleri katıldı. 
Önümüzdeki yıl içerisinde bu 
tesisi hayata geçirmeyi 
planladıklarını ifade 

eden Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanı 
Yıldırım, geri kazanım 
tesisinde depolanacak olan 
inşaat atıklarını yeniden 
kullanmayı hedeflediklerini 
söyledi. Bununla ilgili olarak 
ön çalışma başlattıklarını 
belirten Yıldırım, “Geri 

İNŞAAT ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK
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ASGARİ ÜCRET
DESTEĞİ UYGULAMASI

Asgari geçim indirimi dahil 1.300 TL yapılan asgari ücretten sonra devlet desteğinin 
nasıl olacağı konusu işverenler tarafından heyecanla beklenmekteydi. 6661 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna 
geçici 68. Madde eklenmesi ile devlet desteği kanunlaştı. Ardından 10.02.2016 tarihinde 
yayımlanan 2016-4 sayılı genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu konuya açılık getirmiştir.

Uygulama iki şekilde açıklanabilir:

1- 01.01.2016 
TARİHİNDEN ÖNCE 
TESCİL EDİLMİŞ OLAN 
İŞYERLERİNE İLİŞKİN 
İŞLEMLER
Anılan madde ile sigortalı (5510 sayılı 
Kanun 4-a) çalışanlarını, tüm sigorta 

prim ödeme gün sayısı kadar destekten 
yararlanacaklardır. Örnek olarak 2015 
Ocak ayında 1 nolu belge türünden 
10 sigortalı bildiren işveren 275 gün 
prim yatırmışsa ve günlük prime esas 
kazancı 85 TL veya altında bildirildiğini 
varsayarsak; 2016 Ocak ayında aynı 
şartlardaki sigortalıları için 275 gün x 
3,33 TL’den 915,75 TL devlet desteğinden 
yararlanacaktır. Eğer 2016 Ocak 
ayında 300 gün prim olsaydı sadece 
275 gün kadar devlet desteğinden 
faydalanabilecektir.

 Emekli olarak kuruma bildirilenler 
devlet desteğinden yararlanamayacaktır.

2- 01.01.2016 
TARİHİNDEN SONRA 
TESCİL EDİLMİŞ OLAN 
İŞYERLERİNE İLİŞKİN 
İŞLEMLER
2016 yılı içinde ilk defa bu kanun 
kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 
sigortalılara ilişkin prim ödeme gün 
sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar kadar, bu işverenlerin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri 
sigorta primlerinden mahsup edilir ve 
Hazinece karşılanır.  Örneğin tüm sigorta 

kolundan bildiren işverenler devlet 
desteğinden yararlanacaklardır. 
İşverenlerce 2015 yılının aynı ayına ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde prime 
esas günlük kazancı 85 TL ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim 
ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 
2016 yılında cari aya ilişkin verilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde 
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam 
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kollarından Şubat 2016 döneminde 
günlük kazancı 50 TL olan her bir işçinin 
aylık pirim ödeme gün sayısı 30 gün ise 
yararlanacağı devlet desteği 30 x 3,33 = 
99,90 tl olacaktır. 

Öte yandan, uygulama işsizlik sigortası 
primleri hariç yapılacağından, işsizlik 
sigortasına ait sigortalı ve işveren 
primleri bu destek kapsamında 
karşılanmayacaktır. Ayrıca 2016 yılı Ocak 
ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi 
dışında Sosoyal Güvenlik Kurumuna 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 
kayıtlı sigortalılar için bu madde 
hükümleri uygulanmaz.

ÖZELLİKLİ DURUMLAR
1- Örneğin 2015 Ocak ve Şubat   
aylarında, işyerinde sadece bir işçinin   
çalıştığını ve bu işçinin de raporlu olması 
nedeniyle 0 gün ve 0 kazanç bildirilmiş 
olduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak 
ve Şubat ayları için verilecek destek 
hesabında 2015 yılının ilk bildirim yapılan 
mesela 2015/ Nisan ayı APHB deki gün 
sayısı esas alınacaktır. 

2- 2015 yılında sıfır bildirilen aylarda 
ilk bildirimin yapıldığı gün sayısı 
kadar 2016 yılında devlet desteğinden 
yararlanılacaktır.

3- 2015 yılından önce işyeri açılmış 
fakat Kuruma hiç bildirim yapılmamış 
ise  2016 yılı her cari dönemi için 
bildirilen gün sayısının günlük 3,33 TL 

ile çarpılması suretiyle bulunacak olan 
destek tutarından yararlandırılacaktır.

DESTEKTEN 
YARARLANILACAK PRİM 
ÖDEME GÜN SAYISININ 
HESAPLANMASI VE 
UYGULAMASI
2016 yılının esas alınacak ilgili 
ayında, yasal süresinde verilen veya 
re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin 
toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki 
gün sayısı düşülerek toplam prim 
ödeme gün sayısı 
hesaplanacaktır. Belge 
türleri: 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 
24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37’dir. Ayrıntılı 
bilgi için genelge EK-1’e 
bakılabilir.

Destek sağlanacak 
indirim tutarı ilgili ayda 
verilecek aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim 
ödeme gün sayısının 
3,33 TL tutarı ile çarpımı 
suretiyle hesaplanacaktır.

İlgili ay için verilecek aylık prim ve 
hizmet belgesindeki prim ödeme gün 
sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı 
suretiyle hesaplanan destek tutarı, 
takip eden ayda doğan sigorta prim 

borçlarına mahsup edilecektir. Bu 
nedenle 2016 Ocak ayında çalıştırılan 
sigortalılardan dolayı verilecek olan 
Hazine desteği de 2016 Şubat ayına 
ilişkin prim borçlarından mahsup 
edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma 
işlemi 2016 Mart ayında yapılacaktır.

Bu Kanunda öngörülen asgari 
ücret desteğinden yararlanmak 
için işverenlerden başvuru şartı 
aranmayacak olup, aşağıdaki 
şartları taşıyan işverenler, Kanun 
hükümlerinden herhangi bir işlem 
yapmaksızın yararlanacaklardır.

DESTEKTEN 
YARARLANABİLMEK İÇİN; 
1- 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet 
belgelerinin yasal süresinde verilmesi 
gerekmektedir.

2- İşverenin, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

3-  Eğer borç varsa ve söz konusu 
borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 inci 
maddesine göre taksitlendirilmiş 
olması lazımdır.

4- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmemesi veya bildirdiği sigortalıları 
fiilen çalıştırmaması durumunda devlet 
desteğinden yaralanamaz. 

Devlet desteğinin işverenlerimize 
gerekli şartları taşıdıkları takdirde 

ciddi maliyet faydası sağlayacağı 
açıktır. Ancak her uygulamada olduğu 
gibi şartlar anlaşılmaz ve ayrıntılarla 
boğulmuştur. Daha anlaşılır mevzuatlar 
hazırlanması dileklerimle.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201662

HATALI LASTİK KULLANIMI 
KAZA RİSKİNİ ALTI KAT ARTIRIYOR

farklı aşınma seviyesinde olmaması ise 
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. 

Petlas, +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, 
özel hamuru (kauçuk) ve sırt deseni 
teknolojisiyle yaz lastiklerine oranla kuru, 
ıslak ve karlı zeminlerde çok daha iyi yol 
tutuş ve daha kısa fren mesafesi sunan kış 
lastiklerinin kullanımını güvenli yolculuk için 
sürücülere tavsiye ediyor.

Kış lastiklerinin sadece karlı zeminde 
işe yarayacağı algısı, bazı sürücüleri kış 
lastikleri konusunda yanılgıya düşürebiliyor. 
Kış lastiklerinin + 7 derecenin altında ıslak 
ve kuru zeminde yaz lastiklerine oranla 
daha iyi tutunma sağladığı unutulmamalı. 
Kış aylarında hatalı lastik kullanımı ile 
kaza yapma riski 6 kat artış gösterdiği 
ve kış lastiklerinin hava sıcaklıklarının 

hızla düştüğü gözlemlenen ülkemizde; 
Petlas, güvenli ve konforlu bir sürüş 
için sürücülerin, yağışlara değil hava 
sıcaklıklarına göre hareket etmeleri 
konusunda uyarıyor.

Kış lastiklerinin +7 derece ile -40 derece 
arasındaki hava sıcaklıklarında lastiğin 
sertleşmesini önleyen özel bir bileşime 
sahip olduğunu vurgulayan Petlas, yaz 
lastiklerinin sıcak hava şartlarına göre 

Petlas, yolların açık olması, kar yağışlarının 
durması ve zeminlerin temiz görünmesinin 
sürücüleri yanıltabileceğinin altını çiziyor. 
Kış lastiğinin hala bazı sürücüler tarafından 
“kar lastiği” olarak algılandığının vurgulayan 
Petlas, +7 derecenin altındaki hava 
sıcaklıklarında kış lastiği kullanımının hayati 
önem taşıdığını belirtiyor. Sadece çekişin 
olduğu tekerleklere kış lastiği takılması da 
kaza riskini artırıyor. Petlas’a göre yoldan 
kaynaklanabilecek hatalara karşın araç 
üzerindeki tüm lastikler kış lastiği olmalı, 
aynı zamanda mutlaka aynı desen ve aynı 
modelde olmalı. Araç üzerindeki lastiklerin 

tasarlandığını ve daha sert hamurlu bir 
yapıda olduğunu belirtiyor. Kış lastikleri 
hem daha yumuşak bir hamura, hem de 
karlı ve buzlu yollarda tutunmayı artırıcı 
kılcal desenlere sahip. Sürücüleri bu 
konularda uyaran Petlas, Yaz lastikleri gece/
gündüz hava sıcaklığı ortalaması +7 derece 
üzerindeki sıcaklıklarda, kış lastikleri ise 
gece/gündüz hava sıcaklığı ortalaması +7 
derece altında kullanılmasını öneriyor.

PETLAS’TAN KIŞ LASTİĞİ 
ÖNERİLERİ
- Araçtaki tüm lastikler aynı marka ve 
desende kış lastiği olmalı. Farklı desen 
yüksek hızlarda aracın dengesini bozabilir. 
Sadece çekiş gücünün olduğu lastiklerin kış 
lastiği olması fren mesafesini uzatır. 

- Kar ve buz üzerinde daha 
iyi tutunma için lastik basıncı 
düşürülmemeli. Lastik hava 
basıncı araç üreticisinin 
belirlediği değerlerde olmalı.

Kış lastiği, aracın orijinal lastik 
ölçüleri ile aynı olmalı.

- Karla kaplı bir zeminde, 
kış lastikleriyle 50 km/s hızla 
seyreden bir aracın fren 
mesafesi 35 metre iken, yaz 
lastikleriyle bu mesafe 43 
metreye çıkar.

- Buzlu bir zeminde, 30 km/s 
ile giden ve kış lastiği takan 
bir aracın fren mesafesi 57 
metredir. Yaz lastikleriyle ise bu 
mesafe 68 metreye kadar uzar.

- Kış lastikleri 15 - 20 °C sıcaklıkta karanlık, 
kuru ve serin bir yerde, ısı kaynaklarından 
en az 1 m uzaklıkta ve naylona sarılarak 
depolanmalıdır. 

- Jantlı ve jantsız olarak depolandığında 
şunlara dikkat edilmelidir: Jantlı: Üst üste 
ve yatık şekilde depolanmalıdır. Jantsız: 
Dikine ve yan yana depolanmalı, deforme 
olmamaları için lastikler periyodik olarak 
döndürülmelidir.

Yurt genelinde 
soğuk ve yağışlı 
havaların hakim 
olduğu bu günlerde 
yer yer yolların karla 
kaplı olmamasının 
sürücüleri 
yanıltmaması 
gerektiğini vurgulayan 
Petlas, kış mevsimi 
boyunca kış lastiği 
kullanımı büyük önem 
taşıdığını vurguluyor. 
Kış mevsiminde 
araç üzerindeki tüm 
lastiklerin kış lastiği 
olmasının yanı sıra 
lastiklerin aynı desen 
ve model olması da 
önem arz ediyor.
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GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ 
YÜZDE 100 PLASTİKTEN ÜRETİLECEK 

yaşanan değişim dikkat çekici boyutlara 
ulaştı. Artık bir araçtan daha konforlu, üstün 
güvenlikli, yakıt tasarruflu, şık tasarımlı, 
düşük fiyatlı, yüksek performanslı ve çevreci 
olması bekleniyor. Bu taleplerin tümüne 
cevap verebilecek otomobillerin üretimi 
için plastik ve kauçuk malzemeler ilk 
sırada tercih ediliyor. Çok yönlü ve esnek 
kullanımı sayesinde teknolojik yenilik 
ve tasarım özgürlüğü sunan plastikler; 
hafiflik, sağlamlık ve geri dönüşüm 
özelliği ile günümüz otomobillerinden 
beklenen faydaları karşılıyor. Bu doğrultuda 
araçlardaki kullanım oranı da giderek 
artıyor.

PLASTİKLERİN OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDEN ALDIĞI 
PAY SON 5 YILDA YÜZDE 52 
ARTTI
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik 
sektörünün en önemli kalemleri arasında 
yer alan otomotiv plastiklerinin 2015 
yılında gösterdiği performansı ve gelecek 
projeksiyonunu ortaya koyan kapsamlı bir 
rapor hazırladı. 2015 yılındaki toplam plastik 
üretiminin yüzde 5’ini otomotiv plastikleri 
oluşturdu. Geçtiğimiz yıl üretilen her 
otomobildeki ortalama plastik oranı yüzde 
11,8’e yükseldi. Kauçuğun oranı ise yüzde 
6,6 oldu.

Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve 
parktaki araçların yenileme talebinde, 2015 
yılında son 5 yıla kıyasla toplam malzeme 
ağırlığı içinde kullanılan plastik miktarı 
yüzde 52 artarak 418 bin tona yükseldi. Aynı 
dönemde kauçuk miktarı ise yüzde 56 artış 
gösterdi ve 234 bin tona ulaştı.

Plastik ve kauçuk ürünlerin ağırlıklı 
kullanıldığı alanlarda en yüksek payı yüzde 
19 ile iç giydirme ve yüzde 12 ile koltuklar 
üstlenirken; bu alanları tampon, kaput altı, 
döşeme, ön konsol, aydınlatma ve yakıt 
sistemleri izledi. Rapora göre plastikler, 
otomotiv endüstrisinden aldığı bu payı 

Otomotiv endüstrisinin 130 yıllık gelişimine 
daha yakından bakıldığında; üretim, tasarım 
ve fonksiyonellik gibi birçok özellikte 

2020’de yüzde 61 artırarak kullanım 
miktarını 672 bin tona çıkaracak.

PLASTİKLERLE 
HAFİFLEYEN GÜNÜMÜZ 
OTOMOBİLLERİ 150 BİN 
KİLOMETREDE 750 LİTRE 
DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR
Türkiye’nin petrol kaynaklarına sahip 
olmayışı ve dünyanın en pahalı benzininin 
kullanılması bu konuda yapılan 
araştırmalarda yakıt tasarrufunu ön 
plana çıkarıyor. Yakıt tasarrufunun yolu 
ise otomobillerin daha hafif parçalar 
kullanılarak ağırlıklarının azaltılmasından 
geçiyor. Otomotiv üretiminde kullanılan yeni 
inovatif plastikler ve kompozitler sayesinde 
araçlar hafifleyerek daha az yakıtla daha 
verimli bir sürüş performansı ortaya 
koyuyor. Örneğin; modern bir otomobilde 
100 kg’lık plastik 200-300 kg’lık diğer 
malzemelerin yerini aldığında, söz konusu 
otomobilin 150 bin kilometredeki 8 bin 500 
litrelik yakıt tüketimi 750 litre gibi önemli bir 
oranda azalıyor. 

“HAYALİMİZ TAMAMI 
PLASTİKTEN ÜRETİLEN 
BİR OTOMOBİL”
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Yerli otomobil 
üretimi için çalışmalar devam ediyor. 
Ülkemiz ve sektörümüz için oldukça önemli 
bir gelişme. Türkiye’nin 2020 yılına kadar 
yollarda olmasını planladığı otomobilde, 
elektrikli araç dâhil tüm tiplerde hafiflik yani 
düşük karbon emisyonu öne çıkıyor. Başta 
otomobil olmak üzere uçak, uzay, savunma 
sanayileri gibi ana sanayilerin gelişmesi 
ülkemizde daha inovatif plastiklere ihtiyacı 
artıracak. Böylece plastik sanayisinde katma 
değerli bir ürün pazarı da ortaya çıkacaktır” 
dedi.

Gelişen teknoloji ve 
değişen ihtiyaçlar üretilen 
araçlardaki beklenti ve 
talepleri de farklılaştırıyor. 
Otomobil seçiminde 
daha fazla konfor, üstün 
güvenlik, yakıt tasarrufu, 
şık tasarım, düşük fiyat 
ve yüksek performans 
talebine karbon salınımı 
en aza indirgenmiş 
çevreci özellikler 
ekleniyor. Birbirine zıt 
bu talepleri optimum 
şekilde karşılayan ve 
geleceğin otomobillerini 
şekillendiren tek malzeme 
ise plastik. Modern 
araçların yüzde 15’i 
artık hafifletilmiş plastik 
malzeme kullanarak 
üretiliyor.
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TIRSAN’IN ALMANYA YATIRIMI 
YENİ İŞBİRLİKLERİ İLE GÜÇLENİYOR

Almanya’da yatırım yapma kararımızın 
ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha 
görmüş olduk. Tüm Avrupa’ya yönelik 
ihracat operasyonumuzu Goch’dan 
yönetiyoruz. Ayrıca Aachen Üniversitesi ve 
Postdam’da yer alan Leibniz Enstitüsü ile 
devam eden işbirliğimize ek olarak Rhein 
Waal Üniversite ile yeni başarılara imza 
atacağımıza eminim” dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARINA 
VE YENİLİKÇİLİĞE YATIRIM 
YAPAN ÜRETİCİ
Kreis Kleve Bölgesi Valisi Wolfang Spreen 
ise, “38 yıldır varlığını lider olarak devam 
ettiren bir firma” diye tanımladığı Tırsan’a 
başarılar dileyerek “Ülkemize yatırım yapan 
bir firma olarak sizin başarınız bizim de 
başarımız olacaktır” ifadesini kullandı. 

Yeni Goch Belediye Başkanı Bay Ulrich 
Knickrehm de yaptığı konuşmada, “Goch 
Belediye Başkanı olarak, 20 yıldır sizlerin 
şehrimize yapmış olduğu yatırımların 
hepsini memnuniyetle karşıladık. Yatırım 
yaptığınız, istihdam ve staj imkânı 
sağladığınız için ayrıca teşekkür etmek 
isterim. Geçmiş yönetim ekibi ile kurmuş 
olunan iki taraflı sıcak ilişkinin kendi 
dönemimde de devam etmesinden dolayı 
çok memnuniyet duyacağım” dedi.

Türkiye treyler ihracatının açık ara lideri 
Tırsan’ın Avrupa’daki yatırımları ve kurduğu 
işbirlikleri hızını artırarak sürüyor. Son 
olarak şirketin Almanya üretim tesisi, 
Kleve Bölgesi Valisi Wolfang Spreen 
öncülüğündeki bir heyet tarafından ziyaret 
edildi, olası işbirlikleri değerlendirildi.

Ziyarette Kreis Kleve Bölgesi Valisi Wolfang 
Spreen’in yanı sıra, Goch Belediye Başkanı 
Ulrich Knickrehm, Kreis Kleve Ekonomik 
Kalkınma Topluluğu Genel Başkanı 
Hans-Josef Kuypers, Kreis Kleve Sanayi 
ve Ticaret Odası Genel Başkanı Dr. Stefan 
Dietzfelbinger, Goch Ekonomik Kalkınma 
Topluluğu’nu temsilen Rudiger Wenzel ve 
Rhein Waal Üniversitesi Araştırma, Yenilik ve 
Aktarım Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Gerhard 
Heusipp de hazır bulundu.

NUHOĞLU: ALMANYA 
YATIRIMIMIZ ÇOK İSABETLİ 
BİR KARAR
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, ev sahipliği yaptığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, Almanya’nın Avrupa 
treyler sektöründeki lokomotif konumunu 
hatırlatarak, “1996 yılında Almanya’ya 
yatırım kararı alırken, seçenekler arasında 
İtalya ve Hollanda olmasına rağmen o 
dönemdeki Goch’taki yetkililerin destek 
ve motivasyonu yatırım kararı almamızda 
oldukça etkili oldu” ifadelerini kullandı. 

Tüm bölgesel kuruluşlarla işbirliklerini 
artırmayı hedeflediklerini belirten 
Nuhoğlu, “Bugün dönüp baktığımız zaman, 

“YALIN ÜRETİM ANLAYIŞINIZ 
BENİ HAYRAN BIRAKTI”
“Beraber çok güzel projeler 
geliştirebileceğimize inanıyorum,” diyen 
Rhein Waal Üniversitesi Araştırma, Yenilik 
ve Aktarım Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. 
Gerhard Heusipp sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yalın üretim anlayışınız beni gerçekten 
hayran bıraktı. Hem yalın üretim, hem staj 
olanakları hem de Ar-Ge işbirlikleri için 
bugünün çok güzel bir başlangıç olmasını 
umuyorum.”

GOCH’TAN TÜM AVRUPA’YA
Kässbohrer’in toplam 108.000 m² alan 
üzerine kurulu olan Goch tesisi, Birleşmiş 
Milletler E-karayolu ağının bileşenlerinden 
olan E-31 karayolu ile Amsterdam’dan 
Roma’ya uzanan E-35 karayolunun 
birleşiminde bulunmakta, Almanya’nın 
ihracatının ve intermodal taşımacılığının 
kalbinde yer almaktadır.

Perdeli ve tenteli treylerlerin son montajını, 
tanker ve siloların yanı sıra kutu tipi 
treylerlerin, konteyner taşıyıcıların, low-
loader ve low-bed’lerin teslimat öncesi 
kontrollerini gerçekleştirmektedir. Ana 
dağıtım merkezi olan Goch tesisinden 
Almanya, Hollanda, Avusturya, Polonya, 
İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerine araç ihraç edilmektedir.

Tırsan’ın Almanya’nın 
Goch şehrindeki üretim 
tesisi, Kreis Kleve Bölge 
Valisi Wolfang Spreen 
öncülüğündeki bir 
heyet tarafından ziyaret 
edildi, olası işbirlikleri 
değerlendirildi.



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

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

 2016
FUAR TAKVİMİ
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YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KONSEPTİNDE 
ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR 

Hem Faraday Future hem de Dassault 
Systèmes, bugünlerde insanlar ve arabaları 
arasındaki ilişkide gerçekleşmekte olan 
büyük değişimin farkında. Bu yeni otomobil 
neslinin gelişimi, üreticilerin klasik 
otomotiv tasarımı disiplinlerini İnternete 
bağlanabilirlik, alternatif güç kaynakları 
ve otonom sürüş teknolojileriyle entegre 
etmesini gerektiriyor. Faraday Future, 
Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE 
platformunu bu hızlı tasarım ve teknoloji 
entegrasyonunu olanaklı hale getirebilecek 
tek yenilikçilik platformu olarak gördü.

Faraday Future Ürün ArGe Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Nick Sampson şöyle kouştu: 
“Otomotiv deneyimi ile müşterilerimizin 
geriye kalan hayatı arasında bağlantı 
sağlamaya yönelik nihai hedefimizle 
araç tasarımına kullanıcı odaklı ve 
teknoloji öncelikli bir yaklaşım getiriyoruz. 
Dassault Systèmes’in müşteri deneyimi 
odağı ve eşsiz teknolojileri, piyasadaki 
en gelişmiş elektrikli araçlar sunmaya 

yönelik en iddialı programımızı 
gerçekleştirmemize olanak 

tanıyacak. Dassault 

Systèmes’in ‘Target Zero Defect’ 
ve ‘Smart Safe & Connected’ gibi 
endüstri çözümü deneyimleri 
Faraday Future’un karar 
vermesini kolaylaştırmıştır.”

3DEXPERIENCE platformunu 
temel alan “Target Zero Defect” 
ve “Smart Safe & Connected” 
endüstri çözümü deneyimleri, 
dünya çapında 400’den fazla 

çalışanı bulunan şirkette iki hafta içinde 
uygulamaya koyuldu. Faraday Future’un 
üretimi, daha önce herhangi bir diğer 
çözümle mümkün olmayan bir şekilde 
tasarlamasına, simüle etmesine ve 
hazırlamasına olanak tanıyor.

Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite 
Sektörü Başkan Yardımcısı Olivier Sappin 
şunları söyledi: “Faraday Future ulaşım 
ve mobilite sektörünü dönüştürmeye 
çalışmaktadır. Dassault Systèmes ile ortak 
olmayı seçerek, hızlı bir şekilde uygulamaya 
koyulan ve hızlı ve iddialı geliştirme 
takvimine uyum sağlayan kanıtlanmış 
bir çözüme sahip oldular. Faraday 
Future 3DEXPERIENCE platformunu 
hızlı bir şekilde benimsemiş ve otomotiv 
ve yüksek teknoloji sektörlerindeki 
kapsamlı deneyimimizin avantajlarından 
faydalanmaya başlamıştır.”

Faraday Future’a konsept otomobilini 
gerçeğe dönüştürmesinde yardımcı 
olmasına ek olarak 3DEXPERIENCE 
platformundan, Faraday Future’un Kuzey 
Las Vegas’ta inşa edilmekte olan üretim 
tesisinde de faydalanılacak. Dassault 
Systèmes’in “Lean Production Run” dahil 
üretim için endüstri çözümü deneyimleri, 
Faraday Future gibi şirketler tarafından 
tesis iyileştirme, kalite kontrolü ve 
tesis operasyonlarında gerçek zamanlı 
görünürlük için kullanılıyor. 3DEXPERIENCE 
platformunun üretim becerilerinin 
zenginliğinden faydalanan Faraday Future, 
en yüksek modern standartlara dayalı bir 
yüksek teknoloji fabrikası inşa edebilecek 
ve gelecekte yeni nesil otomobillere yönelik 
talebin bir adım önünde olacak. 

Dünyanın en büyük 
yazılım şirketlerinden 
biri olan 3DEXPERIENCE 
Şirketi Dassault 
Systèmes, elektrikli 
otomobil şirketi 
Faraday Future’un 
3DEXPERIENCE 
platformuna geçtiğini 
duyurdu. Elektrikli 
otomobil şirketi 
tamamen elektrikli yeni 
aracının geliştirilmesi 
ve teslimatı için “Target 
Zero Defect” ve “Smart 
Safe & Connected” 
endüstri çözümlerini 
uygulamaya başladı. Bu 
yeni otomotiv konsepti 
geçtiğimiz hafta Las 
Vegas’taki CES 2016’da 
tanıtılmıştı.



眀眀眀⸀洀愀欀椀渀攀琀瘀⸀渀攀琀
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ÇEVRECİ ATIK TOPLAMA ÇÖZÜMÜ 
ALLISON’DAN

Alaaddin Yılmaz, dizel yakıtla çalışan 
araçlara göre yüzde 60-70, LPG ile çalışan 
araçlara göre yüzde 40-50 daha tasarruflu 
olan CNG atık kamyonları kullanan Bolu 
Belediyesi’nin, doğalgazlı araç kullanımının 
yaygınlaşması için örnek olduğunu belirtti. 
CNG kamyonlar, yüzde 25 oranında CO2 
emisyonu salınımını düşürürken daha sessiz 
ve titreşimsiz çalışması ile de şehir hayatına 
katkı sağlıyor. 

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü 
Ömer Faruk Erkoç’un verdiği bilgiye göre 
Bolu’da günde ortalama 90 km’lik mesafede 
hizmet veren bir CNG atık kamyonu, yaklaşık 
19 ton evsel atık topluyor. Haftada 6 gün 

Tüm dünyada belediye ve kamu hizmeti 
sağlayıcılarının Sıkıştırılmış Doğal Gaz’a 
(CNG) olan talebi artarak devam ediyor. Daha 
düşük maliyet ve emisyon ile ekonomik ve 
çevre dostu bir çözüm olan CNG, gürültü 
kirliliği oranında sağladığı yüzde 30 azalma 
ile de ön plana çıkıyor. Türkiye’de ilk 
CNG atık kamyonlarını teslim alan Bolu 
Belediyesi, üç yıldır kullandıkları Allison 3000 
serisi tam otomatik şanzıman donanımlı 
CNG’li Iveco Stralis atık kamyonlarının 
verimliliğini değerlendiriyor. 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 
konuyla ilgili açıklamasında dizel yakıtla 
çalışan araçlardan yüzde 90 daha temiz 
yanan ve daha ekonomik bir yakıt olan 
CNG’yi tercih ettiklerini belirterek, 
“CNG’li araçlar sayesinde atık toplama 
hizmetlerimizi çevre dostu çözümlerle 
sürdürmeyi hedefledik. Bu kamyonları 
filomuza katarken verimliliği en ideal 
seviyede tutmak üzere araçlarımızı Allison 
donanımı ile güçlendirdik” dedi. 

Yılmaz açıklamasında, “Allison tam 
otomatik şanzımanlar, CNG motorların 
performanslarını destekliyor. Tork 
konvertörü, CNG motorun torkunu arttırarak 
gücü rahatça tekerleklere iletiyor. Böylece 
sürekli dur kalk gerektiren atık toplama 
çalışmalarımızda daha seri olabiliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

boyunca günde 8-9 saat atık toplama hizmeti 
sunan, hidrolik sıkıştırmalı ve arkadan 
yüklemeli bu kamyonlar, yıllık 30.000 km 
yaparken Belediye için verimliliği artırıyor. 

Erkoç, “Allison tam otomatik şanzımanın 
bizim için en önemli avantajlarından biri, 
çöp toplama ve taşıma hizmetlerinin hızlı ve 
seri olmasını sağlaması. Allison sayesinde 
sürücü kaynaklı arızalar en aza indiriliyor ve 
bakım-onarım maliyetleri düşüyor” dedi.

Ömer Faruk Erkoç açıklamasında, 
sürücülerin Allison tam otomatik 
şanzımanın kullanım kolaylığından çok 
memnun olduklarının altını çizdi. Ancak 
daha da önemlisi Allison tam otomatik 
şanzıman donanımı ile CNG motor 
performansının en iyi sonucu sağlaması 
olduğunu belirterek, “Allison tork 
konvertörü, motorun torkunu neredeyse iki 
katına çıkartarak eşsiz bir kalkış sağlıyor ve 
şanzıman, vites değiştirilmesi sırasında bile 
tekerleklere sürekli güç aktarıyor. Allison’ın 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™ sayesinde 
filonun üretkenliğini artarken, helisel dişliler 
ise genel gürültünün azaltılmasına katkıda 
bulunuyor” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk CNG’li 
atık kamyonlarını 
kullanan Bolu 
Belediyesi, Allison 
şanzıman donanımlı 
CNG araçlarıyla 
hem verimli, hem 
de çevreci hizmet 
sunuyor.
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GEZİ

BULUTLARA KOMŞU TOPRAKLAR:

KAÇKARLAR

çoğu sayfiye amaçlı kullanılmaktadır. 
Yayla evlerinin en güzel ve ince 
işçilikli örnekleri Sal, Hazindağ ve 
Pokut yaylalarında görülebilmektedir, 
ne var ki çoğu yüzü aşkın yaşlarında 
ve yıkık dökük durumdadır.

Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın en ilgi 
çekici yerlerinden biri de şüphesiz 
Fırtına Vadisi’dir. Çamlıhemşin’den 
başlayarak Ardeşen’den Karadeniz’e 
dökülen Fırtına Deresi boyunca, 
bölgeye özgü kızılağaç, ladin, 
şimşir, kayın ormanları ve alpin 
çayırlıkları uzanır. Fırtına Vadisi 
bitki örtüsü ve barındırdığı hayvan 
türleriyle dünyanın koruma öncelikli 
100 ekolojik bölgesi arasında yer 
almaktadır. Üzerinde tarihî taş 
kemer köprüler barındıran ismiyle 
müsemma Fırtına; rafting, kano, 
yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, 
dağcılık, kaya tırmanışı, serbest dalış 
gibi adrenalin yüklü doğa sporlarına 
da kapı açıyor. Vadi boyunca uzanan 
yaylalara yürüyerek ve araçla ulaşım 
mümkün olmakla beraber, kamp ve 
pansiyon ile konaklama seçenekleri 
de mevcuttur.

Karadeniz’in bulutlara komşu dağ 
sırası Kaçkarlar, yaklaşık 51 bin 500 
hektarlık bir alanı kapsıyor ve 1994 
yılından bu yana “millî park” unvanı 
taşıyor. Tabiatın insana cömert bir 
armağanı olan Kaçkar Dağları Millî 
Parkı, gözün görebildiği her yerde 
yeşilin binbir tonunda ormanlar, 
çayırlar, şelaleler, yaylalar, akarsular 
ve buzul gölleri ile çevrili bir diyar. 
Bölgeye özgü bitki ve hayvan türlerini 
de burada keşfetmek mümkün.

Kaçkar Dağları Millî Parkı’nın 
oldukça büyük bir kısmı Rize’nin 
Çamlıhemşin, geri kalanı ise Artvin’in 
Yusufeli ilçelerinin sınırları içinde 
yer alıyor. Kaçkarların eteklerinde 
ise büyüklü küçüklü onlarca yayla 
bulunuyor. Eskiden yaz aylarında 
köylerden yaylalara çekilmek 
üzere, yayla evinde kullanılacak 
eşya ve erzak katırlara yüklenir, 
sabah erkenden yola düşülürdü. 
Yaylacılık kültürünün asıl amacı yağ, 
kaymak, peynir, minci gibi hayvansal 
ürünleri elde etmekti, günümüzde 
ise çay yetiştiriciliğinin gelişmesiyle 
hayvancılık eski önemini yitirmiş 
durumdadır. Yayla evlerinin de pek 

Yazı ve fotoğraflar: Elif Çelik
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Yönetmen: Alejandro González Iñárritu 

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson  

Tür: Western, Macera  

Yapım: ABD, 2015 

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular: Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı 

Tür: Komedi, Dram  

Yapım: Türkiye, 2016

1823’te, kürkleri için hayvanları avlayan bir şirket vahşi doğanın kucağında faaliyet 
göstermektedir. Ne var ki bir avlanma sırasında, ekip Kızılderililerden gelen beklenmedik bir 
saldırıyla karşılaşır. Kızılderililerin pek çoğunu öldüren ekip, içlerinde en bilgili ve deneyimli 
olan Hugh Glass liderliğinde kayıklara binerek kaçmaya başlar. Sonraları kampa yürüyerek 
ulaşmaya çalışırlarken, Hugh Glass bir ayının saldırısına uğrar ve oldukça kötü bir şekilde 
yaralanır. Hızını kaybetmek istemeyen ekip Glass’ı bırakmaya karar verir. Eninde sonunda 
yaraları yüzünden öleceğini düşündükleri Glass’ın yanına üç kişiyi daha bırakarak yola 
devam ederler.

Hugh Glass, daha sonra diğerleri tarafından da terk edilir. Tamamen yalnız kalan ve 
öleceğine kesin gözüyle bakılan Glass bölgeyi herkesten daha iyi tanıyor olması sayesinde 
hayatta kalacak, yerlilerle farklı ilişkiler kuracaktır. Üstelik Hugh Glass’ın yaşamaya devam 
etmek için bambaşka bir sebebi vardır.

1823’te, kürkleri için hayvanları avlayan bir şirket vahşi doğanın kucağında faaliyet 
göstermektedir. Ne var ki bir avlanma sırasında, ekip Kızılderililerden gelen beklenmedik bir 
saldırıyla karşılaşır. Kızılderililerin pek çoğunu öldüren ekip, içlerinde en bilgili ve deneyimli 
olan Hugh Glass liderliğinde kayıklara binerek kaçmaya başlar. Sonraları kampa yürüyerek 
ulaşmaya çalışırlarken, Hugh Glass bir ayının saldırısına uğrar ve oldukça kötü bir şekilde 
yaralanır. Hızını kaybetmek istemeyen ekip Glass’ı bırakmaya karar verir. Eninde sonunda 
yaraları yüzünden öleceğini düşündükleri Glass’ın yanına üç kişiyi daha bırakarak yola 
devam ederler.

Hugh Glass, daha sonra diğerleri tarafından da terk edilir. Tamamen yalnız kalan ve 
öleceğine kesin gözüyle bakılan Glass bölgeyi herkesten daha iyi tanıyor olması sayesinde 
hayatta kalacak, yerlilerle farklı ilişkiler kuracaktır. Üstelik Hugh Glass’ın yaşamaya devam 
etmek için bambaşka bir sebebi vardır.

DİRİLİŞ

İFTARLIK GAZOZ
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Alan Ken Thomas

Aylak Adam

Ed Catmull

CEO Plus

Geoffrey Girard

Panama Yayıncılık

Çağının en yenilikçi ve ileri görüşlü girişimcilerinden biri olarak gösterilen Steve Jobs, 
aforizma niteliğindeki sözleriyle ardından gelenlere ışık tutuyor. Kurduğu şirketle insanların 
birbiriyle iletişim kurma alışkanlıklarını değiştiren ve teknoloji üzerine daha çok düşünmeye 
sevk eden Jobs’ın bu bilge sözleri, Alan Ken Thomas tarafından derlendi. Sokrates’le Bir 
Akşam Yemeği, Steve Jobs’ın yaşamı boyunca farklı yerlerde dile getirdiği veya yazdığı 
ifadelerden oluşan bir aforizmalar kitabı niteliği taşıyor.

Ed Catmull’un ekonomik kalkınma ile gelişmenin insana ve onun yaratıcılığına bağlı 
olduğunu, bu nedenle insana yatırım yapmak gerektiğini usta bir dille anlattığı Yaratıcılık 
A.Ş., New York Times en çok satanlar listesinde yer alıyor. Gelmiş geçmiş en iyi iş dünyası 
kitabı olarak nitelendirilen eser, hem sanatsal hem de idari anlamda yaratıcılık konusuna 
ışık tutarak yöneticilerin çalışanlarından nasıl daha özgün ürünler alabileceği konusunda da 
fikirler sunuyor.

Kötülük genlerden mi miras kalır, yoksa yetiştirilme tarzından mı gelir?  Sorunun 
cevabını bu kitapta aramak, kanınızı donduracak. ABD Savunma Bakanlığı, yeni nesil bir 
biyolojik silah üretme çalışmaları arasında, dünyanın en ünlü seri katillerinin genlerini 
kopyalar. Söz konusu genler, artık onların birer kopyası olan ve ülkenin çeşitli yerlerinde 
tutulmuş aileleriyle yaşayan çocuklardadır. Olaylar, en tehlikeli klonların gerçeği öğrenip 
salıverilmesiyle adeta bir kabusa dönüşecektir.

SOKRATES’LE BİR AKŞAM YEMEĞİ

YARATICILIK A.Ş.

KLON
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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 : İstek 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
1. Resmi temsilci heyeti.

2. Şubat sonlarında, sırayla havaya, suya ve toprağa 
düşerek oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

3. Eski ağırlık ölçüsü okkanın dört yüzde biri.

4. Gök bilim.

5. Pullu ve kılçıklı, küçük bir balık.

6. Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad.

7. Ana kent.

8. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi.

9. Bir sıvıyı gaz biçiminde püskürten aygıt.

Yukarıdan aşağı
1. Halk arasında yaban arısına verilen ad.

2. İlkbaharda kırlarda yetişen, ufak yeşil yapraklı,  
 ıspanak gibi yenilen bir bitki.

3. Süt mamulleri imalathanesi.

4. Kanıtlanabilen bilimsel önerme.

5. Çeşitleme.

6. Halk tarafından sevilme, tutulma.

7. Kötümser, karamsar.

8. Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden 
oluşmuş şiir parçası.

9. Bir sonuç çıkarma yolu.
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MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI
KOORDİNATÖRÜ

Öncelikle tavuk göğsünü iri küp parçalara bölüyoruz. Bir kap 
içerisine susam, toz zencefil, zerdeçal, kimyon, hindistancevizi, 
kakule, tane kişniş, muskat cevizi, toz kırmızıbiber, köri 
baharatlarını koyup bu karışımı biraz su ile açıyoruz. Bir kenarda 
bekletiyoruz. (İsteğe bağlı olarak, kullanılan tüm baharatları 
tavuklar ile karıştırıp bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz.)

Aynı zamanda bir tencereye makarna için su koyup, biraz ayçiçek 
yağı ve bir tutam tuz atıyoruz. Kaynayınca tagliatelle makarnayı 
haşlıyoruz. Bu esnada bir tavaya kremanın kalan kısmını ve kuru 
kekik, kırmızı pul biber, karabiber, sebzeli çeşni, tuz ve rendelenmiş 
parmesan peynirini ilave edip kaynamaya gelince haşlanan 

makarnayı üzerine ekleyip makarnayı krema ile çektiriyoruz. 
Kremalı makarna karışımımız hazır hale geliyor. 

Diğer yandan bir tavaya ayçiçek yağı ilave edip tavuk göğsü 
parçalarını, sarımsak ve soya sosu ile sotelerken masala baharatı 
karışımını ve kremayı ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştırıp 
kaynamaya getiriyoruz. Biraz soslu ve sulu olması gerekiyor.

Servis için tabağımızı alıp bir kenarına kremalı makarnayı, diğer 
yarısına ise soslu olan tikka masala tavuğumuzu yerleştirip taze bir 
dal kekik ile sunuma hazır hale getiriyoruz.

Hindistan’a özgü bu lezzetli yemek için şimdiden afiyet olsun.

• Tavuk göğsü 200 gr
• Ayçiçek yağı 30 gr
• Susam 1 gr
• Sarımsak 1 diş
• Toz zencefil 1gr
• Zerdeçal 1 gr
• Kimyon 0,5 gr
• Hindistan cevizi 1 gr rendelenmiş

• Kakule 1 gr dövülmüş
• Tane kişniş 0,5 gr ezilmiş
• Muskat cevizi 1 gr
• Toz kırmızıbiber 0,5 gr
• Soya sosu 3 gr
• Köri 2 gr
• Krema 100 gr
• Tagliatelle makarna 100 gr

• Kekik 1 gr
• Kırmızı pulbiber 0,5 gr
• Karabiber 0,5 gr
• Sebzeli çeşni 2 gr
• Tuz 2 gr
• Parmesan peyniri rendelenmiş 1 gr

HAZIRLANIŞI

MALZEMELER:

TİKKA MASALA TAVUK
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