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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, 
PİYASADA REKABET KABİLİYETİNİ ARTIRIR

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü tarafından “Bilgi dağarcığını 
artırmak amacıyla sistematik 
olarak sürdürülen yaratıcı çalışma 
ve bu bilginin yeni uygulamalar 
yaratmak için kullanılması” 
olarak tanımlanıyor. Ar-Ge, pek 
çok organizasyon için adeta kilit 
noktası niteliği taşımakta ve iyi 
planlandığında iş dünyasında 
uzun vadeli refah sağlamaktadır. 
“Araştırma”, şirketler için kendi 
alanlarındaki teknolojide meydana 
gelen son yenilikleri araştırıp analiz 
etmeyi kapsar. “Geliştirme” ise bu 
yenilikleri yine kendi şirketlerine 
uyarlama sürecidir.

Yeni ürün geliştirme ve büyüme, 
çoğu zaman şirketlerin ayakta 
kalabilmesi için en önemli faktörler 
olabilmektedir. Özellikle hızlı değişen 
sektörlerde, şirketler ürünlerini de 
hedef kitlelerini de devamlı olarak 
revize etmek zorundadır. Bu, bir 
yerde sürekli değişen ve gelişen 
teknolojiye bağlı olarak müşteri 
beklentilerinin de değişmesiyle gelen 

zorunlu bir sonuçtur. Günümüzde 
piyasa söz konusu olduğunda, 
müşteri memnuniyetinin daima ön 
planda olduğu düşünülürse, ürün 
kalitesinin önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. Kalitenin artması da 
elbette Ar-Ge uygulamalarına çok 
şey borçludur.

Ar-Ge’nin modern iş dünyasının 
çekirdeğini oluşturduğunu söylemek 
yanlış olmaz, zira majör kararlar 
genellikle Ar-Ge süreci sonucunda 
verilir. Bununla beraber, söz konusu 
süreçleri yönetmek oldukça zordur, 
zira araştırmalar istenilen sonuçları 
verse de bu sonuçları geliştirme ve 
uyarlama en büyük sorunu teşkil 
etmektedir. Bu zorluğu aşmak için 
“bir şeyi yapabilme bilgisi” olarak 
Türkçeye çevrilebilecek “know-
how” unsuru göz önüne alınmalı, 
belirsizlikler giderilmelidir. Elbette 
şirketlerin içinde bulundukları 
sektörü çok iyi tanımaları, 
rakiplerini bilmeleri, olasılıkları iyi 
değerlendirmeleri de gerekir. Bu, 
piyasadaki rekabet kabiliyetlerini 
büyük oranda artıracaktır.
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“ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN
  ÜRETİCİLERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI”
  ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği 
Derneği’nin (ARÜSDER), 
Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın mali desteği 
ile düzenlediği “Araç 
Üstü Ekipman Üreticileri 
Analiz Çalıştayı”, 
Ankara’da gerçekleşti. 
Çalıştay kapsamında 
kuruluşların, tekniklerin, 
süreçlerin veya 
durumların güçlü 
ve zayıf yönlerini 
belirlemekte, dış 
çevreden kaynaklanan 
fırsat ve tehditleri 
saptamakta kullanılan 
“SWOT” analizi 
uygulandı.

Araç Üstü Ekipman Üreticileri Analiz 
Çalıştayı’nın amacı, ARÜSDER’e üye olan 
araç, araç üstü ekipman ve iş makineleri 
üreticilerinin kümelenme potansiyellerinin 
belirlenmesi için mevcut durumlarını tespit 
etme, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve 
tehditleri ortaya çıkarma olarak belirtildi. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ARÜSDER 
Başkanı Burhan Fırat’ın ardından söz 
alan  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden 
Doç Dr. Nilay A. Sakarya, şu ifadelere yer 
verdi: “Öncelikle kümelenmenin ve bir 

arada olmanın öneminden bahsetmeliyiz. 
Kümelenmeyi bir tür kooperatifleşme, bir 
araya gelme olarak nitelendirebiliriz. Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje, 
Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye’de 
Sanayi Bakanlığı’nın da desteklediği 
bir proje olması yönünden önem arz 
etmektedir. Bakanlık 10 milyon lira destek 
veriyor, dolayısıyla bu konu çok önemli bir 
konu. Proje aslında tek başınıza savaşmak 
yerine küresel ekonomiyi ve rekabetin de 
çok yüksek olduğunu göz önüne alarak 
bir araya gelip gücünüzü birleştirip 
savaşmanızı ve pazardaki güçlerinizi 
artırmanızı sağlıyor. Peki, “SWOT” nedir? 
“SWOT” aslında dört İngilizce kelimenin 
baş harfleri alınarak oluşturulmuş bir isim. 
Bunlar: Strenght (güçlü yanlar), Weakness 
(zayıf yanlar), Oportunities (fırsatlar) ve 
Threats (tehlikeler). Biz burada hem sizden 

kaynaklanan hem de 
sizden kaynaklı olmayıp 
değiştirmeye de muktedir 
olmadığınız, olumlu 
ve olumsuz yönleri 
değerlendireceğiz. Amaç 
güçlü olduğunuz noktaları 
dış çevreden kaynaklanan 
fırsatlarla birleştirip sizi 
daha güçlü hale getirmek, 
aynı zamanda da zayıf 
yönlerinizi gözlemleyip 
güce çevirecek stratejiler 
belirlemek, bu arada dış 
çevreden de kaynaklanan 

tehlikelerden korunma yolları geliştirmek.

Güçlü yönlerde sektör olarak 
üstünlüklerimiz neler, neleri iyi yapıyoruz, 
hangi konuda en iyiyiz başkaları açısından 
neleri daha iyi yapıyoruz; bunları analiz 
etmenizi istiyorum. Zayıf yönlerinizde ise 
neleri kötü yapıyoruz, düzeltmek isteyip bir 
türü düzelemediğimiz, iyileştirmediğimiz 
nelerimiz var, başkaları bizden hangi 
konularda daha iyiler, bunları düşünün. 
Fırsatlar söz konusu olduğunda 
önümüzdeki hangi gelişmeler bize fırsat 
yaratıyor, bunlar teknolojik olabilir ya da sizin 
yaptığınız ürünlere alternatif olacak yeni 
gelişmeler olabilir piyasada. Günümüzde 
örneğin piyasada en çok fırsat yaratan 
unsur teknolojidir. Hükümet politikalarında 
yapılan değişiklikler hem fırsat hem de 
tehlike olabilir. İkili ticaret anlaşmaları, 
ekonomideki düzensizlikler de aynı şekilde. 
Sosyo-kültürel yapıdaki değişiklikler 
fırsat olabilir. Tehditlerde ise değiştirmeye 
muktedir olunamayan durumları analiz 
etmenizi istiyorum. Rakiplerde hizmet 
standartları değişiyor mu, değişen teknoloji 
sizi nasıl etkiliyor, finansal sorunlar mevcut 
mu. Yapacağınız analizler sonunda tüm 
sonuçları değerlendirip bir strateji ortaya 
konulacak.”
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Doç. Dr. Nilay A. Sakarya’nın konuşmasının 
ardından katılımcılar “workshop” 
uygulamasına geçti. İki ayrı gruba ayrılarak 
yapılan uzun süreli değerlendirme ve 
analizlerin ardından, şu ortak sonuçlara 
ulaşıldı:

Güçlü olunan yanlar:
Yerli üretimin sağladığı maliyet ve işçilik 
avantajı,
Uzak Doğu menşeli ürünlere göre daha 
kaliteli ürün üretiyor olmak,
Nihai müşteriye daha hızlı ulaşabilmek,

Üretimde ithal ürünlere göre hızlı hareket 
edebilme kabiliyeti, esnek üretim kabiliyeti,
Uzun soluklu firmalara bağlı olarak 
oluşmuş marka bilinirliği (yurt içi ve yurt 
dışında),
Yerleşmiş bir müşteri memnuniyeti,
Yerli üretimin ekonomiye sağladığı katkı,
Kamu kurumları nezdinde onaylı üst yapıcı 
sayısının artması,
Hammaddeye kolay erişim,
Aile şirketi olmanın verdiği esneklikle kriz 
anlarında çabuk karar verebilme kabiliyeti,
Sektörün Ankara merkezli olması.

Zayıf olunan 
yanlar:
Eğitim eksikliği 
(teknik&idari),
Kalifiye eleman 
eksikliği,
Taklit ürünler,
Sektörde kuralsız 
rekabet koşullarının 
geçerli olması,
Firmalar arası 
işbirliğinin az olması,
Firmaların 

kurumsallaşamaması,
Ar-Ge yetersizliği veya maliyetlerinin yüksek 
olması,
Aile şirketlerine mahsus yaşanan 
dezavantajlar,
İşçi maliyetlerinin yüksek olması,
Verimliliğin düşük olması,
Kamuya satışta bağımlılık,
Tedarikte şase firmalarına bağımlılık,
Şase firmalarında üst yapı firmalarına 
bağımlılık.

Fırsatlar:
Avrupa’da en çok ticari araç satan ülkenin 
Türkiye olması,
Sektörün Ankara merkezli olması,
Ülkenin jeopolitik konumu,
Devletin yerli malına %15 oranına kadar 
destek sağlaması,
Kur riski (satışta),
Devlet ihalelerinde temizlik araçlarına yaş 
sınırlandırması konulması (5 yaş üzeri 
kullanılmıyor),
Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için toplu alım yapması,
Savunma sanayiinin desteklenmesi,
Üniversite-sanayi işbirliği ve kümelenme 
fırsatları,
Son yıllarda inşaat sektörünün gelişmesi ve 
canlı olması,
Teknoloji kullanımının artması.

Tehditler:
Siyasi riskler ve terör olayları,
Şirket bölünmesini önleyici miras 
hukukunun olmaması,
Sanayi bölgelerinde arsa ve kira 
maliyetlerinin çok yüksek olması ve 
hizmetlerin geç gelmesi,

Sanayi bölgelerinin alt yapılarının yetersiz 
olması ve en son yapılması,
Kamu kuruluşlarının satın almada 
uyguladıkları şartlar ve standartların güncel 
olmaması
İhracat ve ithalat mevzuatlarının 
uyumsuzluğu,
Kur riski,
Nihai tüketicinin yerli üretime olan olumsuz 
bakı açısı ve önyargısı,
Taklit ürünler,
Mevcut ekonomik durum,
Kamu kurumlarının ithal ürün tercih etmesi,
Yerli teknolojili üretime nihai tüketici 
tarafından destek verilmemesi,

Devlet desteklerinde aşırı bürokrasi olması,
Uzakdoğu ülkelerinin pazarda olması,
Devletin araç üstü ekipman üreticilerini 
değil, şase üreticilerini ön planda tutması,
Satın alımlarda yetkili kişilerin değil 
kullanıcıların bilinçsizce karar vermesi,
Genç nüfusun sektöre ilgisinin olmaması,
Yabancı firmaların ileri teknoloji üretimlerini 
ülkeye getirmesi.

Ankara’daki ARÜSDER üyelerinin katıldığı 
çalıştayda alınan notlar ve bu çalıştay 
öncesinde yapılan envanter çalışmasına 
yönelik Anket’in birlikte değerlendirilmesi 
sonucunda,  kümelenme ile ilgili olarak 
önemli bir yol alınması bekleniyor. 

Ankara Kalkınma Ajansı maddi destekli bu 
çalışma Nisan ayı sonunda yapılacak bir 
kapanış toplantısı ile son bulacak, Anket 
ve çalıştay sonrasında elde edilen veriler, 
bir rapor haline getirilecek ve üyeler, kamu 
kurumları ve Ankara Kalkınma Ajansı 
bünyesinde paylaşılacaktır.
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“JCB TELETRUK 
YAKIT KONUSUNDA OLDUKÇA
CİMRİ BİR MAKİNE”

SİF İş Makinaları, 
JCB Teletruk model 
teleskobik forkliftlerin 
tanıtımına demolar 
ile hız verdi. 

Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi 
şekilde karşılamak amacıyla sürekli ilklerin ve 
yeniliklerin öncüsü olan STFA Yatırım Holding 
grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, JCB 
marka teleskobik forklift Teletruk için geri 
dönüşüm firmalarının tesislerinde demolara 
başladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Denizli’de 
2007 yılından beri faaliyetini sürdürmekte olan 
ve 2010 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 
TAT (toplama-ayırma tesisi) lisansını da alan 

Kartlısan Geri Dönüşüm tesislerinde başarılı 
bir demo gerçekleştiren SİF Endüstriyel ekibi, 
saha tanıtımlarına hız vermiş bulunmakta. 

Kartlısan Geri 
Dönüşüm firmasının 
sahibi Hasan 
Kartlı, aylık 300 ton 
kapasiteye sahip 
bir işletme olarak 
büyüme hedefleri 
doğrultusunda ilk iş 
makinesi yatırımlarını 
JCB Teletruk ile 
yaptıklarını belirtti. 
JCB Teletruk’ın, prese 
malzeme besleme, 
preslenen malzemeyi 

istifleme, kamyona yükleme çalışmalarında 
zaman kazandırdığını ve tek taraftan 
kamyon yükleme ve boşaltma işlerinde 
çalışma sahasının daha verimli şekilde 
kullanabildiklerini belirten Kartlı, önceden 
traktör kepçe tarzı makineler ile yaptıkları 
işlerde çok fazla yakıt harcadıklarını ancak JCB 
Teletruk’ın yakıt konusunda oldukça cimri bir 
makina olduğunu belirtti. 

Hasan Kartlı sözlerini şöyle sürdürdü: “2010 
yılından bu yana kullanmakta olduğumuz 
makinemizde periyodik bakımlar dışında 
her hangi bir arıza ile karşılaşmadık. 
Satış sonrasında sağlanan destekten çok 
memnunuz. Makinenin durması demek 
işletmenin durması demek. Bu anlayışı 
benimseyen SİF İş Makinelerinin işletmemizi 
sürekli ziyaret etmesi markaya olan güvenimizi 
arttırmıştır.

Makinenin sunduğu iş güvenliği, kullanım 
kolaylığı çalışanlarımızı da memnun 
etmektedir. 2015 yılı üretim aylık kapasitemiz 
1500 ton kâğıt, 250 ton cam, 50 ton pet, 300 
ton plastik, 300 ton tekstil atığıdır.2015 yılı 
yatırımlarımız doğrultusunda iki adet Teletruk 
yatırım bütçemiz mevcuttur. Teletruk ile 
işletmemizin kapasitesi arttı. Çevremize de 
referans olarak sunduğumuz ve satın alan 
herkesin memnun kaldığı bir makinedir. 
Teşekkürler SİF JCB…”
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EKİNOKS AÇISINDAN

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

BİR 
DEĞERLENDİRME…

RADÜS dergisinde sizlerle ilk kez 2014 Mayıs’ında buluşmuştuk. Temmuz 
2015’den itibaren de, düzenli olarak hemen hemen her ay ilgi duyabileceğinizi 
düşündüğümüz çeşitli konuları köşemize taşıyarak, sizlerle birlikte olduk ve 
sizlerle görüşlerimizi paylaştık. 

Yazılarımızda bir yandan genel 
ekonomik, ticari ve sektörel konulara 
değinirken, diğer taraftan dergiyi 
özellikle takip eden okuyucuların 
makine ve otomobil sektöründe yer 
aldıklarını düşünerek, bu alanlarla 
ilgili konulara öncelik verdik. 
Derginin Araç ve Araç Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları Üreticileri Birliği 
Derneği (ARÜSDER) ile olan yakın 
ilgisi nedeniyle de, ARÜSDER üyesi 
firmalara yararlı olabileceğini ve katkı 
sağlayabileceğini düşündüğümüz bazı 
konulara yöneldik. 
Geçmişte yayınladığımız 
makalelerimizin başlıklarını, konuları 
tekrar hatırlamak amacıyla aşağıda 
sıralamak istiyoruz.
- Uluslararası Ekonomik ve Ticari   
 İlişkilerde Lobi Faaliyetleri,   
 Ekonomik ve Ticari Diplomasisi 
- Sanayi Üretimi Endeksi  
- Dış Ticarette Uluslararası Fuarlar 
- Dış Ticarette ‘B2B’ Görüşmeleri ve  
 “Roadtrip” Ziyaretleri
- ARÜSDER Üyesi Firmalarımız İçin…
- ARÜSDER’in Yurt Dışında İşbirliği   
 Yapabileceği Bazı Sektörel Birlikler  
 ve Kuruluşlar
- 2016’ya Girerken 

- Türkiye’nin 2016’ya Yönelik Bütçe   
 Öngörüleri 

- 2015’te Azalan Dış Ticaret 

Yukarıda ele aldığımız konuların siz 
okuyucularımızın ne kadar ilgisini 
çektiğini, ele aldığımız konularla 
firmalarınıza ve çalışmalarınıza 
ne denli katkıda bulunduğumuzu 
bu güne kadar değerlendirme 
imkanı bulamadık. Yazdıklarımızın 
ve görüşlerimizin sizlere gelecekte 
yeterince yararlı olması amacıyla, 
bundan sonra kösemizde seçeceğimiz 
konular hakkında sizlerin önerilerinizi 
ve görüşlerinizi almak istiyoruz.

Köşemizdeki yazıların devamlılığı bir 
anlamda okuyucumuza sağladığı katkı 

ve yararlarla da yakından 
ilgili olmalıdır. Bu itibarla 
bundan sonra bu köşemizde 
hangi konularda sizlere 
bilgi aktarmamızın ve hangi 
konularda görüşlerimizi 
paylaşmamızı istediğinizi 
bize bildirmenizi arzu 
ediyoruz. Lütfen 
“ha@hakanakbulut.eu” 
e-mail adresimize ilgi 
duyduğunuz konuları ve 
önerilerinizi bildiriniz. 

Sizlerin bu konuda göndereceğiniz 
e-mailler bizim bundan sonra 
köşemizde seçeceğimiz konular ve 
alanların seçiminde bizlere yardımcı 
olacaktır. 

Takdir edeceğiniz üzere bu köşenin 
okuyucuya yeterince yararlı olmadığı, 
katkı sağlamadığı ve bize yönelik geri 
dönüşlerin yetersiz kaldığı bir noktada 
bu köşeyi fazla işgal etmenin bir 
anlamı olmadığını düşünüyoruz. 

Sizlerden alacağımız öneriler ve 
görüşler bizim geleceğe yönelik 
bu köşeyle ilgili planlarımızı da 
yönlendirecektir. 

Tüm okuyucularımızdan önerilerini ve 
geri bildirimlerini almak dileğiyle… 



İşiniz ne olursa olsun, ona uygun 
bir Atego mutlaka vardır.
3 farklı motor gücü, 6 değişken aks mesafesi, 2 kabin seçeneğiyle beklentilerinizin tam karşılığı Atego’lar sizi bekliyor. 
Ayrıca 5.360 mm uzun aks mesafeli yeni Atego 1518 de şimdi hizmete hazır.

Bir Daimler markasıdır.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesKamyon
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ALLISON ŞANZIMANLAR, 
HAVAALANI İTFAİYELERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Lavrita Engenharia Üstyapı ve Ekipman 
şirketi düzenli iç hat uçuşları kapsamında 
havaalanlarında faaliyet gösteren Brezilya 
İtfaiye Teşkilatı’na geçtiğimiz üç yıl içinde 70 
adet yeni AP2 sınıf kamyonları teslim etti. 
Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 
bu kamyonlar, Brezilya’nın iç ticari havacılık 
güvenliğini arttırmayı amaçlayan Sivil 
Havacılık Bakanlığı’nın (SAC) Lojistik Yatırım 
programının bir parçası oluyor.

Scania P 440 platformuna Lavrita tarafından 
monte edilen CCI-AP2-Fênix kamyon, 
Brezilya’da üretilmiş uluslararası şartları 
karşılayan ve hem Güney hem de Kuzey 
Amerika’da herhangi bir havaalanında 
kullanılabilen tek 4x4 kamyon olma özelliğini 
taşıyor. Allison tam otomatik 4000 Serisi™ 
şanzıman donanımı sayesinde bu araçlar, 
yangın söndürme operasyonları sırasında 
itfaiyecilerin güvenliğini, hızını ve verimliliğini 
arttırarak daha iyi manevra yapabilmelerini 
sağlıyor.

Lavrita Engenharia Üstyapı ve Ekipman 
şirketinin Teknik Müdürü Wilson Molina 
Ribas yaptığı açıklamada; “Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı bu kamyonlar, 
uçak ve havaalanı bölgelerinde olası 
yangınları söndürme hizmetlerini içeren 
havaalanı güvenlik operasyonları için çok 
önemli bir araç” diyor.

Ribas, “Bu kamyonlar, gerekli düzenlemeler 
ile hareketlilik ve enerjiyi eş zamanlı olarak 
sağlamalı, hareket ederken bir yandan da 

su pompalamalıdır. Bunun manüel veya 
otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlar 
(AMT) ile gerçekleştirilmesi mümkün değil. 
Allison tam otomatik şanzıman, eş zamanlı 
olarak aracı hareket ettirmek üzere motoru 
komuta edebilirken aynı zamanda su 
pompasını çalıştırılarak güç çıkışını (PTO) 
kullanabiliyor” diyor.   

Her saniyenin değerli olduğu acil durumlarda 
Allison tam otomatik şanzımanlar, manüel 
ve otomatikleştirilmiş manüel şanzımanlara 
oranla yüzde 35’e varan daha hızlı 
ivmelenme sağlıyor. Allison’un gelişmiş 
teknolojisi sayesinde, bu araçlar uluslararası 
standartlara uygun olarak 35 saniyeden 
az bir sürede 0 km/saat’den 80 km/saat’e 
çıkabiliyor ve 113 km/saat üzerinde bir 
maksimum hıza ulaşıyor. 

Allison tam otomatik şanzımanların 
sunduğu avantajların daha hızlı ivmelenme 
ve sarsıntısız vites değişiminin 
çok daha ötesinde olduğunu 
belirten Allison Transmission 
Müşteri Yöneticisi Leandro 
Marques ise açıklamasında; 
“Aralıksız su akışı ile verimli bir 
yangın söndürme operasyonu 
sağlayabilmek, Allison 
tam otomatik şanzıman ile 
donatılmış kamyonların kilit 
özelliğidir” diyor.

CCI-AP2-Fênix modeli, 6.000 
litreye kadar su kapasitesine 

sahip 2. Sınıf bir itfaiye 
aracıdır. P 440 4x4 kabin 
ve şasiden yola çıkılarak 
Lavrita, Allison’un 4500 
tam otomatik şanzımanı 
ile su pompası, tazyikli 
su fışkırtma ekipmanı 
gibi Rosenbauer 
ekipmanları ve yangınla 
mücadele kapsamında 
uluslararası mevzuatların 
gerektirdiği diğer 
özellikler doğrultusunda 
araçları geliştirir, üretir ve 
montajlar. Avusturya’da 
benzer bir proje olmasına 

rağmen, Brezilya üretimi Fênix yüzde 80 yerel 
içeriğe sahip.

CCI-AP2-Fênix; her çeşit arazide çalışabilen 
4x4 çekiş ve 440 beygir gücü, elektronik 
yönetimi, ABS / EBS fren sistemi, sıvı 
köpük jeneratörü için 700 litrelik ve kuru 
kimyasal tozlar için de 200 kilogramlık bir 
depoya sahiptir. Alt su tabancası 46 metre 
olan aracın üst su tabancası su, toz veya 
köpük püskürtücüsüne ulaşabilmesi için 75 
metredir. 

Bu kamyonlar, NFPA (ABD- Uçak Kurtarma 
ve Yangınla Mücadele Araçları Standardı), 
ICAO (Kanada-Uluslararası Sivil Havacılık 
Organizasyonu), FAA (ABD - Federal Havacılık 
Örgütü), ANAC (Brezilya Milli Sivil Havacılık 
Kurumu) ve SAC (Sivil Havacılık Bakanlığı) 
tarafından belirtilen ulusal ve uluslararası 
standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak 
üretilmiştir.

Havaalanı itfaiyeleri, 
ticari havacılık 
güvenliğini artırmak 
üzere Allison 
tam otomatik 
şanzıman donanımlı 
kamyonlarını tercih 
ediyor. 
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CRAFTER PREMIUM SEÇKİN KONUKLAR İÇİN 
ÜST DÜZEY KONFOR SUNUYOR
Volkswagen Ticari Araç’ın turizm ve özel 
yolcu taşımacılığında fark yaratan modeli 
Crafter Premium hem sahibine hem 
de yolcusuna üst düzey konfor sunuyor. 
Volkswagen Ticari Araç’ın özel yolcu 
taşımacılığı için tasarlanan modeli Crafter 
Premium’da rahat bir yolculuk için her şey 
en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. İç 
mekanda tamamen deri kaplı siyah ve gri 
renk seçenekleriyle sunulan genişletilmiş 
koltuklarıyla, üst düzey konfor ve ergonomi 
sunarken aynı zamanda standartların 
üstünde bir oturma alanı sağlıyor. Crafter 
Premium’un yolcu bölümündeki tüm 
koltuklarda USB girişi, içecek ve telefon 
koyma yeri standart olarak bulunuyor.

9+1 Masalı, 9+1 Bagajlı, 10+1 Masalı ve 
10+1 Bagajlı olarak 4 farklı konfigürasyonla 
pazara sunulan Crafter Premium, Alcantara 

iç kaplaması ve ahşap görünümlü yer 
kaplamasıyla da fark yaratıyor. Crafter 
Premium’da dikiz aynasına entegre geri 
görüş kamerası ve uzaktan kumandalı 19 
inç ekran da standart olarak sunuluyor. 
Masalı modellerde 
bulunan şık ahşap 
masalarda 
bardaklık ve 
telefon koyma 
bölümleri seyahat 
sırasında konfor 
sunarken bagajlı 
modellerin 
geniş bagaj alanı 
yolcular için 
rahatlık sağlıyor. 

Gümüş ve siyah 
renkle satışa 

sunulan Crafter Premium, dış tasarımında 
karartılmış camları, boyalı tamponu, krom 
ön ızgarası ve alüminyum alaşımlı jantlarıyla 
da dikkat çekiyor.

CONTINENTAL’DEN TÜRKİYE YOL KOŞULLARINA ÖZEL HAFİF 
TİCARİ VE VAN GRUBU LASTİĞİ: YENİ VANCONTACT AP
Continental, Türkiye koşullarına özel olarak 
geliştirdiği yeni Hafif Ticari ve Van Grubu 
lastiği VanContact AP’yi piyasa 
sürüyor. Değişken yol ve yük 
kapasitesi için özel olarak 
tasarlanan lastik, yüksek 
kilometre performansı 
sağlıyor.

Dünyanın en büyük 
uluslararası lastik 
tedarikçilerinden 
Continental, yeni 
ürünü VanContact 
AP ile kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayan 
yeni çözümler 
sunmaya devam 
ediyor. Türkiye’deki 
yol şartlarına göre özel 

olarak tasarlanan yeni VanContact AP, 
güçlü gövde yapısıyla ağır yük altında dahi 

uzun ömür ve yüksek kilometre 
performansı sağlıyor.

HEM ASFALT 
HEM ASFALT 
DIŞI SÜRÜŞ 
İÇİN ÖZEL 
TEKNOLOJİ
Continental, 
VAN serisinde 
yaşanan en büyük 
sorunları yakından 
gözlemleyerek, 
asfalt ve asfalt dışı yol 

koşullarında ihtiyaçları 

aynı anda karşılamak için geliştirilmiş yeni 
teknolojisini VanContact AP’de bir araya 
getirdi.

Kesilmeye, ufalanmaya karşı dayanıklı 
tabanı ve taş itici özellikli “akıllı hamur” 
ile güçlü gövde yapısını bir araya getiren 
VanContact AP, geliştirilmiş yuvarlanma 
direnci ve yol tutuşu sayesinde güvenli 
sürüş sağlıyor. Değişken yol koşullarına 
göre üretilen VanContact AP ayrıca kaldırım 
sürtünmelerine karşı geliştirilmiş yanağı 
ile uzun kullanım ömrü veriyor. Kapalı 
omuz yapısıyla gürültüyü dışarı vermiyor ve 
sürüş konforunu artırıyor. Yeni VanContact 
AP daha yüksek yük taşıma kapasitesi 
özelliğiyle yüksek performans ve uzun 
hizmet ömrü sunuyor.
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GOODYEAR, ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ 
DÜNYANIN EN BEĞENİLEN LASTİK ÜRETİCİSİ SEÇİLDİ

hazırlanmaya 
başlayan en 

beğenilen şirketler 
listesi “kurumsal itibar 

konusunda nihai karne” 
olarak biliniyor.

Şirketin bilinirliğini 
belirlemek için yenilik, insan 

yönetimi, varlık kullanımı, 
sosyal sorumluluk, yönetim 

kalitesi, mali istikrarlılık, uzun 
süreli yatırım, ürün-hizmet kalitesi 

ve küresel rekabetçilik ölçütlerini baz 
alan liste yaklaşık dört bin kişilik üst düzey 
yönetici, yönetim kurulu ve mali analiz 
uzmanının titizlikle yaptığı profesyonel 
değerlendirmelerine dayanıyor.

Lider lastik üreticilerinden GOODYEAR, 
dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından 
biri olan Fortune Dergisi tarafından, üst 
üste dördüncü kez ‘dünyanın en beğenilen 
lastik üreticisi’ seçildi.

118 yıllık tarihi ile dünyanın en büyük 
lastik üreticilerinden biri olan Goodyear, 
Fortune Dergisi tarafından düzenlenen 
“Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” 
araştırmasına göre, “motorlu araç 
parçaları üreticisi” kategorisinde 
ABD menşeli şirketler arasında 
birinci, genel kategoride ise üçüncü 
oldu. Goodyear, hem genel 
değerlendirmede hem de dokuz 
farklı değerlendirme kriterinde 
rakiplerini açık ara ardında 
bıraktı.

1930 yılından bu yana 
dünyanın lider iş yayınlarından 
biri olan Fortune tarafından 1983’te 

ANADOLU ISUZU’NUN “ISUZU SAHADA” PROJESİ BAŞLADI

Anadolu Isuzu’nun “Isuzu Sahada” projesi 
İstanbul Yetkili Araç Satış Servisi Çetaş’ta 
basının da katıldığı toplantıyla başladı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan, ilk yıl 25 servisi kapsayacak ve üç 
yılda tüm servislerin ziyaret edilmesiyle 
tamamlanacak olan projede amaçlarının 
Anadolu Isuzu’nun tüm yetkili servislerinin 
yanında yer aldığını bir kez daha göstermek 

ve anlatmak olduğunu 
belirtti.

Isuzu Motors Uluslararası 
Satış Departmanı Üst 
Düzey Yöneticisi Yasuyuki 
NIJIMA ve beş kişilik 
ekibinin de katıldığı basın 
toplantısında projeyle ilgili 
açıklama yapan Tuğrul 
Arıkan, Japonya’dan 
gelen ekibin ilk toplantıya 
katılmasının projeye 

verilen önem açısından çok önemli bir 
gösterge olduğunun altını çizdi ve şunları 
söyledi:

“Bugün Çetaş servisimizden başlayarak 
yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Amacımız 
Anadolu Isuzu’nun tüm servislerin yanında 
yer aldığını bir daha göstererek müşteri 
ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin çözümleri 
sunmak ve en önemlisi de güçlü satış ve 

servis ağına sahip olmak. Yeni müşteri 
ilişkileri yönetimi (CRM) projemizi devreye 
sokuyoruz. Yeni CRM projemizle artık 
müşterisini daha iyi dinleyen, daha iyi 
anlayan ve daha iyi tanıyan bir Anadolu 
Isuzu olacak. Anadolu Isuzu’yu müşterisinin 
çözüm ortağı haline getireceğiz. Hizmete 
giren yeni Ar-Ge merkezimiz sayesinde 
de müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılayan, her türlü tasarımı ve testi kendi 
imkanlarımızla yaparak yenilikçi ürünler 
ortaya çıkaracağız.” 

“Isuzu Sahada” projesi ile tüm Anadolu 
Isuzu çalışanları olarak sahada olduklarını 
belirten Arıkan sözlerine şöyle devam etti: 
“Buradaki ana amaç sadece servisi ziyareti 
değil. Yerel müşterilerimizi de dinleyip 
değişim alanlarımızı ortaya çıkartmak. Satış 
sonrası hizmetlerin önemini bir kez daha 
vurgulamak için hep birlikte sahaya iniyoruz. 
Bu yolculuğun başlangıcında bizimle 
olduğunuz için teşekkür ediyorum.”
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BORUSAN LOJİSTİK 
MAN’I TERCİH ETTİ

Borusan Lojistik Gemlik Liman Tesisleri’nde 
gerçekleşen teslimat törenine, Borusan 
Lojistik Türkiye Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı Serdar Erçal Komple Taşımacılık 
Grup Müdürü Erdoğan Yahşi, Filo Yönetim 
Müdürü Alper Durdağ ve Satınalma Yöneticisi 
Emel Tuna Aktaş ile MAN adına MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul 
ve Konya Şubeleri Grup Müdürü Aydın 
Yumrukçal, İstanbul Şubesi Kamyon Satış 
Müdürü İbrahim Altun, Bölge Koordinatörü 
Kadri Başaran ve MAPAR adına ise Bursa 
Genel Müdürü Tanju Nayır ile Satış Müdürü 
Murat Yılmaz katıldılar. Projenin finansmanını 
gerçekleştiren VDF adına ise Satış Müdürü 
Mehmet Kılıç ve Bölge Koordinatörü Doğan 
Gamsız teslimat töreninde yer aldı.

MAN araçlarını işletme maliyetlerindeki 
avantajlarının yanı sıra sağlam, konforlu ve 
güvenli olmaları nedeniyle tercih ettiklerini 
belirten Borusan Lojistik Türkiye Lojistik 
Genel Müdür Yardımcısı Serdar Erçal, uzun 

soluklu bir anlaşmaya imza attıklarına dikkat 
çekti. Günde ortalama 3000 sefer yaparak 
önemli bir hacmi yönettiklerini belirten Erçal, 
“Türkiye kara nakliye operasyonlarında 
yaptığımız günlük 3000 seferin %15’ini 
öz mal araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. 
Müşterilerimizin taşıma konusunda hiçbir 
sıkıntı yaşamamaları ve çalışanlarımızın 
yaptıkları işi severek yapmalarının ön 
şartı olarak gördüğümüz kaza anındaki 
güvenlikleri ve konforlu bir sürüş yapmaları 
için 3 yılda bir araçlarımızı yeniliyoruz. Bunun 
yanı sıra Man ile yaptığımız bu anlaşma 
mali bağlamda da çok büyük bir avantaj 
yarattık. Elbette bu avantajı müşterilerimize 
maliyet avantajı olarak yansıtıyor olacağız. 
MAN çekiciler ile birlikte Bakım Paketi de 
satın aldıklarını belirten Erçal, “Araçlar 
36 ay boyunca uzatılmış garanti ve parça 
değişimleri dahil tüm bakımların MAN 
tarafından sağlanacağı geniş kapsamlı 
bir paketle birlikte satın alınmıştır” dedi. 
Bu sayede müşterilerine rekabetçi fiyatlar 
sunabildiklerini belirten Erçal, 36 ay sonunda 
araçların MAN TopUsed kapsamında geri 
satın alınacağının da altını çizerek “Filomuzu 
yenilemek adına yaptığımız bu yatırımımız 3 
yılın sonunda anlaşılan şartlar çerçevesinde 
belirlenmiş olan fiyatlarla aldığımız 
araçlarımızı MAN’a geri satacağız. Bu fiyatları 
bugünden biliyor olmak, aracın 36 ay boyunca 

bakım tutarlarını 
hesaplayabiliyor 
olmak, maliyetlerimizi 
kontrol edebilmemiz ve 
rekabetçi olabilmemiz 
açısından çok önemli” 
açıklamasında bulundu.

MAN araçlarının gerek 
donanım seviyeleri 
gerekse göstermiş 
oldukları performans 
ile pek çok lojistik 
firmasının ilk tercihi 
olduğuna dikkat çeken 
MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş İstanbul ve 
Konya Şubeleri Grup 

Müdürü Aydın Yumrukçal ise “Balnak ile 2004 
yılından beri uluslararası nakliye tarafında 
süre gelen işbirliğimiz, Borusan Lojistik’in 
Balnak’ı satın alması ile devam etmekteydi. 
Bu 25 adetlik proje ile Borusan Lojistik’in 
yurt içi operasyonlarına da dahil olarak 
işbirliğimizi daha geniş bir boyuta taşıma 
imkanı bulduk. Borusan Lojistik’in yurt içi 
taşıma işlerinde de MAN’ı tercih etmesinden 
dolayı mutluyuz. İşbirliğimizin artarak devam 
etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Borusan Lojistik’in filosuna eklediği MAN 
TGS 18.440 4x2 BLS çekiciler hakkında 
bilgi veren İbrahim Altun da, “Araçlarımız, 
otomatik şanzıman, aeropaket, klima, ESP 
fren sistemi gibi zengin donanım seviyelerinin 
yanı sıra düşük boş ağırlığı ile özellikle 
rulo saç gibi tonaj hassasiyeti olan ürün 
taşımalarında sağladığı avantaj ile ön plana 
çıkıyor” dedi.

VDF Satış Müdürü Mehmet Kılıç ise; VDF 
olarak hem 2016’ya hem de MAN araç 
finansmanına, Borusan Lojistik gibi büyük 
bir proje ile başlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Kılıç, farklı finansal 
çözümler ile MAN müşterilerine hizmet 
sunmayı hedeflediklerinide sözlerine ekledi. 

Törenin ardından 25 adet MAN TGS 18.440 
4X2 BLS çekici, Borusan Lojistik filosuna 
dahil olarak taşımacılık hizmetine başladılar.

Borusan Lojistik, yurt 
içi taşımalarında MAN 
TGS 18.440 4x2 BLS 
araçları tercih ederek 
MAN ile uzun yıllara 
dayalı işbirliğini devam 
ettirme ve geliştirme 
yönünde karar aldı. 
Bu çerçevede MAN 
ile yapılan anlaşma ile 
25 adet çekici, nakliye 
operasyonlarında 
kullanılmak üzere MAN 
Bölge Bayi MAPAR 
tarafından Borusan 
Lojistik’e teslim edildi. 
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OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ’NİN 
YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

16 Mart Çarşamba günü Shangri-La 
Bosphorus, İstanbul’da gerçekleştirilen 
Genel Kurul’da ODD’nin yeni Yönetim ve 
Denetleme Kurulu seçildi. Genel Kurul’da 
ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bayraktar ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakan 
Yardımcısı Fatih Çiftci birer konuşma 
gerçekleştirdi.

ODD’nin kurulduğu 1987 yılından bu 
yana her yıl düzenlediği Genel Kurul 

toplantılarında iki yılda bir seçim yapılarak 
yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri 
belirleniyor. 

16 Mart 2016 Çarşamba günü 
gerçekleştirilen Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 30. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı ile yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri seçildi. 

Açılış konuşmasını yapan ODD Genel 
Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin 
2015 faaliyetleri hakkında bilgi verdi. ODD 

Türk otomotiv 
sektörünün 47 
markasını çatısı altında 
barındıran Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 30. 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı T.C. Gümrük 
ve Ticaret Bakan 
Yardımcısı Sayın Fatih 
Çiftci’nin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
2015 yılının detaylı 
otomotiv sektörü 
değerlendirmesinin ve 
2016 yılı beklentilerinin 
paylaşıldığı Genel 
Kurul’da yeni Yönetim 
ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri’nin seçimi de 
gerçekleştirildi.
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Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Bayraktar 2015 yılı 
değerlendirmesi 
yaparak sektörün 
öne çıkan önemli 
başlıklarına ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu ve şunları 
söyledi: “Bildiğiniz 
üzere geçen yıl, 
içerisinde iki genel 
seçim yaşadığımız 
bir de Autoshow 
fuarı sığdırdığımız 
oldukça yoğun 
bir yıl oldu ancak 
bütün zorluklarına 
rağmen sektörümüz 
büyümeye devam 
etti ve 1 milyon 
çatısına ulaşabildik. 
Sektörümüzün 1 
milyon adetlere 
ulaşması hayatımızda 
belki çok fazla bir 
şey değiştirmedi, 
ancak güçlü bir iç 
pazarın göstergesi 
olarak önemli bir 
eşik olduğunu 
düşünüyorum. 2016 
yılı otomotiv sektörü 
toplam pazarının bu 
yılın biraz altında, 
900-950 bin adet aralığında olacağını tahmin 
ediyoruz” dedi. 

İç pazarımızı otomotiv sektöründe küresel 
oyuncu durumundaki ülkelerin seviyesine 
taşıyacak teşvik ve uygulamalara ihtiyaç 
olduğunu da vurgulayan Bayraktar sözlerine 
şöyle devam etti: “Üretimde küresel 
oyuncu durumundaki Amerika, Japonya, 
Almanya, Fransa, Kore gibi ülkelerin 
iç pazarlarına baktığımızda çok büyük 
adetlere sahip olduklarını görüyoruz. Büyük 
ve sürdürülebilir bir iç pazardan gücünü 
alan Türkiye otomotiv sektörünün, global 
rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırmak 
mümkün. 

Otomobil sahipliğinde Avrupa’nın hala çok 
gerisindeyiz. Nüfusu bizden sadece 4 milyon 
fazla olan Avrupa’nın en kalabalık ülkesi 
Almanya’da, yılda 3 milyon adetin üzerinde 
araç satılıyor. 65 milyonluk Fransa’da ise 
2 Milyon 200 bin adet araç satılırken, 58 
milyonluk İtalya’da ise yılda 1.5 milyon araç 

satılıyor. Ülkemiz konumu itibariyle önemli 
bir lojistik üstünlüğe sahip. Mevcut lojistik 
alt yapısı da gelecekte üretimi ve ihracatı 
destekleyecek, sektörümüzün hedeflerine 
cevap vermeye devam edecek şekilde 
gelişimini sürdürmeli. Yeni yatırımları da 
destekleyecek şekilde adımlar atılmalı.”

Ülkemizde yaşlı araç parkı probleminin de 
artarak devam ettiğini vurgulayan Mustafa 
Bayraktar şunları ekledi: “TÜİK verilerine 
göre 2011 yılında araç parkımız yaklaşık 
11 milyon 700 bin adetken, parkın %18’i 
yani yaklaşık 2 milyon adedi 20 yaş üstü 
araçlardan oluşuyordu. Aradan geçen beş 
yılın sonunda araç parkı 15 milyonu aştı ve 
2015 yılsonu verilerine göre araç parkımızın 
ne yazık ki %23’ü yaklaşık 3,5 milyon adedi 
20 yaşın üstündeki araçlardan oluşuyor. 
Dolayısıyla vakit kaybetmeden parkımızı 
gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet 
edecek politikaların geliştirilmesi artık çok 
büyük bir ihtiyaç teşkil ediyor ve bugün 

gençleştirme çalışmalarına başlasak 
önümüzde uzun bir yol görünüyor.”

ODD’NİN 2016-2018 
DÖNEMİ YÖNETİM VE 
DENETLEME KURULU 
ÜYELERİ
Yönetim Kurulu:
• Mustafa Bayraktar (Baylas Otomotiv  
 Yönetim Kurulu Başkanı) 

• Ali Bilaloğlu (Doğuş Otomotiv İcra   
 Kurulu Başkanı) 

• Bora Koçak (Çelik Motor Genel Müdürü) 

• Altan Aytaç (Fiat İş Geliştirme Direktörü) 

• Ali Haydar Bozkurt (Toyota Pazarlama  
 ve Satış, CEO) 

• Özcan Keklik (General Motors Türkiye  
 Genel Müdürü) 

• Şükrü Bekdikhan (Mercedes-Benz  
 Otomobil Pazarlama ve Direktörü)

Denetleme Kurulu:
• Özgür Yücetürk (Ford Otosan   
 Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel  
 Müdür Yardımcısı) 

• İbrahim Aybar (Mais Motorlu Araçlar  
 Genel Müdürü) 

• Eşref Biryıldız (Borusan Otomotiv İcra  
 Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Yedek:
• Önder Göker (Hyundai Assan Yurtiçi  
 Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel  
 Müdürü) 

• Bahaettin Tatoğlu (Baylas Otomotiv  
 Genel Müdürü) 

• Sinan Özkök (Nissan Türkiye Genel  
 Müdürü) 

• Mehmet Akın (Peugeot Türkiye   
 Pazarlama, Basın ve Halkla İlişkiler  
 Direktörü) 

• Cem Özütok (Honda Türkiye Pazarlama  
 ve Satış Genel Müdür Yardımcısı)

Denetleme Kurulu Yedek:
• Nurkan Yurdakul (Mazda Türkiye Genel  
 Müdürü) 

• Mustafa Nihat Tuduk (Volvo Otomobil  
 Finans Direktörü)

• Ümit Karaarslan (Suzuki Motorlu   
 Araçlar Genel Müdürü)
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SERTRANS LOGISTICS “YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ” BELGESİ ALDI

belgesinin zaman tasarrufu sağlayarak 
ihracatçılara büyük avantajlar sağlayacağını 
belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan KELEŞ: “Uluslararası tedarik 
zinciri yönetiminde 27 yıllık tecrübeye sahibiz. 
Yetkilendirilmiş Yükümlü belgemiz ile tüm 
gümrük işlemlerimizi kendi bünyemizde 
güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayarak, 
bürokratik işlemleri en aza indirerek lojistik 
operasyonlarda çözüm ortaklarımıza 
zaman tasarrufu, maliyetlerinde iyileştirme 
ve hız sağlayacağız. Böylece, ihracatçı 
müşterilerimizin kendi rakiplerine göre bir 
adım daha önde olmalarını sağlayacağız” 
dedi.

Sertrans, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz 
ve hatasız yerine getirmek, kayıt sistemi 
düzenli ve izlenebilir olmak, güvenlik ve 
iş ortaklığı yönetimi, risk yönetimi, mali 
yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartları 
gibi pek çok üst düzey performans 
gerektiren kriterleri yerine getirebilen 
firmalara verilen ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ 
belgesini aldı. Yetkilendirilmiş Yükümlü 

“İHRACATÇILARIMIZIN DIŞ 
PAZARLARDAKİ REKABET 
GÜÇLERİNE DESTEK 
OLUYORUZ” 
27 yıldır uluslararası taşıma ve lojistik 
hizmeti veren Sertrans’ın yerli ve yabancı 
gümrükler nezdindeki kurumsal itibarının 
çok yüksek olduğunu belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Keleş “ Yıllardır 
yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda 
hizmet veriyoruz. Yerli ve yabancı gümrükler 
nezdindeki kurumsal itibarımız yanında, 
kapsamlı teminatla 2013 yılından beri bu 

alandaki hizmetlerimizi 
ve güvenilirliğimizi 
daha da pekiştirmiş 
bulunuyoruz. Tüm bunlar, 
çözüm ortağı olduğumuz 
ihracatçılarımıza 
maksimum destek 
vermemize imkan sağlıyor. 
Bugün, ihracatçılarımızın 
en büyük kayıplarından 
biri gümrük işlemlerinde 
harcanan uzun sürelerdir. 
Lojistik hız gerektiriyor, 
kaybedilen zaman 
teslimat sürelerinin 
aksamasına, terminlerin 
uzamasına, müşteri 
kaybına ve hatta pazar 

kaybına kadar ihracatçılarımıza büyük 
zarar veriyor. Biz, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü belgemizle yük kontrollerini 
kendimiz yapıyor, bürokrasi işlemlerini 
azaltıyor ve tüm lojistik süreçleri kendi 
bünyemizde gerçekleştiriyoruz. İç gümrük 
idarelerine gitmeden, sıra beklemeden 
ihracatçılarımızın ürünlerini uluslararası 
piyasaya çok daha hızlı, ekonomik ve güvenli 
taşıyarak ihracatçılarımıza hız ve maliyet 
avantajı sağlıyoruz. Bu uygulamamız ile 
rekabetin en sert şekilde yaşandığı dış 
pazarlarda ihracatçılarımıza destek olmak, 
Türk ihracatçısının uluslararası arenada 
rakiplerinden bir adım önde olmasına katkı 
sağlamak en büyük amacımız” dedi.

Sertrans Logistics, 
gümrük işlemlerini 
kendi bünyesinde 
yaparak ihracatçının 
hayatını 
kolaylaştıracak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
verilen “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü” belgesi 
sayesinde Sertrans, 
gümrük işlemlerini 
bundan böyle kendi 
bünyesinde yapacak. 
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RÖPORTAJ

SEKTÖR ONLARLA GÜZEL
Genel olarak erkek 
egemen kabul edilen 
iş ve inşaat makinaları 
sektöründe, son 
yıllarda kadınlar da 
önemli pozisyonlarda 
bulunuyor, üstelik 
büyük başarılara imza 
atıyor. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü dolayısıyla, bu 
sayımızda sektörde 
kadınları konu 
ettik. Bu bağlamda 
Ascendum Makina 
Pazarlama ve Satış 
Destek Müdürü 
Ebru Nihan Celkan, 
HMF Makina Genel 
Müdür Yardımcısı 
Reyhan Uğurlu Yücel 
ve Erdemli Makina 
Satış ve Pazarlama 
Departmanı 
Yöneticisi Sema 
Karaismailoğlu’ndan 
önyargılara, kadınlara 
yönelik kariyer ve 
profesyonellik algısına 
yönelik görüş aldık.

EBRU NİHAN CELKAN: 
İŞ MAKİNALARI 
SEKTÖRÜNDE KADINLARA 
FIRSAT VERİLMESİ 
VE DESTEKLENMESİ 
ÖNCELİKLE SEKTÖR İÇİN 
BİR KAZANIM OLUR
Ascendum Türk Makina Pazarlama ve Satış 
Destek Müdürü Ebru Nihan Celkan sektörde 
kadın çalışanların ve kadın yöneticilerin 
varlığına dair önyargılar konusunda, “Bu 
konuda görev yaptığım firma nedeniyle 
şanslı olduğumu düşünüyorum. 2004 
yılında Volvo İş Makinalarına başladığımda 
firmanın hedeflerinden biri kadın çalışan 
oranının %40’lara çıkarılmasıydı. Dolayısıyla 
çalıştığım kurum iş makinası sektöründe 
kadın istihdam artışını hedef olarak 
koymuştu ve bu hedef sıkı bir şekilde takip 
ediliyordu. Yıllar içinde sektörümüzün 
genelinde orta üst düzey yönetici noktasında 
kadın çalışan sayısının arttığını tahmin 
ediyorum. Sektörün geneline baktığımızda 
bir artıştan söz etmek mümkün mü pek 
emin değilim. Önyargılarla ilk etapta 
karşılaşıyorum. Fakat sektörde belli bir 
zamanı geçirdiğinizde hem tedarikçileriniz 
hem de hizmet verdiğiniz kişiler tarafından 
tanınma oranınız artıyor. Bu artışa bağlı 
olarak önyargıların kırıldığını söylemek 
mümkün” diyor. 

İş makinasından önce otomotiv sektöründe 
bir süre çalıştığını ifade eden Celkan, 
profesyonellik ve kariyer algısı, iş 
makineleri sektöründe kadınlar 
söz konusu olduğunda değişiyor 
mu diye sorduğumuzda şu 
ifadelere yer verdi: “Bu iki 
sektör arasında karşılaştırma 
yaptığımda farklılık olduğunu 
söyleyemem. Yine içinde 
bulunduğum kurum açısından 
değerlendirirsem bu konuda 
firma yaklaşımının durumu 
belirlediğini düşünüyorum. 
Volvo markası kadınlara 
fırsat eşitliği konusunda 
hassasiyeti üst düzeyde olan 

bir firma ve bu nedenle profesyonellik ve 
kariyer konularına da eşitlik  perspektifinden 
bakıyor. Bir iş için ideal cinsiyet değil 
ideal insan vardır yaklaşımı şirketimizin 
kültürünün bir parçası, dolayısıyla 
firmam içerisinde bu konularda herhangi 
bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Sektör 
açısından ise cinsiyet eşitliği konusunda 
almamız gereken uzun bir yol olduğunu 
düşünüyorum.”

Ebru Nihan Celkan, kadınların bu sektörde 
daha fazla yer almasını, sayılarının artmasını 
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cesaretlendirecek şu değerlendirmelerde 
bulunurdu: “İş makinaları sektöründe 
kadınlara fırsat verilmesi ve desteklenmesi 
öncelikle sektör için bir kazanım olur. Kadın 
bakış açısı ve yaratıcı yaklaşımı, sektörün 
ezberini tekrar değerlendirmesine vesile 
olacak ve bu değerlendirme neticesinde 
verimlilik artacaktır. Mühendis kadınlar, 
satış temsilcisi kadınlar, ürün sorumlusu 
kadınlar ve genel müdür kadınların sayısının 
artması sektörün değerinin yükselmesini 
sağlar. Kadınların hiçbir çekince duymadan 
tüm sektörlerde masaya oturması değişimi 
başlatmak için iyi bir adım olabilir. Şu 
an üniversitede olan halen iş hayatının 
farklı noktalarında görev alan kadınlar 
iş makinası, kamyon gibi sektörlerde de 
iş taleplerinde bulunmalılar. Çünkü iş 
cinsiyetle tanımlanmaz. Kadınlar her iş için 
uygundur, tıpkı erkekler gibi.”

REYHAN UĞURLU 
YÜCEL: KADINLAR 
GELENEKSEL 
GÖRÜŞLERİ VE 
TOPLUMSAL 
BASKILARI BİR 
KENARA BIRAKARAK 
İÇLERİNDEKİ 
POTANSİYELİN 
FARKINA VARMALI

HMF Makina Genel Müdür Yardımcısı 
Reyhan Uğurlu Yücel, bir kadın çalışan 
olarak sektörde karşılaştığı önyargılara 
dair şu açıklamalarda bulundu: “Yadırgama 
konusu daha ben üniversite hayatıma 
girdiğim zamanlarda başladı. İTÜ Maden 
Fakültesi’ne girdiğimde kız öğrenci sayısı 
oldukça azdı. Maden fakültesinden mezun 
bir mühendis genç hanım gördüklerinde iş 
görüşmelerinde oldukça yadırganıyordum.  
Erkek egemen bir okuldan erkek hedef 
kitleye yönelik iş makineleri-forklift satıp 
pazarlayan bir sektöre girdim. On yılı aşkın 
süredir iş makinası ve forklift sektöründeyim. 
Evet, sektör erkek egemen yapıya sahip, 
ama pazarlama, reklam ve satış kadınlara 
da oldukça yakışan 
meslekler. Öncelikle 
pazarlamayı tercih 
ettiğim için oldukça 
memnunum, kendime 
en uygun işi yaptığıma 
inanıyorum. Bir 
kadın gerçekten 
istiyorsa üstesinden 
gelemeyeceği hiçbir 
şeyin olamayacağını 
düşünüyorum. Kadın 
ya da erkek fark 
etmez. Hedeflerimiz 
ve bu hedefleri 
gerçekleştirmek için 
de isteğimiz olmalı. 
Severek çalışırsanız 
mutlu ve üretken 
olursunuz.”

Reyhan Uğurlu Yücel, profesyonellik algısının 
sadece iş makinaları sektöründe değil, 
genel olarak kadınlar söz konusu olduğunda 
değiştiğini ifade ediyor. Bunun sebeplerinin 
başında toplumumuzda kadının anne, ev 
hanımı ve eş rollerinin daha ön planda 
olmasının geldiğini belirten Yücel, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “İş hayatında başarılı 
bir kadın olduğunuz zaman toplumda sanki 
diğer rollerinizi ikinci plana attığınız izlenimi 
oluşuyor. Bir erkek iyi bir çalışan, iyi bir eş 
ve iyi bir baba olabiliyorsa bir kadın da iyi bir 
çalışan, iyi bir eş ve iyi bir anne olabilir. 

Çalışma hayatında zaman zaman çeşitli 
sorunlarla karşılaşılıyor elbette. Benim 
gözlemlediğim kadınların anne, eş rolü 
itibariyle çok hırslı olmaları iltifat olarak dile 
getirilmiyor. Halbuki bir erkek ne kadar hırslı 
ise o kadar iyi tepki alabiliyor. Bu kadınlarda 
olduğu zaman sanki diğer rollerin ikinci 
plana atıldığı gibi bir izlenim yaratabiliyor. 
Kadınların iş hayatındaki oranı erkeklere 
göre oldukça az. Sadece Türkiye’de değil, 
dünyada bu şekildedir. Ancak Türkiye’de 
kadınların iş gücüne katılım oranı gelişmiş 
ülkelere oranla daha az. Gelişmiş ülkelerde 
bu oran yaklaşık %49-50 civarındayken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 27’lerdedir.

Kadının iş hayatındaki yeri gittikçe artıyor 
ama cinsiyete göre bakıldığında bazı 
anketlerde kadın çalışan oranı hâlâ oldukça 
az. Çünkü kadının anne, ev hanımı ve eş 
rolü çok ön planda. Polislerin %5,5’i kadın, 
%94,5’i erkek, profesörlerin %28,2’si kadın, 
hakimlerde bu oran %36,3 şeklinde oldukça 
yüksek. Üst düzey yöneticilerde ise bu oran 
sadece %9,3.

Ascendum Türk Makina Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Ebru Nihan Celkan

HMF Makina Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Uğurlu Yücel
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Kadınlar 
siyasette 

daha az 
yer alıyor. 

Meclis’teki 
kadın milletvekili 

oranı 1935’te 
yüzde 4,5 iken, 

2013 yılında bu oran 
yüzde 14,4’e yükseldi. 
Kadınların, özellikle 

kadın yöneticilerin 
oranını yükseltmemiz 
gerekir. Yüzde 9’luk 
oranın yeni nesil 
kadın çalışanlarla 
daha da artacağına 

inanıyorum. Yine 
ABD’ de yönetim 
kurullarındaki 
kadın üye oranı 

sadece yüzde 
17’dir.”

Reyhan 
Uğurlu Yücel, sektörde daha fazla kadın 
çalışanın yer almasına dair olarak, “Sınav 
başarı oranlarına bakıldığında üniversite 
sınavını kazanan kız ve erkek öğrenci 
sayısının yarı yarıya olduğunu görüyoruz 
ancak iş hayatına baktığımızda iş gücüne 
katılım maalesef ülkemizde yarı yarıya değil. 
Bunu artırmak için sadece kadınların değil, 
genel olarak toplumun çaba göstermesi 

gerekmektedir ve ülkemizde eşitlik 
politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
Kadınların daha fazla iş gücüne katılımları 
için çocuk ve yaşlıların bakım olanaklarının 
sağlanacağı sosyal sistemin iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

Biz kadınlar da yetiştirilirken geçmişten 
gelen geleneksel görüşlerin gölgesinde ve 
toplumsal baskılarla kariyerlerimizi zaman 
zaman ikinci plana itiyoruz, ama önerim 
bunları bir kenara bırakarak içlerindeki 
potansiyellerin farkına varmaları, pes 
etmeden mücadele ederek istedikleri, 
sevdikleri işlerde çalışmalarıdır. Bu hem 
kendileri için, hem çalıştıkları şirketler için, 
hem de toplum için çok faydalı olacaktır” 
diyor.

SEMA KARAİSMAİLOĞLU: 
ÜRETİMDEN SATIŞA, 
SAHADA VEYA GERİ 
PLANDA BİRÇOK KADIN 
ÇALIŞANA RASTLAMAK 
MÜMKÜN
Sektörde herhangi bir önyargıyla doğrudan 
karşılaşmadığını ifade eden Erdemli Makina 
Satış ve Pazarlama Departmanı Yöneticisi 
Sema Karaismailoğlu, “Ben olaya kadın-
erkek diye bakmıyorum zaten. Sektörde 
kadınlar önyargıyla karşılanmıyor bence. 

Tam tersi saygıyla karşılanıyor ve işlerini 
saygı çerçevesinde yapabiliyorlar” diyor.

Profesyonellik ve kariyer algısının kadın 
çalışanlar söz konusu olduğunda değişip 
değişmediği konusunda ise şu ifadeleri 

kullanıyor: “Profesyonellik ve kariyer algısı 
kişinin kendisine bağlıdır bence.  Yeterli 
derecede iş tecrübeniz, disiplininiz ve 
çalışma azmininiz var ise ve bunu doğrudan 
işinize aktarabiliyorsanız profesyonelsinizdir. 
Bu profesyonelliği de istikrarla devam 
ettirebiliyorsanız kariyeriniz oluşmuştur 
zaten. Önemli olan sizsiniz, sizin sahip 
olduklarınız ve duruşunuz. Bunu başkasının/
başkalarının etkilemesi zor.”

Sema Karaismailoğlu sözlerini şöyle 
tamamlıyor: “Aslında sektörde kadın 
çalışanların sayısı oldukça arttı. Üretimden 
satışa, sahada veya geri planda birçok 
kadın çalışana rastlamak mümkün. Önemli 
olan kendilerinin bu işi gerçekten yapıp 
yapamayacaklarına karar vermeleri, istikrarlı 
davranmaları ve daima yaptıkları işle ön 
plana çıkmayı hedeflemeleridir ki ben de 
bunları tavsiye edebilirim.”

Erdemli Makina Satış ve Pazarlama Departmanı 
Yöneticisi Sema Karaismailoğlu
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TEMSA AR-GE MERKEZİ,
BİRİNCİ OLDU

sunum yapmaya ve sanayi firmalarına 
dağıtılacak olan Ar-Ge merkezleri iyi 
uygulama örnekleri kitabında da yer almaya 
hak kazandı. 

YENİLİKÇİLİK İNİSİYATİFİ 
ÖNE ÇIKARILDI 
Türkiye’de yerleşik 243 Ar-Ge merkezi 
içerisinde iyi uygulama örnekleri arasında 
yer almanın çok önemli bir başarı olduğuna 
dikkat çeken TEMSA Ar-Ge Müdürü Mustafa 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yapılan “Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri” 
çalışmasına TEMSA, yenilikçilik ve 
girişimcilik raporu ile katıldı. Yapılan 
değerlendirme sonucunda TEMSA Ar-Ge 
Merkezi, “İyi Uygulama Örnekleri” arasında 
yer almaya layık görüldü. Bu kapsamda 
TEMSA Ar-Ge Merkezi, nisan ayında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenecek paylaşım toplantısında 

Gürcan “TEMSA 
Ar-Ge faaliyetlerinin 
tümünde yenilikçilik 
inisiyatifi ön plana 
çıkarıldı.  Ar-Ge 
projelerinin kolektif 
olması; müşterileri 
dinlememiz, 
ihtiyaçlarını 
önceden tespit 
edip uygulamaları 
hızlıca devreye 
almamız, tüm süreci 
paydaşların katılımı 
ile yapmamız, bizim 
en önemli farkımız 
olarak bu raporda 

öne çıktı.  Ar-Ge merkezi olarak her geçen 
gün geliştirilen yeni projeler sonucunda 
hayata geçen araçların cirosal oranını 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

AVENUE iBUS, “EN İYİ 
TEKNOLOJİ UYGULAMA 
ÖDÜLÜ” ALDI
Smart Mobility programı ile Ar-Ge 
merkezi olmanın en önemli şartı olan 
Ar-Ge ve Yenilik Program ve Projelerinin 
Bulunması’nı hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Ürün Müdürü Mert Özkaynak, 
“Smart Mobility programları kapsamında 
güvenlik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik 
ve verimlilik platformlarında önemli 
projeler geliştiriliyor. Bunun en güzel 
örneği TRANSİST 2015’te en iyi teknoloji 
uygulama ödülü almış, Türkiye’nin ilk akıllı 
aracı, Avenue iBUS’ın TEMSA tarafından 
hayata geçirilmiş olmasıdır. iBUS platformu 
benzersiz altyapısı ile dünyada ilklere 
imza atmaya şimdiden başladı. TEMSA 
yenilikçiliğin sadece ürün odaklı olmasını 
istemiyor. TEMSA özellikle insan kaynakları 
alanında yapılan çalışmalarla yenilikçiliğin 
tüm TEMSA birimlerine yayılmasını hedef 
aldı. Her geçen gün üniversiteler, belediyeler, 
teknokentler, müşterilerimiz, paydaşlarımız 
ve yerel yönetimler ile birlikte yenilikçi 
çözümler ve ürünler üretmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.

TEMSA Ar-Ge 
Merkezi; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Ar-
Ge merkezleri 
arasında yaptığı 
değerlendirmede en 
iyi uygulamalardan 
biri seçildi.
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PATLASA DA YOL ALABİLEN LASTİKLER 
ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

yanak yapısında yeni nesil (Nano Pro-
Tech) güçlendirilmiş kauçuk kullanılıyor. 
Bridgestone’un geliştirdiği Cooling Fin 
(Soğutma Kanadı) teknolojisi sayesinde 
de normal lastiklerle aynı sürüş konforu 
sunuluyor. Cooling Fin (Soğutma Kanadı) 
teknolojisiyle tekerleğin merkezine giden 
kanallar, lastik yanaklarının ısınmamasını 

olarak yeni Honda NSX, Ohio’daki tasarım 
merkezinde 4 yıllık bir geliştirme süreciyle 
hayata geçirildi ve yine burada üretilecek. Yeni 

Brisa, daha önce yurt dışındaki Bridgestone 
fabrikalarından ithal ettiği “Patlasa da Yol 
Alabilen Lastik (Run Flat Tyre)” teknolojisinin 
kullanıldığı Bridgestone Potenza S001 
Run-Flat lastiklerin üretimine İzmit’teki 
fabrikasında başladı. 

Yolculuk sırasında meydana gelen lastik 
hasarlarıyla ilgili endişeleri ortadan kaldıran 
RFT lastikler, patlasa bile saatte 80 km hızla, 
80 kilometre boyunca güvenle yol alınmasını 
sağlıyor. Böylece, sürücüler lastiklerini 
güvenli olarak değiştirebilecekleri bir servis 
noktasına ulaşabiliyorlar ve stepne taşıma 
zorunluluğu da ortadan kalkıyor.

NANO PRO-TECH 
VE COOLING FIN 
TEKNOLOJİLERİ BİR 
ARADA
İzmit’teki Brisa fabrikasında 4 farklı 
ebatta üretimi başlayan RFT lastiklerin 

Japon otomobil devi 10 yıl aradan sonra 
süperspor otomobil efsanesi NSX’in ikinci 
neslinin üretimine başlıyor. İlk nesilden farklı 

sağlanıyor. Yanakların içinden 
lastiğin merkezine giden bu 
kanallar, hava basıncı düşse 
dahi lastik yanaklarının 
yüksek ısıya ulaşmasını 
engelleyebiliyor.

Hem ıslak hem de kuru zemin 
performansı Potenza S001 
ile aynı olarak ölçümlenen 
Potenza S001 Run-Flat 
lastiklerde, Bridgestone’un 
geliştirdiği 3. Nesil Runflat 
teknolojisi uygulanıyor. Yeni 
nesil Runflat teknolojisi, ısı 

oluşumunu azaltarak yuvarlanma direncini 
de azaltıyor.

RFT teknolojisi yalnızca lastik hava basınç 
sistemine sahip otomobillerde kullanılırken, 
Bridgestone RFT lastikler Türkiye’deki 
prestijli ithal otomobil markalarının fabrika 
çıkışı aşamasında en fazla tercih ettiği orijinal 
ekipman olma özelliğini taşıyor.

NSX’in üretimi, Performance Manufacturing 
Center (PMC) olarak anılan tamamen yeni 
bir tesiste 100 kadar profesyonel otomotiv 
çalışanı tarafından gerçekleştiriliyor. PMC’de 
yer alan üretim teçhizat ve teknolojileri, 
sınırlı sayıda üretilen araçlara özel olarak 
geliştirildi. Böylece NSX gibi özel otomobil 
için gerekli olan üstün işçilik seviyesi ile 
ileri teknoloji ideal bir şekilde bir araya 
getiriliyor. Üretim süreçlerinde yer alan özel 
yöntemlerin başında hassas robotize kaynak 
teknolojisi, titanyuma benzer kimyasal 
özelliklere sahip astar boya altı zirkonyum 
gövde kaplaması, ultra dirençli alüminyum 
şasi parçaları için ablasyon döküm, her bir 
üretim istasyonu bitiminde kalite kontrolü, 
her araç için 14 saatin üzerinde işçilik süresi, 
11 katmanlı boya teknolojisi, her araca 
dinamik performans ve yol tutuş testi ile 
konfigürasyonu ve özel seçilmiş ustaların 
elinden çıkan çift turbo beslemeli V6 motor 
geliyor.

HONDA NSX’İN ÜRETİMİ NİSAN’DA BAŞLIYOR
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ARTIK BAŞER GRUP ÇATISI ALTINDA
Kırk yıllık tecrübesiyle 
otomotiv 
sektöründeki 
konumunu pekiştiren 
Başer Otomotiv; 
gelişime açık, girişimci 
ve yenilikçi kişiliğiyle 
sahadaki mevcut 
potansiyelini daha 
da güçlendirmek 
adına Otokar Atlas’ı 
bünyesine kattı. 
“Dünyanın yüküne 
meydan okuyan” 
Atlas, artık Başer 
Otomotiv bünyesinde 
satışa sunuluyor. 
Başer Otomotiv 
Kamu ve Özel Satışlar 
Müdürü Murat Başarır 
ile, söz konusu işbirliği 
hakkında görüştük.

“ATLAS”

Binek, ticari araç, kamyon, treyler, iş 
makinası, forklift, tarım aracı gibi oldukça 
geniş bir ürün yelpazesi sunan Başer 
Otomotiv, sektörde önemli bir konuma 
sahip markaları bünyesinde bulunduruyor. 
Geçtiğimiz kasım ayında anonim şirkete 
geçen Başer Grup, büyüme politikasını 
yeni bir iş ortaklığıyla pekiştirdi. Bu 
bağlamda Otokar markasının hafif kamyon 
kategorisinde boy gösteren aracı Atlas, 
artık Başer Otomotiv güvencesiyle satışa 
sunuluyor. Başer Otomotiv Gölbaşı Satış ve 
Servis merkez, Sincan Showroom ise şube 
olarak hizmete girdi. Sektörde ses getirecek 
bu yeni anlaşmaya dair görüşünü aldığımız 
Başer Otomotiv Kamu ve Özel Satışlar 

Müdürü Murat Başarır, Atlas ile ilgili olarak 
şu açıklamalarda bulundu:

“Otokar Atlas 8,5 tonluk hafif kamyon 
sınıfında geliştirilmiş bir ürün. Yaklaşık 5400 
kilogramlık bir istiap haddi var, 3800 motor 
ve 156 beygir gücünde, 500 Nm tork üreten 
bir araç. Elbette bu özelliklerin getirdiği pek 
çok avantaj mevcut. Özellikle sahip olduğu 
daha güçlü motor ve torkun sağladığı yakıt 
ekonomisi, rakiplerine göre öne çıktığı 
konulardan birini oluşturuyor. Ayrıca kısa ve 
uzun olmak üzere iki farklı şase türü mevcut, 
bununla beraber en geniş iz mesafesiyle 
güvenli yol tutuşuna sahip bir araç. İyi bilinir 
ki bir aracın iz mesafesi ne kadar fazlaysa yol 
tutuşu da o kadar fazla olur.”
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Aracın kendi segmentindeki rakiplerine göre 
fiyatının da oldukça uygun olduğunu, ayrıca 
anlaşmalı olunan bankaların sıfır faiz ile 
vade sağladığını ifade eden Başarır, hedef 
kitle hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Otokar Atlas, alternatif olarak hem kamu 
hem de özel sektöre hitap eden bir araç. Her 
çeşit üst yapı, bu araç üstüne uyarlanabiliyor. 
Üzerine uygulanabilecek ekipmana göre 
müşteri profilini soğuk zincir dağıtıcıları, 
toptan kuru gıda sevkiyatçıları, kargo 
şirketleri, mobilyacılar, evden eve nakliyat 
yapan firmalar, pazarcılar, küçük esnaf, şehir 
içi nakliyeciler, inşaat sektörü, hafriyatçılar, 
kömür şirketleri, hayvan taşıyanlar, su ve 
tüp dağıtımcıları oluşturuyor. Otokar Atlas 
şehir içi yük taşıma söz konusu olduğunda 
dar sokaklar için çok uygun. Bunun dışında, 
kamu kurum ve kuruluşlarında özel amaçlı 

kullanımları da mümkün. Çöp toplama, yol 
süpürme, kanal açma, vidanjör,  platform 
gibi spesifik şehircilik ekipmanları 
uygulanabilir olduğu için 
Atlas belediyeler tarafından 
çokça tercih ediliyor ve 
kullanılıyor.”

Başer Otomotiv’in 
sunacağı servis 
hizmetlerini 
sorduğumuz Murat 
Başarır, “Otokar 
Atlas için Türkiye 
genelinde şimdiye 
dek 67 yetkili servis 
hizmet veriyordu. 
Başer Otomotiv olarak 
biz de Atlas için önce 
Gölbaşı tesisimizde servis 
ve yedek parça hizmeti vermeye, 

ardından satışına  
başladık. Araç 
için iki yıl veya 200 
bin km garanti 
sunuyoruz. 
Araçta Cummins 
motor bulunuyor 
ve bu motor da 
Atlas’ın dahil 
olduğu segmentte 
kabul gören, 
sorunsuz, sıkıntı 
yaratmayan bir 
motor türü. Araçta 
ergonomiye yönelik 
her özellik ve 
donanım standart 

olarak bulunuyor. Bakımlarımızı da 20 bin 
kilometrede bir gerçekleştiriyoruz.

İkinci el satış da yine Gölbaşı plazamızda 
hayata geçti. Başer Otomotiv artık yoluna 
anonim şirket olarak devam ediyor. Başer 
Otomotiv özellikle son üç yıldır gösterdiği 
büyüme ivmesi ve yenilikçi vizyonu ile 
bünyesinde birçok ürünü barındırmaya 
başladı. Bunların da büyük bölümünü Koç 
Topluluğu şirketlerinin ürünleri oluşturuyor” 
diye konuştu.

Otokar’ın Koç Topluluğu şirketleri arasında 
oldukça güçlü bir şirket olduğunu ifade 
eden Murat Başarır,  Otokar ile Başer 
Otomotiv işbirliğine yönelik şu ifadelere yer 
verdi: “Otokar toplu taşımacılıkta otobüs, 
nakliye ve lojistik sektöründe semi-treyler 
ve hafif kamyon, savunma sanayiinde 
taktik tekerlekli araçlar, taktik tekerlekli ve 
paletli zırhlı araçlar üretiyor. Tamamı Türk 
sermayeli bir şirket olan Otokar bünyesinde 
Atlas için ciddi bir yatırım söz konusu. 

Koç Topluluğu çatısı altında üretilen 
bütün ürünler kalite ve satış 

sonrası destekler açısından, 
müşteri memnuniyeti 

açısından desteklenen 
ürünler. Bunlardan biri de 
elbette Atlas’tır. Otokar 
üretici firma olarak müşteri 
memnuniyetini ön planda 
tutuluyor, biz de bayi 
olarak, sağladığımız güçlü 
işbirliği ile ürünün hem satış 

aşamasında hem de satış 
sonrasında en iyi, en kaliteli 

hizmeti sunmak için çabalıyoruz.

Başer Otomotiv bir grup şirket 
olarak, birçok ürünün hem satışına, 

hem satış sonrası servis hizmetine, hem de 
ikinci el hizmetlerine başlamış durumdadır. 
Plazalarımızda binek arabadan hafif ve ağır 
ticari araçlara, kamyondan iş makinası, 
forklift, TIR, tarım makinalarına kadar birçok 
ürünü satıyoruz. Bu bağlamda söz konusu 
segmentte bir araç talebi olduğu zaman 
Atlas gibi bir aracımız yoktu. Dolayısıyla 
ürün yelpazemize dahil ettiğimiz son 
markamız Otokar Atlas oldu ve böylece 
tamamen ağır ve hafif ticari araç arasında 
bu hafif kamyonu konumlandırmış olduk. 
Atlas 2013 yılı itibarıyla satışa sunulmuş 
bir ürün ve Otokar’ın Adapazarı’ndaki 
kendi fabrikalarında üretiliyor. Biz de Başer 
Otomotiv olarak ilk satışımızı gerçekleştirdik 
ve olumlu geri bildirimler alıyoruz.”
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ANKAMAK 2016, 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜ BİR ARAYA GETİRDİ

Makine sektörünün 
temsilcilerini bir 
araya getirme ve 
işbirliği fırsatları 
sunma amacıyla 
gerçekleştirilen 1. 
Makine ve Makine 
Teknolojileri Fuarı 
yoğun ilgi gördü.

Ankamak 2016 1. Makine ve Makine 
Teknolojileri Fuarı, 09-12 Mart 2016 tarihleri 
arasında makine sektörünün önde gelen 
kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. 
Ankara’da sektörün buluşma noktası 
olma, hizmet veren ve hizmete ihtiyaç 
duyan kesimleri birleştirme amacıyla 
düzenlenen fuara altmışın üzerinde firma 
katılımı sağlandı ve dört günde 8 bin 
ziyaretçi kapasitesine ulaşıldı. Yurt içi ve 
yurt dışından gelen ziyaretçiler sektördeki 
gelişmeleri yakından takip etme fırsatına 
ulaşırken, katılımcı firmalar da bölgesel 

ve yerel medyada yer alma fırsatı buldu. 
Ayrıca uluslararası işbirlikleri kurma şansı 
yakaladılar.

Fuar katılımcılarını CNC ve üniversal talaşlı 
imalat makineleri, sac işleme makineleri, 
kesici ve tutucu takımlar, ölçü aletleri, 
kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak 
kesme ekipmanları, kaynak makineleri 
ve yedek parça, ısıl işlem donanımları, 

taşıma sistemleri, 
yağlama ve 
soğutma sistemleri 
sektörleri 
oluşturdu.

Ziyaretçi profili 
ise ağırlıklı 
olarak makine 
sanayii, medikal 
ekipmanları 
sanayii, otomotiv 
sanayii, kalıp 
sanayii, metal-
demir ve çelik 
sanayii, metal 

ürünler sanayii, elektrik-elektronik 
sanayii, plastik makine sanayii, iş ve inşaat 
makineleri sanayii, döküm sanayii, beyaz 
eşya sanayii, ambalaj makineleri sanayii, 
gıda makinaları sanayii, hizmet sektörü, 
kimya sanayii, gemi-inşaat sanayii, cam 
sanayii oldu.





TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ 
OTOBÜS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi, bir 
ilke daha imza 
atarak Avrupa 
standartlarındaki 
yerli üretim 
elektrikli 
otobüslerini 
Bozankaya’dan 
teslim aldı. 

Akıllı kentsel dönüşümün hızlandırılmasında 
yeni bir model olan “Akıllı Şehir Projesi” 
için Tepebaşı Belediyesi’nin Avrupa 
Komisyonu’ndan aldığı 5 Milyon Euro 
hibe kapsamında 4 adet elektrikli otobüs 
düzenlenen törenle teslim alındı.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nda 
düzenlenen törene ilgi büyük oldu. Törene 
Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk 
Günay, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay ve çok sayıda yurttaşın yanı sıra 
Eskişehir’de bulunan, Tepebaşı Belediyesi’nin 
kardeş şehri Almanya Treptow-Köpenick’ten 
bir heyet katıldı. Türkiye’nin ilk elektrikli 
otobüs alımlarından birini gerçekleştirerek 
yerli üretici Bozankaya’dan E-Karat modeli 
elektrikli otobüslerini teslim alan Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi, bu araçlarla hem 
çevreyi hem de işletim maliyetlerini gözetiyor. 
Belediyenin 1 milyon 550 bin euroluk 
yatırımıyla aldığı dört adet Bozankaya E-Karat 
otobüslerin, yıllık ortalama 300.000 Euro 
enerji tasarrufu sağlayacağı öngörülüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 
teslimat töreninde yaptığı konuşmada; 
“Akıllı Şehir Projesi kapsamında Avrupa 
komisyonundan hak ettiğimiz 5 Milyon 
euroluk hibe kapsamına yine bir ilke 
imza attık. Hem enerji tasarrufu yüksek 
hem de çevreci olması ile ön plana çıkan 
elektrikli otobüslerimizi hizmete sunuyoruz. 
Türkiye’deki ilk elektrikli otobüs ihalelerinden 
birini açtığımız gibi elektrikli otobüsleri ilk 
kullanacak belediye de Tepebaşı Belediyesi 
olacak. Bu doğrultuda Türkiye’de yolcu 
taşıyacak ilk elektrikli otobüsleri üreten 
Bozankaya’dan araçlarımızı teslim almaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

4 OTOBÜS, 300 BİN EURO 
TASARRUF SAĞLAYACAK 
Yatırımlarını, günümüz şartlarının yanı sıra 
şehrin geleceğini düşünerek yaptıklarının 
altını çizen Ataç; “Teslim aldığımız 
E-Karat elektrikli otobüslerimiz, enerji 
tasarrufu ile bugün maliyetlerimizde 
avantaj sağlarken, 0 emisyonlu çevre 
dostu elektrikli sürüş prensibi ile gelecek 
nesillerimize temiz bir yarın hazırlamamıza 
yardımcı olacak. Yaptığımız detaylı test 
sürüşleri, konvansiyonel dizel otobüsler ile 
karşılaştırdığımızda, tek bir E-Karat otobüs 
ile yıllık ortalama 75.000 euro tasarruf 
sağlayabileceğimizi gösteriyor. Bu da 
dört otobüsümüz ile yıllık toplam 300.000 

euro demek. Böylece elektrikli otobüs 
alım maliyeti, 5 yıl içinde E-Karat’lardan 
yapacağımız tasarruf ile eşit olacak” şeklinde 
konuştu.

Törende konuşan Treptow-Köpenick Meclis 
Başkanı Peter Groos; “Burada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük bir 
misafirperverlik yaşadık ve bunun için çok 
teşekkür ediyoruz. Eskişehir’de gördüklerim, 
modernleşme ve yaratıcılık beni çok etkiledi. 
Elektrikli otobüs gibi global bir düşüncenin 
çevreci bir düşüncenin hayata geçmesi 
belediyenin vizyonunu gösteriyor. Benzer 
vizyonların iki kardeş belediye arasında 
geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi. 

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç 
Günay ise açıklamasında; “Dünyada 
elektrikli araçlara yönelik bir eğilim var. 
Enerjinin önemi, enerji kaynaklarının verimli 
kullanılması, tasarruf ve çevreci olması gibi 
kriterler elektrikli araçları gündeme getiriyor. 
Biz bu alanda oldukça verimli hale geldik. 
Günümüz için kayıtlı verilerle E-Karat ile 
dünyada tek bir şarj ile en iyi menzili yapan 
elektrikli otobüsü durumundayız. Türkiye’de 
ilk hizmet verecek elektrikli otobüsleri 
sunarken dünyada ise ilk beş üretici arasında 
yer almaktayız. Bu anlamda Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi’ne yerli üretim araçlara 
güvendikleri ve destekledikleri için ayrıca 
teşekkür ederiz. Pek çok avantajı bir arada 
sunan elektrikli otobüslerimizin Tepebaşı ve 
Eskişehir’in toplu taşıma hizmetlerine yeni bir 
soluk getireceği şüphesiz” dedi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. 
Ömer Faruk Günay da projede 
emeği geçen tüm belediye 
çalışanlarına teşekkür ederek, 
“Eskişehir’de enerji verimliliğini 
koordine eden ve bu konuda 
duyarlılık oluşturulması 
konusunda çalışan vali 
yardımcısı olarak gurur 
duydum. Kullanılmasından 
dolayı çevreye zarar veren fosil 
yakıtlar yerine yenilenebilir 
enerji kaynakları olan güneşi, 
suyu, rüzgarı kullanarak enerji 
üretmek çok önemli” ifadelerini 
kullandı.
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info@irancityexpo.net
www.irancityexpo.net

BİLGİ İÇİN
0212 273 18 18

info@atilimfuar.com
faks: 0212 273 18 19

Siz de Belediye Ekipmanları ve Şehir Planlama sektörlerinin bu büyük buluşmasının bir parçası olmak ve 
birçok yerli ve yabancı sektör lideri katılımcı firma arasında yer almak istiyorsanız; IRAN CITY EXPO 2016’yı 
kaçırmayın. Fuar, Tehran Municipality's Specialized Exhibition Center’da gerçekleşecek ve  3 gün boyunca 
ziyaret edilebilecektir. 

İran’ın en önemli Belediye Ekipmanları ve Şehir 
Planlama Fuarı’nı düzenleyen Atılım Fuarcılık, aynı 
anda fuar ve profesyonel ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirerek fuarcılık alanında bir ilke imza atıyor. 
Fuara katılan şirketlere profesyonel ikili görüşme ve 
sektördeki yabancı şirketlerle iş birliklerini artırma 
imkanı sunuyor. Fuarda yapılacak ikili iş görüşmeleri 
sonucunda ülkemizin ihracatına ciddi katkı sağlayacak 
bir iş hacminin gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Profesyonel ikili görüşmeler; MATCH-MAKING Sistemi

Uluslararası Belediye Ekipmanları ve Şehir Planlama Fuarı
26-28 Ekim 2016 | Tahran - İRAN

BASIN BÜLTENİ

 

IRAN CITY EXPO - Uluslararası Belediye Ekipmanları ve Şehir Planlama Fuarı, 26-28 Ekim 2016 tarihleri 
arasında İran’ın Tahran şehrinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Elan Expo-Atılım Fuarcılık işbirliği ile gerçekleştirilecek olan IRAN CITY EXPO 2016, belediye ekipmanları 
ve şehircilik ile ilgili sektörlerin temsilcilerinin uluslararası iş bağlantıları kurabilme, mevcut bağlantıları 
güçlendirebilme, yeni pazarlara ulaşabilme imkânlarını bulabilecekleri çok güçlü bir ticaret ve iletişim 
platformudur.

Fuar, Belediye Hizmetleri, Belediye İhtiyaçları, 
Mimarlık, Aydınlatma Sistemleri ve Aydınlatma 
Gereçleri gibi çeşitli ürün gruplarını bünyesinde bulun-
durarak, belediye ekipmanları ve şehircilik sektörünü 
bir araya getirmektedir. Ciddi pazar araştırmaları 
sonucu ortaya konulan proje, ambargo sonrası 
uluslararası pazara açılan İran’daki bu bakir pazardan 
pay sahibi olmak isteyen firmalar için büyük bir fırsat 
niteliğindedir. IRAN CITY EXPO, belediye ekipmanları 
ve şehircilik sektörünün ticaret hacmini arttırma 
hedefiyle yola çıkmış, ve katılımcı firmaları, yatırımcılar 
ve İran’ın sektörel firmalarıyla buluşturarak yeni iş 
bağlantıları kurulmasını sağlayacaktır.   
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EGE ENDÜSTRİ İKİNCİ KEZ 
TAYSAD PATENT ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Fikri Işık’ın elinden aldı. 

1978 yılından bu yana Türk 
otomotiv yan sanayinin tek ve en 
yetkin temsilcisi olarak bugün 
343 üye ile faaliyet gösteren, 
Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri 
Derneği CLEPA’nın üyesi olan 
TAYSAD’ın Patent Ödülleri, 
firmaların ilgili yıl içerisindeki 
tescil edilen patent sayılarına 
göre veriliyor.

Buluş sahibi olan, buluşu hayata 
geçiren, patent çalışmalarını 
dokümante eden, bunlarla 

ilgili prosedürleri takip eden firmaların 
ödüllendirildiği bu süreçte Ege Endüstri’nin 
kazandığı 2.’lik ödülü, şirketin, Ar-Ge 
konusunda yıllardır yürüttüğü çalışmaların 
önemini de bir kez daha gözler önüne 
koymuş oldu. 5746 nolu yasa çerçevesinde 
Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip olan ve 
çalışmalarının beşinci yılını tamamlayan Ege 
Endüstri, üniversiteler, TÜBİTAK, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ), uluslararası 

otomotiv projelerinden biri olan 
Fiat Egea’nın alaşım jantlarının tek 
tedarikçisi oldu.

CMS, TOFAŞ’IN 
A GRUBU 
TEDARİKÇİLERİNDEN
Tofaş’ın, sayısı 400’e yaklaşan 
tedarikçi firmaları arasında, yıl 
içerisinde gerçekleştirdikleri 
SQP performansı ve MMOG/LE 
değerlendirmelerinden yola çıkarak 
oluşturduğu puanlamada 95,27/100 
puanla A grubu tedarikçiler 
arasında yerini alan CMS Grubu, 

TOFAŞ’a yılda yarım milyon adede yakın 
alaşım jant tedarik ediyor.

CMS halen, Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) 
şirketler grubunun, Fiat, Alfa Romeo, Lancia 
ve Jeep markalarına da ürün sağlıyor.

Türkiye otomotiv yan sanayi sektörünün çatı 
örgütü Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği 
TAYSAD’ın 2015 patent ödül töreni, 10 Mart 
2016 Çarşamba günü derneğin Gebze’deki 
merkezinde yapıldı. Çok sayıda sektör 
temsilcisinin ve TAYSAD yöneticilerinin 
katıldığı törende, TAYSAD 2015 Patent 
Ödülleri’nde ikincilik ödülünü Ege Endüstri 
kazandı. Ege Endüstri Genel Müdürü Ayhan 
Özel ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen 
alüminyum jant üreticisi CMS Grubu, 
TOFAŞ’ın yeni modellere yönelik yaptığı 1,5 
milyar doları aşan yatırımının içerisinde yer 
alan ve Türkiye otomotiv tarihinin en önemli 

araştırma enstitüleri ve Global Müşteriler ile 
birlikte çok sayıda Ar-Ge projesi yürütüyor ve 
hayata geçiriyor.

Başarılı AR-GE projeleri sonucunda elde 
edilmiş Ege Endüstri’ye ait tesciller sadece 
Türkiye değil ABD ve Hindistan gibi firmanın 
iş yaptığı diğer ülkelerde de yürütülüyor. Ege 
Endüstri; patentlerin yanı sıra ürettiği bilgi ve 
teknolojiyi, lisans verme, test hizmetleri yolu 
ile İsveç, Finlandiya, Hindistan ve İran gibi 
ülkelere satıyor.

1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle 
İzmir’de faaliyet gösteren Ege Endüstri, 
otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları 
(diferansiyel kovanları, komple arka dingiller, 
ilave dingiller ve treyler dingilleri, kendinden 
yönlendirilebilir ilave dingil, ön dingiller ve 
diğer dingil komponentleri) geliştirerek 
üretiyor. 

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müşterilerine 
hizmet veren Ege Endüstri’nin % 64’ü 
Bayraktar Grubu’na ait; hisselerinin % 34’ü 
ise Borsa İstanbul’da BIST 100 firmaları 
içinde işlem görüyor.

FIAT EGEA’NIN JANTLARI EGELİ ÜRETİCİDEN

201640
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IVECO’DAN OTUZ ADET
DAILY TESLİMATI

Iveco bayisi Öz Gözde Otomotiv, Afiyet Fırın 
ve Unlu Mamuller’e 30 adet Daily 3,5 ton 
kamyonet teslim etti.  Ankara’nın önde gelen 
ekmek üreticilerinden Afiyet Fırın ve Unlu 
Mamuller, bu araç yenileme operasyonu 
ile filosunun tamamını Iveco Daily 3,5 ton 
araçlardan oluşturmuş oldu. Afiyet Fırın 
ve Unlu Mamuller’in üretim tesislerinde 
gerçekleştirilen 30 adet Daily’nin teslimat 
törenine Afiyet Fırın’ın ortaklarından Ahmet 
Ünal, Öz Gözde Otomotiv Satış Müdürü 
Sezgin Işık ve Öz Gözde Otomotiv Satış 
Danışmanı Emre Sağır katıldı. 

“DAILY’NİN DÜŞÜK YAKIT 
TÜKETİMİ VE İŞLETİM 
MALİYETİ AVANTAJI 
TERCİHİMİZDE ETKİLİ 
OLDU” 
Afiyet Fırın ve Unlu Mamuller’in 
ortaklarından Ahmet Ünal, teslimat 
töreninde yaptığı konuşmada, uzun 
yıllardır Ankara’da ekmek üretimi 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Ankara’nın en 
önemli ekmek üreticilerinden biri olduklarını 
ve zamanında dağıtımın kendi sektörleride 
çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet 
Ünal, bu nedenlerden dolayı araç parklarını 
gençleştirmeye karar verdiklerini söyledi. 
Ünal, araç gençleştirme operasyonlarında 
tercihlerini Iveco Daily 3,5 ton araçlardan 
yana kullanmalarının nedenlerini ise şöyle 
sıraladı: “Öncelikle Iveco Daily araçların 
Afiyet Fırın ve Unlu Mamuller markasına 
değer katacağına inanıyoruz. Çünkü hem 
kullanım hem de görsel görünüm açısından 
Daily, rakiplerinin önünde yer alıyor. Tüm 
bunların yanında Iveco Daily’nin yakıt 
tüketiminin düşük olması, yatırım ve serviste 

yani işletim maliyetinde kullanıcısına 
sağladığı avantajlar tercihimizde etkili oldu.” 

“HEDEFİMİZ 
MÜŞTERİLERİMİZİN SATIŞ 
SONRASI MEMNUNİYETİNİ 
EN ÜST SEVİYEYE 
ÇIKARMAK”
Öz Gözde Otomotiv Satış Müdürü Sezgin Işık 
da teslimat töreninde yaptığı konuşmada, 
Afiyet Fırın’ın filolarının tamamını Iveco 
Daily araçlarla yenilemelerinin kendilerini 
çok mutlu ettiğini söyledi. Ahmet Ünal’a 
tercihlerini Daily araçlardan yana 
kullandıkları için teşekkür eden Sezgin Işık, 
“Afiyet Fırın ile işbirliğimizin daha uzun yıllar 
devam etmesini arzu ediyoruz. Hedefimiz, 
müşterilerimizin memnuniyet çıtasını satış 
sonrasında da vereceğimiz servis, yedek 
parça ve diğer hizmetlerle en üst seviyeye 
çıkarmak” dedi. 

Konuşmaların ardından Afiyet Fırın’ın 
ortaklarından Ahmet Ünal’a Öz Gözde 
Otomotiv Satış Müdürü Sezgin Işık 
tarafından teslimatın anısına plaket verildi. 

Ankara ekmek 
sektörünün 
en önemli 
üreticilerinden 
Afiyet Fırın ve 
Unlu Mamuller, 
filosunun tamamını 
Iveco Daily 3,5 ton 
araçlarla yeniledi. 
Öz Gözde Otomotiv 
tarafından satışı 
gerçekleştirilen 
30 adet Daily’nin 
teslimatı Afiyet 
Fırın’ın üretim 
tesislerinde 
gerçekleştirildi.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

YENİ RENAULT TALISMAN 
TÜRKİYE’DE SATIŞTA

Renault’nun yepyeni 
D sedan modeli 
Talisman göz 
alıcı tasarımının 
yanı sıra eşsiz 
sürüş deneyimine 
katkıda bulunan 
segmentinde 
benzersiz 
inovasyonlarıyla da 
dikkat çekiyor.

201644

* Talisman Türkiye pazarında 3 farklı dizel 
motor seçeneği ile pazara sunuluyor:

• 1.5 dCi 110 bg (manuel & EDC*) 

• 1.6 dCi 130 bg (manuel & EDC) 

• 1.6 dCi 160 bg (EDC)

* Renault TALISMAN 2’si yeni olmak üzere 
10 gövde rengi ile satışa sunuluyor.

Renault TALISMAN ve 
inovatif özellikler:
• Sürücünün ruh haline uyum sağlayan 
Multi-Sense teknolojisi sayesinde eşsiz 
sürüş keyfi.. TALISMAN, eşsiz sürüş 
özellikleri, dinamik, çevik ve sıra dışı sürüş 
konforu yaşatan 4Control® dört tekerlekten 
manevra sistemini elektronik süspansiyon 
ile bir araya getiren tek D-segment 
otomobil. 

• Sürüş keyfine katkıda bulunan dizel 
motorların yakıt tüketimi 3.6 litre/100 km, 
CO2 emisyon düzeyi ise 95g/km ile 
sınıfının en düşük değerleri 

• Konforlu, geniş 
kabin ve etkileyici 
çizgilerle birleşen 
608dm3 (VDA) 
boyutundaki 
büyük bagaj 

• Cömert ön 
koltuklarda 
göz alıcı 

döşeme ve sınıfının en 
kapsamlı özellikleri 
bulunuyor (masaj, ısıtma, 
havalandırma) 

• Konfor arttıran teknolojiler: 
8.7-inçlik ekranıyla 
dokunmatik ekranlı internet 
bağlantılı R-Link2; renkli 
Head Up Displayteknolojisi ve 
eller serbest park sistemi

Renault Mais Genel Müdürü 
İbrahim Aybar, konuyla ilgili 
olarak, “Talisman Türkiye’de 

D segmentine yepyeni bir soluk getirmeye 
hazırlanıyor. D segmenti Türkiye pazarında 
özellikle son 3 yılda büyüme kaydediyor. 
2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 
45 gibi etkileyici bir artış ile 93 bin 400 adet 
olarak gerçekleşti. Renault Talisman’ı 
Türkiye’de 100.500 TL’den başlatan fiyatlarla 
3 Mart 2016’da müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Segmentinde benzersiz 
teknolojik donanımları ve sürüş konforuna 
sahip Talisman ie pazarda en iddialı 
oyunculardan biri olmaya ve podyumda yer 
almaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de Talisman, Touch ve Icon olmak 
üzere 2 ekipman seviyesi ve 3 dizel motor 
seçeneği (1.5dCi 110bg-manuel&EDC* / 
1.6dCi 130bg-manuel&EDC / 1.6dCi 160bg 
EDC) ile pazarda yerini alıyor. Talisman 3 
Mart 2016 tarihinden itibaren 105.000TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

TOUCH: Yağmur sensörü, otomatik yanan 
farlar, elektronik klima, elektrikli park 
freni, ön ve arka park sensörleri, eller 
serbest park sistemi, cruise control ve 
7’’ dokunmatik ekranlı R-Link 2.0 / Siyah 
kumaş koltuklar ve koyu renk iç ambiyans 
ve açık renk döşeme opsiyon

ICON: Otomatik uzun&kısa farlar, kör 
nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 
geri görüş kamerası, head up display, deri 
koltuklar, eller serbest açılan bagaj sistemi, 
Renault Multisense teknolojisive 8, 7’’ dikey 
yerleştirilmiş dokunmatik ekranlı R-Link 
2.0 / Standart siyah deri ya da opsiyon 
kahverengi deri koltuklar. 

* 4Control sistemi Talisman’da opsiyon 
olarak sunuluyor. 





CENEVRE’NİN YILDIZLARI 
YİNE PIRELLI’Yİ TERCİH ETTİ

Premium segment 
araçların tercih edilen 
orijinal ekipman 
tedarikçisi Pirelli, 
Cenevre Fuarı’nda 
sergilenen en gelişmiş 
ve en prestijli SUV’lar ve 
supersport otomobillerle 
birlikte yer alıyor.

tasarım lastikleriyle yer alan Pirelli, Cenevre 
fuarında yer alan Ferrari GTC4 Lusso, 
Lamborghini Centenario, Pagani Huayra Bc, 
McLaren 570S GT, BMW 7 Serisi, Maserati 
Levante, Jaguar F-Pace ve Audi R8 Spyder 
modellerinin yanı sıra Giugiaro’nun en son 
tasarımı fütüristik konsept otomobillerde de 
orijinal ekipman olarak yer aldı.

HER OTOMOBİLE BİR 
PIRELLI LASTİĞİ
Premium ve prestij otomobillerinin gelişmiş 
performansa sahip olmaları ve teknik 
özellikleri sebebiyle, özel üretim lastik 
kullanmaları gerekliliğine dikkat çeken 
Pirelli, modele özel lastik tasarımı anlayışını, 
ticari ve teknik stratejisinin merkezine 
oturtarak, otomotiv sektörünün tercih ettiği 
iş ortağına dönüştü. 

Pirelli’nin amiral gemisi ürünü olarak 
adlandırılan P Zero’nun en yeni nesli de 
Cenevre Motorshow’da tanıtılıyor. İlk kez 30 
yıl önce geliştirilen ve halihazırda Otomobil 
Fuarı’na katılan en güçlü süper otomobillerin 
orijinal ekipmanı olarak kamuoyunun 
beğenisine çıkan lastiğin en önemli özelliği 
sırt desenlerinin el işçiliğiyle yapılıyor olması. 
Fuarda otomobil tutkunları, Pirelli standında, 
P Zero’nun desenlerinin nasıl verildiğine ve 
bu el işçiliğine tanık oluyorlar. 

EN YENİ TASARIM DA 
CENEVRE’DE TANITILIYOR
Pirelli, en yeni tasarımının tanıtımını da 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriyor. 
İlk kez 30 yıl önce geliştirilen ve halihazırda 
Otomobil Fuarı’na katılan en güçlü süper 
otomobillerdeki yerini alarak kamuoyunun 
beğenisine çıkan Pirelli’nin amiral gemisi 
ürünü P Zero’nun en yeni nesli tanıtılacak. 
Yeni lastiğin en önemli özelliği olan elle 
kesim işlemini lastiğin tasarımcısı Pirelli 
standında gerçekleştirecek. 

PIRELLI LASTİKLERİ 
İTALYADESİGN GTZERO 
PROJESİ’NDE
Geleceğin otomobillerinin, bugünkülerden 
çok daha farklı ve sıradışı olacağını göz 
önünde bulunduran Pirelli, Cenevre’de 
dünyada ilk kez otomobil tutkunlarıyla 
buluşmaya hazırlanan Italdesign konsept 
otomobil GTZero’da da kendine yer buldu. 
Klasik Gran Turismo konseptinin modern 

yorumunu temsil eden GTZero’da dört 
çeker sistemi, karbon elyaf şasi ve 
sıfır CO2 emisyonu (bu nedenle de 
adı GTZero) yer alıyor. Bu Italdesign 
konsept otomobilde yalnızca PZero 
kullanılıyor. Bu modelde önde 
295/25 R22, arkada da 315/25 R23 
boyutlarındaki PZero Nero lastikler 

bulunuyor.

2015 yılında gerçekleşen işbirlikleriyle 
beraber dünya genelinde toplam 2 bin 
200 homologasyon adetine ulaşan Pirelli, 
Cenevre’de sergilenen Audi R8 Spyder, 
Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar F-Pace, 
Lamborghini Centenario, Maserati Levante 
ve Mclaren 570s GT gibi modellerde orijinal 
ekipman olarak yer aldı.

Geçen yıl ve bu yılın geride kalan döneminde 
neredeyse her gün bir işbirliği anlaşmasına 
imza atan Pirelli, homologasyon itibarıyla 
premium segmentteki liderliğini devam 
ettirdi. 86. Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
en prestijli ve sabırsızlıkla beklenen özel 
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Bosch’un otomotiv 
teknolojileri 
sektöründe faaliyet 
gösteren Otomotiv 
Yedek Parça İş 
Birimi, geniş ürün 
yelpazesi, sistem 
uzmanlığı ile ticari 
araçlara güçlü bir 
profesyonel hizmet 
ve yedek parça 
desteği sunuyor. 
Ağır ve hafif ticari 
araçları kapsayan 
bir Ticari Araç 
Programı geliştiren 
Bosch, sunduğu 
çözümlerle filo 
sahiplerinden 
bireysel müşterilere 
kadar geniş bir 
kesime ulaşıyor. 

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN DE EN 
UYGUN ÇÖZÜMLER

BOSCH’TA
BOSCH FREN 
SİSTEMLERİ, SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİNDE DÜNYA 
LİDERİ
Sürüş güvenliği sistemleri konusunda lider 
üretici olan Bosch Fren Sistemleri; ön ve 
arka fren ürün grubunda ilklere imza atmayı 
sürdürüyor. Fren sistemleri, ABS, ESP, ASR, 
FDR sistemlerinin seri üretimine ilk geçen 
firma unvanına sahip Bosch Fren Sistemleri, 
Yokuş İniş ve Yokuş Tutuş Kontrolu, Yumuşak 
Duruş Sistemi, Fren Diski Temizleme sistemi 
gibi yeni geliştirdiği uygulamalarla dikkat 
çekiyor. Ayrıca, Bosch’un pazara sunmuş 
olduğu fren sistemlerinde, çevreye zararlı 
olan asbest tozu kullanılmıyor.

Sunduğu yüksek ürün kalitesi ile enjektör 
memelerinde en uygun hassasiyeti sağlayan 
Bosch 0,005 mm oranına ulaşarak, ISO 9001, 
QS 9000 ve VDA 6.1 gibi kalite belgelerinin 
de sahibi bulunuyor. Bosch, ayrıca “Birim 
Enjektör” ve “Common Rail Sistemi” ile 
yüksek güç sağlarken, gürültü ve egzoz 
emisyonu değerlerini de en aza indiriyor. 
Bosch ürettiği komple dizel sistemleriyle 
de sistemsel bir uyumu göz önüne alarak 
hareket ediyor. 

Rakiplerinden farklı olarak motronik ve 
jetronik sistemlerin de üreticisi olan Bosch, 
Benzinli Enjeksiyon Sistemleri çözümlerinde 
yakıt pompası, oksijen sensörü, hava kütle 
ölçeri, yakıt dağıtıcısı, distribütörü gibi 
birçok çözümle 50 yılı aşkın bir süredir tüm 
kullanıcılarına himzet sunuyor. Bosch, düşük 
stok maliyeti ve geniş bayi ağıyla Bosch, 
benzin enjeksiyon sistem parçalarında tüm 
dünyada önemli bir pazar payına sahip 
bulunuyor. 

Türkiye’de özellikle inşaat ve lojistik 
sektörlerindeki büyümeyle birlikte otomotiv 
yedek parça ve ticari araç segmentinin de 
ihtiyaçları artıyor. Bosch Yedek Parça İş 
Birimi tarafından geliştirilen Ticari Araç 
Programı, fren ve enjeksiyon sistemlerinden, 
buji, şarj mars aksamları, silecek ve 
aydınlatma sistemlerine kadar geniş bir 
yelpazede hizmet sağlıyor. 

Bosch Ticari Araç Programı ayrıca, küçük 
motorlar, sensörler, röleler, filtreler ve test 
cihazlarını da destekleyen çözümlerle tüm 
ticari araç segmentindeki müşterilere 
dokunuyor.

BOSCH’TAN TÜM TİCARİ 
ARAÇ MÜŞTERİLERİNE 
360 DERECE ÇÖZÜMLER
Ağır ve hafif ticari olmak üzere ticari araç 
sahiplerine iki kategoride hizmet sunan 
Bosch Otomotiv Yedek Parça İş Birimi, 
müşterilerine orjinal ekipman kalitesinde 
yedek parça tedariki sağlıyor.

Ağır vasıta ürün grubu için araç üreticileriyle 
ortak olarak geliştirilen ürünler, yedek 
parça pazarına sunuluyor. Bu ürünler 
arasında starter/alternatör (24 V), silecek 
(1000 mm’ye kadar), filtre (hava, yakıt, yağ, 
kabin, özel filtreler), akü (24 V uygulamalar), 
elektronik parçalar (24 V) role, sensor, küçük 
motorlar (24 V), aydınlatma, sinyal, belt ve 
hidrolik fren çözümleri bulunuyor.

Bosch hafif ticari ürün gurubu ise starter/
alternatör (12 V), silecek (700 mm’ye kadar), 
filtre (hava,cyakıt,cyağ,ckabin), akü (12 V 
uygulamalar), elektronik parçalar(12 V), role, 
sensor, küçük motorlar (12 V), aydınlatma, 
sinyal, belt ve hidrolik fren uygulamalarıyla 
hizmet sağlıyor.



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2016 49

Bosch, 100 yılı aşkın süredir dünyanın buji 
ihtiyacını karşılıyor…

Buji üretimi ve teknoloji konusunda tüm 
araç üreticilerine yönelik üretim yapan 
Bosch, 100 yılı aşkın bir süredir buji üretimi 
gerçekleştiriyor. Super, Super 4, Super Plus, 
Platin ve Silver Bosch bujilerinin üretimini 
gerçekleştiriyor. Bosch’un ürettiği bujiler, 
yakıt tasarrufu yanında optimum ateşleme 
sağlıyor. 

Yüksek kalitesiyle ilk harekette hissedilir 
bir performans sunan bujiler, uzun ürün 
ömrüyle araç üreticileri tarafından tüm 
dünyada tercih ediliyor. Başta Stuttgat 
Feuerbach’daki üretim tesisi olmak üzere, 
Brezilya, Çin ve Hindistan’daki fabrikalar, 
tüm araç üreticilerine yönelik üretimini 
sürdürüyor.

BOSCH HER BİR PARÇA 
GİBİ TÜM SİSTEMİ DE 
ÜRETİYOR
Bosch Otomotiv Yedek Parça İş Birimi, dünya 
çapındaki satışlarının en büyük bölümünü 
şarj-marş ürünlerinden sağlarken; marş 
dişlisi, akü, kayış gibi parçalar yerine tüm 

sistemin üretimini gerçekleştirebiliyor. 
Bosch’un geliştirdiği -HEF95-L tipi marş 
motorları 800.000 km’ye kadar artırılmış 
kullanım ömrüne sahip bulunuyor ve filo 
araçları için en iyi çözümleri sunuyor. Ayrıca, 
daha hafif olan CF70 tipi marş motorlarıyla 
ise yüksek performans sağlanıyor.

70 yılı aşkın bir süredir silecek sistemleri 
konusunda üretim gerçekleştiren Bosch, 
ağır vasıta silecek çözümleri kapsamında 
silecek motorları ve kolları, adaptörler 
gibi gerekli tüm parçaları sağlıyor. Bosch 
sileceklerde kullanılan üstün kauçuk 
teknolojisi sayesinde en az deformasyon 
oranı sunulurken, sileceklerin ömrü 
rakiplerine göre daha uzun oluyor. Mümkün 
olan en sessiz ve yumuşak siliş performansı 
sunan silecekler, yıllık 30 milyon adet 
üretiliyor ve tüm dünyaya dağılımı sağlanıyor.

BOSCH, 1000 ÇEŞİTTEN 
FAZLA FAR TİPİ ÜRETİM 
GERÇEKLEŞTİRİYOR
Komple fardan her türlü aydınlatma 
lambalarına ve far ayar cihazına, sis ve 
iş makineleri aydınlatmalarına kadar 

çözümler sunan Bosch, 
ayrıca %60 oranında daha 
fazla ışık yayan ampullerin 
üretimini de gerçekleştiriyor. 
AB standartlarına göre 
üretilen Bosch aydınlatma 
çözümleri, 1000 çeşitten 
daha fazla far tipini içeriyor. 
Avrupa ve Japon otomobil 
üreticilerine göre her türlü 
far tipi için üretim yapılıyor.

SENSÖR VE 
RÖLELERDE 
GLOBAL 
UZMANLIĞA 
SAHİP
Otomotiv sektöründeki 
tecrübesini akım motorları, 
röle ve sensörlerle de 
ispatlayan Bosch, en ağır 
çalışma koşullarında 
bile -vibrasyon, darbe ve 
farklı sıcaklık gibi zorlayıcı 
durumlara dayanıklılık 
gösteriyor. Sensör 

teknolojilerindeki uzmanlığıyla en uzun 
ömürlü ve dayanıklı sensörleri geliştiren 
Bosch, hassas ölçümler için yüksek 
duyarlılık, sağlamlık ve hassaslık içeren 
sensörler üretiyor. Bosch, ayrıca ürettiği 
mikro, küçük ve yüksek güç rölelerini 
müşterilerine sunuyor.

FİLTRE SİSTEMLERİNDE 
SON TEKNOLOJİ
Sadece, Alcala - İspanya tesislerinde yılda 
16 milyon adet jetronik-dizel yakıt filtresi 
üreten Bosch bununla kalmıyor ve gerekli 
olan diğer tüm filtre elementlerini üretiyor. 

Havanın içindeki yabancı maddeleri 
engellemek emprenye tekniğiyle bir 
filtre üreten Bosch, kir partikülerlerinin 
%99,9’unu süzebiliyor. Böylece aracın yakıt 
tüketimini %10 oranında azaltabiliyor. 
Basit bir filtrelemeden öte komple 
sistemi koruyan, Bosch filtreleri, aracın 
ilk günkü performansını sağlamak üzere 
tasarlanıyor. Bosch Diagnostik ve Test 
Cihazları ile de bir araç servisinin ihtiyacı 
olan tüm ekipmanları sağlayabiliyor.
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ZİKREDEN DİL, ŞÜKREDEN KALP, 
SABREDEN BEDEN OLABİLMEK 

Geçmişimizden bugüne yaşadıklarımızı bir film şeridi gibi gözümüzün 
önünden geçirdiğimizde, uzun yıllara sığan yaşanmışlıkların aslında dakikaları, 
hatta saniyeleri aşmadığını görüyoruz.

Kimi zaman heyecanla, kimi zaman 
endişeyle, kimi zaman merakla ve 
korkuyla beklediğimiz olaylar, şimdi 
aklımızda kaldıkları kadarıyla birer 
hatıra olmuştur bizim için.

Birçok hatıramızı unutsak bile, 
yaşadığımız süre boyunca göstermiş 
olduğumuz her tavır, sarf etmiş 
olduğumuz her söz, aklımızdan geçen 
tüm düşünceleri Allah (c.c.) yüce 
katında bizim için eksiksiz olarak 
saklamış durumdadır. Biliyoruz ki 
o gün geldiğinde saklı hiçbir şey 
kalmayacaktır.

Hayatımız boyunca karşılaştığımız 
olaylara farklı farklı tepkiler veririz. 
Olaylar istediğimiz şekilde gelişir 
ve menfaatimize uygun olursa 
pozitif tepkiler veririz. Etrafımıza 
mutluluk saçarız. Ancak beklenmedik 
gelişmelerle karşılaştığımızda isyan 
ederiz. Sonuç daha da kötü ise 
kontrolden tamamen çıkar, kendimize 
ve çevremize zarar veririz. Her iki 
durumda da “Hayır ve şer Allah’tandır” 
neden demeyiz?

Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin 
için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de 
sizin için bir şerdir. Allah (c.c.) bilir de siz 
bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216)

Peki, neden bu kadar çelişki 
içerisinde bir hayat yaşıyoruz? Neden 

samimiyetsiziz? Neden mutlu ve 
huzurlu değiliz? Neden bu kadar 
hırsımız ve hesabımız var? Neden var 
olan ile yetinmiyor, şükretmiyoruz? 
İstediğimiz, planladığımız ve hayal 
ettiğimiz işler olmayınca insanlıktan 
neden çıkıyoruz?

Şems-i Tebrîzî Hazretlerinin değişiyle 
zikreden dil, şükreden kalp, sabreden 
beden neden olamıyoruz?

Çünkü ölümü unutuyor, her an aklımıza 
getirmiyoruz.

Şems-i Tebrîzî Hazretleri her nerede 
bir cenaze görse, “Ah! Bu cenazenin 
yerinde ben olsaydım. Onun yerine beni 
defnetselerdi,” dermiş. Bunu işitenler, 
“Niçin böyle söylüyorsun?” dediklerinde, 
onlara; “Âşık olanlar maşuklarına bir an 
önce kavuşmak isterler. Maksatlarına 
en kısa zamanda ulaşmaları makbul 
değil midir?” diye cevap verirmiş.

Katıldığımız veya gördüğümüz 
cenazelerde hangi birimiz rahmetlinin 
yerine beni defnetselerdi demeyi 
bırakın, aklımızdan geçirebiliyoruz…
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Türkiye’nin lastik 
pazarı lideri Brisa 
tarafından geliştirilen 
“Lastik.com.tr” 
web sitesi, müşteri 
öneri ve talepleri 
doğrultusunda 
tamamen yenilendi. 

tamamladığı 
algısı da hâkim 
bulunuyor. Bu süre sonunda 
kauçuğun sertleşme, parça parça kopma ve 
çatlama yapacağı düşünülüyor.  

LASTİK.COM.TR, YENİ YÜZÜ 
VE ÖZELLİKLERİYLE YAYINDA
Yenilenen Lastik.com.tr uygulaması, aranılan 
ürün için ebat ve özelliklere göre en kolay 
arama - satın alma imkanını sunarken, 
müşterileri yönlendirerek araçları için gerekli 
olan lastikleri de gösteriyor. 

Lastik Kullanım Rehberi, Sık Sorulan 
Sorular gibi sürekli güncellenen detaylı 
içerikler sunan Lastik.com.tr, yüksek güvenli 
bir ödeme sistemine sahip bulunuyor. 
Ayrıca, kişiye özel kampanya tasarımı 
ve aktif Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM 
kullanılırken, düzenli olarak müşteri 
memnuniyeti anketi de yapılıyor. 

2020’DE LASTİK 
SATIŞLARININ YAKLAŞIK 
%10’U ONLINE YAPILACAK
Türkiye’de toplam online perakende 
oranında %1,7 oranına sahip olan lastik 
sektörünün, 2018 yılında %4 oranına 
yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca, 2020 
yılına gelindiğinde binek araçlar için lastik 
pazarında satışların %6 ile 10’u arasında 
bir oranın internet üzerinden yapılması 
öngörülüyor. Bu oran bugün itibarıyla 
İngiltere ve Fransa’da %12, Almanya’da ise 
%11 civarında bulunuyor.

IPSOS araştırma şirketiyle birlikte 
gerçekleştirilen bir araştırma müşterilerin 
internetten lastik alırken önemli bulduğu 
kriterleri ortaya koyarken, 

Lastik.com.tr de bu sonuçlar çerçevesinde 
yeni tasarım ve özelliklere sahip oldu.

Lastik.com.tr’de tüm Bridgestone – Lassa 
lastikleri internet üzerinden seçilerek, 
ödemesi de yine site üzerinden anında 
yapılabiliyor. İnternet üzerinden satışı 
yapılarak en yakın bayiye yönlendirilebilen 
lastikler, böylece müşteriye daha hızlı şekilde 
ulaşabiliyor. 

LASTİK.COM.TR 
TAMAMEN YENİLENDİ

Brisa için araştırma 
şirketi IPSOS 
tarafından 
437 kişiyle 
gerçekleştirilen 
“İnternetten 
Araç Lastiği 
Araştırma 
Bariyerleri & 
Motivasyonları” 
konulu araştırma, ortaya 
çarpıcı sonuçlar çıkardı. Lastik.com.tr’nin 
yenilenme sürecinde büyük role sahip olan 
araştırma, ayrıca lastik sektörüne ve müşteri 
tercihlerine yönelik de önemli veriler içeriyor.

Araştırma, internetten araç lastiği 
araştıranların oranının yüzde 36, lastik satın 
alanların oranının ise yüzde 10 olduğunu 
gösterdi. Lastik içerikli siteleri ziyaret etmek 
için önemli bulunan unsurların başında yüzde 
62 oranla “sitenin bireylerin arabalarına 
uygun lastiği bulma konusunda yönlendirme 
yapması” geliyor. “Lastiklerin detaylı 
tanıtımının yapılması” da yüzde 59 ile önemli 
bulunan bir diğer unsur olarak görülüyor. 

Ayrıca, internetten araç lastiği almış kişilerin 
önemli bulduğu unsurlar; güncel olması, 
lastiklerle ilgili zengin içeriğe sahipliği, 
tasarımı, kolay satın alma ve ödeme 
seçeneklerine sahip olması olarak öne 
çıkıyor.

LASTİK, İNTERNETTEN EN 
SIK ARAŞTIRILAN 3. ÜRÜN
Araştırmada, araç sahiplerinin lastik alma 
sürecinde en çok dikkat ettiği kriterler, 
“lastiğin emniyetli olması”, “uzun ömürlü 
olması” ve “sağlam olması” olarak öne 
çıktı. İnternetten en sık araştırılan hizmet 
ve ürünler arasında ise araç kategorisi %23 
ile üçüncü sırada bulunurken, erkekler 
kadınlara göre daha yüksek orana sahip. 

Araştırmaya göre; araçlar 50.000 km’nin 
üzerinde olduğunda lastiklerin, değişmesi 
gerekecek kadar aşındığı varsayılıyor. 
Öte yandan hiç kullanılmasa da 5 
yaşını doldurmuş lastiklerin ömürlerini 
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TIRSAN’DAN BİR İLK DAHA: 

5 YIL GARANTİ
Türkiye’nin lider 
treyler üreticilerinden 
Tırsan, kurulduğu 
1977 yılından bu 
yana olduğu gibi 
Türkiye treyler 
sektörüne öncülük 
ederek standartları 
yükseltmeye devam 
ediyor.

sektörünün ülkemiz taşımacılığına yaraşır 
bir şekilde ilerlemesi için çalışıyoruz. 
Tırsan’ın yolculuğu Türkiye taşımacılık 
sektörünün hikayesidir. Türkiye’nin ilk ve 
tek treyler Ar-Ge merkezini kurararak 
kendi patentli teknolojilerimizi geliştirdik. 
Gelişmenin ancak hep beraber olacağına 
inanarak, ülkenin geleceğine inananarak 
ürünlerimizi sürekli olarak geliştirdik. 
Şimdi ulaştığımız noktada Tırsan sadece 
üretim teknolojileriyle değil, sunduğu satış 
sonrası hizmetlerle, finansman desteğiyle 
de Türkiye’nin lider treyler üreticisidir,” 
açıklamasını yaptı.

 “Lider olmanın sorumluluğunu taşıyoruz ve 
bunun öncü olmayı, sektöre zor zamanında 
güven vermeyi, sektörün yanında durmayı 
gerektirdiğini biliyoruz. Taşımacımızın 
her anında yanında olmak için Türkiye’nin 
en geniş ve yetkinlik bakımından kıyas 
kabul etmez servis ağını kurduk. 51 servis 
noktasıyla Türkiye’nin her yerinde uzman 
bir kadroyla araçlarımızın kesintisiz hizmet 
vermesini garantiliyoruz. Bugün de daha 
önce benzeri görülmemiş bir hizmeti 
duyurmak için toplandık.”

Nuhoğlu, “Taşımacımızın alın teriyle 
yaptığı yatırımı korumak, maliyetlerini en 

aza çekerek önünü görmesini sağlamak, 
araçlarımızın toplam sahip olma maliyetini 
düşürmek için, ürünlerimizde 5 yıl garanti 
ve 5 yıla kadar vade uygulamasını başlattık. 
Tırsan kullanıcısı bundan böyle sadece 
Türkiye’de değil, Avrupa’nın 23 ülkesinde, 
Rusya’da, hatta isterse Güney Kore’de bile 
yetkin servislerimizin bakım ve onarım 
hizmetlerinden 5 yıla varan süreyle 
faydalanabilecek. Bu uygulamanın araçların 
ikinci el değerini artıracağına, araçlarını 
yenilemek istediğinde taşımacımızın 
finansman bulmasında destek olacağına, 
dolayısıyla ciddi bir katma değer 
yaratacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun,” dedi.

Türkiye’de 51 servis noktası ile hizmet 
veren Tırsan, hem satışları hem de servis 
ağı bakımından Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
treyler üreticisidir. Sadece geçtiğimiz üç 
ayda Avrupa’da yetkili servis ağına 168 
yeni lokasyon ekleyen Tırsan, Avrupa’nın 
23 ülkesinde, Rusya’da ve Güney Kore’de 
toplam 335 yetkili servisle hizmet 
vermektedir. Tırsan bünyesinde yapılan 
uzman eğitimleriyle Tırsan bilgi birikimiyle 
donatılan teknisyenler, orijinal yedek parça 
desteği ile Tırsan araçlarının yola sağlam 
basmasını sağlayarak kullanıcısının yükünü 
hafifletmektedir.  

Tırsan, daha önce benzeri görülmemiş 
bir yeniliğe imza atarak, tenteli/perdeli, 
aluminyum ve paslanmaz tanker,  
aluminyum silobas, konteyner şasi, 
platform, standartve hidrolik low-bed, frigo 
ve kutu tipi treyler ürün gruplarında 5 yıla 
varan garanti uygulamasını başlattı. Buna 
göre, 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli 
olacak uygulamayla Tırsan, mevcut 2 yıl 
garantinin üzerine +1 veya +3 yıl garantiyi 
opsiyon listesine aldı. Üstelik mart ayından 
başlayarak üç ay boyunca tenteli/perdeli, 
açık kasa, konteyner taşıyıcı ve frigo 
ürün gruplarında +3 yıl garanti opsiyonu 
seçildiğinde toplam 5 yıllık garantiyi ücretsiz 
olarak sunacaktır.

Buna ek olarak, Tırsan Finans’ın mart 
ayına özel kampanyasıyla seçilen ürün 
gruplarında 60 aya varan vade seçenekleri 
sunan Tırsan, Türkiye taşımacılık 
sektörünün yeni yatırımlarına destek 
sağlayacaktır. 

Tırsan’ın devrim niteliğindeki yeniliğini 
tanıtmak için, Kavacık Asia Princess Otel’de 
2 Mart Çarşamba günü düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan 
olarak 1977 yılından bu yana Türkiye treyler 
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KIRK ADET KARSAN MİNİBÜS
ŞEHZADELER KOOPERATİFİ’NDE HİZMETE BAŞLADI

Geçtiğimiz Şubat 
ayı ortasında Manisa 
Saruhanlı’ya 30 
adet ATAK teslim 
eden Karsan, 29 
Şubat tarihinde de 
Manisa Şehzadeler 
Kooperatifi’ne 40 
adet JEST minibüs 
teslimatı gerçekleştirdi. 
Bu teslimatla birlikte 
Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Toplu 
Ulaşımda Dönüşüm” 
hamlesi kapsamında 
Şehzadeler ilçesine 
bağlı mahallelerden 
Manisa merkezine 
sefer yapan 80 araç, 
40 adet 6 metrelik 
JEST minibüsü ile 
yenilenmiş oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’ün katılımıyla Manisa Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen teslimat töreninde 
Karsan Pazarlama’yı Genel Müdür Vançın 
Kitapçı ve Satış Müdürü Kaan Erkırtay 
temsil etti.

Karsan’ın Türk otomotiv sanayiinde 50 yılı 
geride bıraktığını hatırlatarak sözlerine 
başlayan Vançın Kitapçı; Karsan’ın 2009 
yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma 
Çözümleri” vizyonu doğrultusunda yerli bir 
üretici olarak belediyelere, kooperatiflere, 
bireysel kullanıcılara engelsiz çözümler 
sunan ürünleriyle hizmet vermeye 
başladığını söyledi. Kitapçı; “Sadece 
Türkiye’de binden fazla büyük otobüs, 
4 bin adetten fazla küçük otobüs ve 
minibüsümüzle toplu taşıma sektöründe 

hizmet veriyoruz. Yıl sonunda 
ise bine yakın orta boy 
otobüs satmış olacağız. 
Avrupa’da, Asya’da hatta 
daha da öteye giderek 
Dominik Cumhuriyeti’nde 
dahi Karsan markalı yerli 
üretim araçlarımızla hizmet 
veriyoruz. Bugün teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz JEST 
minibüslerimiz Karsan 
markalı toplu taşıma 
ailesinin en küçük üyesi. 
Hem kullanıcılar, hem de 

vatandaşlarımız 
için birçok 
ayrıcalıklı özelliğe 
sahip bir minibüs 
olan JEST; alçak 
tabanlı, kolay inilir 
binilir bir araç 
olması sebebiyle 
yaşlılara, 
engellilere, 
hareket kısıtı 
olan tüm 
vatandaşlarımıza 
kolay erişim 
sağlıyor. Geniş iç 
hacmi ve en son 
teknoloji içeren 

çevreci motoruyla, doğa dostu özellikleriyle 
de dikkat çekiyor. Düşük yakıt tüketimi, 
kolay onarılan motoru, ekonomik bakım 
masrafları, düşük dönüş çapı, ara sokaklara 
rahat girip çıkma imkanı gibi birçok özelliği 
ile de ideal bir toplu taşıma aracı olarak 
tercih ediliyor” dedi. 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün ise, toplu taşıma hatları 
optimizasyonu kapsamında teslim alınan 
alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, 6 
metrelik 40 adet Karsan markalı JEST 
minibüsünün, Şehzadeler ilçe sınırları 
içerisinde bulunan mahallelerden Manisa 
il merkezine hizmet veren 80 aracın yerine 
geçeceğini söyledi. Konuşmaların ardından 
JEST minibüsü şeklindeki pasta kesildi. 
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın 
Kitapçı, JEST minibüs maketini ve araçların 
sembolik anahtarını Başkan Ergün’e teslim 
etti. Tören, Başkan Ergün’un bir JEST’in 
direksiyonunun başına geçmesiyle son 
buldu.

Bu teslimat ile birlikte Karsan Manisa’yı 
dördüncü kez ziyaret etmiş oldu. 69 adetlik 
ilk teslimatını 2015 yılı Haziran ayında 
Muradiye Kooperatifi’ne yapan Karsan; aynı 
yıl Kasım ayında Büyükşehir Belediyesi’ne 71 
adet ve 18 Şubat 2016 tarihinde Saruhanlı’ya 
30 adet ATAK otobüsü teslim etmişti. Bu 
teslimatla birlikte ilk kez JEST minibüsleri 
Manisa’da hizmet vermeye başlamış oldu.



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.
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PETLAS’TAN 
YAKIT EKONOMİSİ SAĞLAYAN YAZ LASTİĞİ

Havaların ısınmasıyla 
sürücüler kış 
lastiklerini depolayıp 
yaz lastiklerine geçiş 
yapmaya başladı. Kış 
aylarında lastiklerden 
beklenen karlı 
zeminde yüksek 
tutunmanın yerini, 
yüksek performans 
ve kısa fren mesafesi 
ile birlikte yakıt 
ekonomisinde 
sağlanan ekonomi 
alıyor. Araçların yakıt 
tüketim değerlerinde 
yüzde 20 oranında 
söz sahibi olan 
lastikler, bu bağlamda 
sürücülerin tercihlerini 
etkileyebiliyor. Farklı 
özellikleri ile yaz 
aylarında sürücülere 
maksimum fayda 
sağlayan Petlas PT 835, 
kendine has sırt deseni 
ve karışımı ile yakıt 
tüketimi değerlerinden 
ödün vermeden üstün 
performans sağlamak 
üzere üretildi.

YAKIT EKONOMİSİ VE 
GÜVENLİK BİR ARADA
Günümüzde gün geçtikçe önemini artıran 
yakıt ekonomisi kavramında önemli pay 
sahibi olan lastikler, aracın yakıt 
tüketiminde yüzde 20 oranında 
söz sahibi. Otomotiv sektörünün 
yakıt ekonomisi ve emisyon 
değerlerinde sürekli daha iyi 
sonuçlar ortaya çıkarmak 
için çabalarını lastik sektörü 
de takip ediyor. Çünkü kolay 
dönen bir lastiğin sürtünme 
enerjisi azdır ve bu durum 
yakıt sarfiyatını azaltır.

Petlas PT 835 bu sebeple 
kendine has tasarımı, taban 
yapısı ve sırt karışımı ile yakıt 
tüketimi değerlerinden ödün 
vermeden üstün performans 
sağlamak üzere üretildi. Sırt 
bloklarını ayıran yapıya eklenen 
Z tasarımı ile PT 835, üst düzey 
manevra yeteneğinin yanı sıra 
hem kuru hem ıslak zeminlerde 
çok kısa fren mesafesi sunuyor.

KALDIRIM ÇİZİĞİNDEN 
KORKMAYAN LASTİK
Virajlarda, içten dışa yönelen omuz kanalı 
yapısı ile yola tutunma yeteneği artırılmış 
olan PT 835’de yağışlı havalarda suyun 
performansını etkilememesi için çevresel 3 
kanal ile suyu hızlıca tahliye edebiliyor. 

PT 835, yanak bölgesinin ekstra koruma 
bantları ile güçlendirilmesi sayesinde tüm 
çizilme, çarpma ve sürtünmelere karşı daha 
fazla dirençli.

DAYANIKLI VE UZUN 
ÖMÜRLÜ
İçyapısında bulunan eksiz topuk teli ve 
yüksek dayanıma sahip katlardan oluşan 
dış yüzeyiyle PT 835, özel profilli sert topuk 
dolgusu ile üstün dayanıklılık sağlar. 

PT 835’in uzun ömürlülüğünü sağlayan 
etkenlerden biri de eksiz spiral naylon içeren 
takviye kuşak ve geniş çelik kuşaklar. 

Tüm bu ekstra özellikleri ile PT 835, AB 
standartlarında bir lastik olarak karşınızda. 

Çevre dostu bilinçle geliştirilen, 
silika içeren özel kauçuk 

kompozisyonu ile PT 835, 
aynı zamanda geniş 

taban alanı ile düşük 
ve yüksek hızlarda 
değişmeyen eşit 
basınç dağılımı 
sağlıyor.

PT 835, tasarım 
yapısı ve üretiminde 
kullanılan kauçuk 
kompozisyonu, 
üstün 
performansına 
rağmen üst düzey 
sürüş konforu 
sunuyor. Bağırarak 
konuşan birinden 

daha az ses çıkaran 
PT 835, 72 desibel ses 

düzeyine sahip.
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ÖNCE DÜŞÜN
SONRA YAP

Bu ayki makalemizde, işverenlerin işçilere ödeyecekleri ücretlerin banka ile 
ödeme zorunluluğunu ele alacağız.
İlk olarak şunu söyleyebiliriz: “Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir.” Bu 
konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterliyse de, para borcu 
olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.

4857 sayılı iş kanunun 32. Maddesi 3. 
Fıkrasına göre: “(Ek fıkra: 17/4/2008-
5754/85 md.) İşçinin ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkakının özel olarak açılan banka 
hesaplarına yatırılmak suretiyle 
ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar 
anılan bakanlıklarca müştereken 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

Bu kanun maddesinden sonra 18 Kasım 
2008 tarihinde 27058 sayı ile   “Ücret, 
Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her 
Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla 
Ödenmesine Dair Yönetmelik” 
çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre; 
temel kural olarak; işyerleri ve 
işletmelerinde iş kanunu hükümlerinin 
uygulandığı işverenler ile üçüncü 

kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları 
işçi sayısının en az 10 kişi olması 
hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde 
yapacakları her türlü ödemenin kanuni 
kesintiler düşüldükten sonra kalan net 
tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle 
yükümlüdürler. Banka aracılığıyla 
ödeme yapması gereken işverenler, 
işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, 
işyerlerinin bulunduğu mahalde banka 
şubesi bulunmaması ya da çalışanlara 
banka aracılığıyla ödeme yapılmasına 
imkân bulunmaması halinde ödemeler, 
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 
Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır. 
Yani sonuç olarak personelinize 
yaptığınız her türlü ödemeyi bankadan 
veya PTT’den yapmak zorundasınız.

Örneğin; bir hizmet alım işinde, Milli 
Eğitim Müdürlüğüne yaptığınız işte 
dolayı çalıştırdığınız 95 kişinin ücret 
ödemelerinin tamamını her ay bankaya 
yatırılması zorunludur. Bankaya 
yatırılmayan veya eksik yatan tutardan 
dolayı her ay için ve işçi başına 161 TL 
idari para cezası ödenir.

Örneğimizde Ocak 2016 dönemi için 45 
işçinin ücretini bankadan ödenmediğini 
varsayarsak 45 işçi * 1 ay * 161 TL =  
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7.245 TL idari para cezasını İşveren 
ödemek zorunda kalır. Bu durumda 
işveren, sözleşme hükümlerine göre 
idareye rücu etme hakkı olabilir.   

Ancak yaptırımlar bununla da kalmıyor 
ve işverenleri bekleyen farkında 
olmadıkları bir hapis tehlikesi de var. 
Şöyle ki:

Birçok işveren işçilerine daha fazla 
ücret ödemelerine karşın asgari 
ücret üzerinden Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirmekteler. Bunun için 
de asgari ücret kadar kısmı banka 
üzerinden, geri kalan kısmı da elden 
işçiye ödemekteler. Dolayısıyla ücret 
bordrolarında işçi ücretini asgari ücret 
olarak göstermekteler.

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine 
göre sigortalıların ücretlerinin eksik 
gösterilmesi halinde söz konusu ücret 
bordrosu muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge olarak tanımlanıyor. Bu durumda 
da işverenler hakkında 1,5 ila 3 yıl 

arasında hapis cezası öngörülüyor.

Ayrıca böyle bir durumun tespiti halinde 
işverene gelir idaresi tarafından vergi 
ziyaı cezası, SGK tarafından da idari 
para cezası kesilecek ve eksik ödenen 
vergi ve primler geriye dönük olarak 
faiziyle tahsil edilecek.

Sonuç olarak 10’dan fazla işçi çalıştıran 
işverenlerin banka kanalıyla 
yapacakları ödemelerde 
ücretin tümünü bankaya 
yatırmaları, elden 
ödeme yapmamaları 
ve ücret bordrosunu 
da gerçeğe uygun 
düzenlemeleri 
gerekir. Yoksa 
sonuçları maddi 
ve manevi 
yönden ağır 
olabilir… 

Son söz: 
“Sayın 

İşverenler, ücretleri elden ödemeden 
önce düşünüp; sonra da işçi ücretlerini 
bankalar aracılığı ile ödemeniz 
dileklerimle…
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ASSAN ALÜMİNYUM, TURQUALITY® 
İLE DÜNYA YILDIZLARI ARASINA GİRİYOR

Kibar Holding’in 
yassı alüminyum 
sektöründeki 
lider şirketi olan 
Assan Alüminyum, 
Turquality 
programına dahil 
olarak global arenada 
marka gücünü öne 
çıkarmayı hedefliyor.

Yassı alüminyum sektörünün lider 
üreticisi Assan Alüminyum, kurulduğu 
1988 yılından bu yana yassı haddelenmiş 
alüminyum (rulo, levha ve folyo) üretimi 
ve ticareti üzerine faaliyet gösteriyor. 
Kibar Holding çatısı altında İstanbul 
Tuzla ve Kocaeli Dilovası Tesisleri’nde 
üretim yapan Assan Alüminyum’un, yeni 
Dilovası Boyalı tesislerinde yıllık 60 bin ton 
alüminyum rulo boyama kapasitesi 2013 
yılında hizmete girdi. 

KARASU’DA TOPLAM 
800 MİLYON DOLARLIK 
YATIRIMLA YÜKSEK 
TEKNOLOJİLİ SICAK 
HADDE TESİSİ KURACAK 
2014 yılında ISO 500 sıralamasında 
Türkiye’nin 55. En Büyük Sanayi Kuruluşu 
seçilen Assan Alüminyum, Türkiye’de 

toplam üretimin yarısından fazlasını 
gerçekleştiriyor. Başta Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere 70’den fazla ülkeye 
ihracat yapıyor. Çeşitli ülkelerdeki depoları 
ile de müşterilerine özel tedarik zinciri 
çözümleri sunuyor. 

Assan Alüminyum Ürettiği ürünlerle 
distribütör, inşaat, ulaştırma, dayanıklı 
tüketim ve ambalaj gibi çok çeşitli 
sektörlere hizmet veriyor. Avrupa’da 
alanında en büyük firmalarından biri 
olarak, esnek üretim anlayışıyla her yıl bir 
çok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi 
unvanına layık görülüyor.

Kibar Holding, Sakarya’nın Karasu 
ilçesinde toplam 800 milyon dolarlık 
yüksek teknolojili sıcak hadde tesisi 
yatırımına hazırlanıyor. Kibar Holding, bu 
yatırımla havacılık, savunma, gemi inşaatı 
gibi stratejik sektörlerde yüksek katma 
değerli ürünler üretilmesini ve yurtdışına 
olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşlarından Assan Alüminyum, 
Turquality programına dahil olmaya hak 
kazandı. Yassı alüminyum sektöründe 
yıllık 280 bin ton kurulu kapasitesi ile 
Türkiye’nin açık ara lider kuruluşu 
Assan Alüminyum, Turquality başvuru ve 
denetim sürecini başarı ile tamamlayarak 
uluslararası arenada da global marka 
gücünü artırmayı hedefliyor.

Marka bilinci oluşturmayı, şirketlerin 
marka gücünü ve kurumsal altyapısını 
güçlendirmeyi, kurumsal olarak 
belli olgunluğa ulaşmış firmaların 
markalarının global pazarlarda 
güçlenmesi ve dünya markası haline 
gelmesini sağlamayı amaçlayan 
Turquality programı, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı denetiminde yürütülüyor. 

Assan Alüminyum Genel Müdürü 
Haluk Kayabaşı, Kibar Holding çatısı 
altında faaliyetlerini sürdüren Assan 
Alüminyum’un, Turquality süreçlerindeki 
başarısı ile de grubun lokomotifi olacağını 
ifade ederek, “Dünyanın dört bir yanına 
ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Turquality 
programına dahil olarak global arenada 
marka gücümüzü daha da öne çıkarmayı 
hedefliyoruz” dedi.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201664

İNCİ GS YUASA’YA TAYSAD’DAN 
“FAYDALI MODEL” ÖDÜLÜ

AVİS “EN İYİ ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİ” SEÇİLDİ

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan İcra 
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “TAYSAD 
tarafından ‘Faydalı model’ kategorisinde 
ödüle layık görüldüğümüz için çok 
gururluyuz. Son iki yıldır, bu kıymetli ödülü 
almak ve başarı sıralamamızı bu yıl bir 

turizmine yön 
veren 100 liderin 
katıldığı etkinlikte 
uluslararası komite 
tarafından 32 
kategoride yapılan 
değerlendirme 
sonrasında Avis, en 
iyi araç kiralama 
şirketi ödülünü 
almaya layık 
görüldü.

Ödül sonrası bir 
değerlendirme 
yapan Otokoç 
Otomotiv Araç 

Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İnan Ekici; ”Avis markası ile 
araç kiralama sektöründe Türkiye’de 
kurulduğumuz 1974 yılın-dan bu yana 
sektörün öncü ve lider firması olarak hem 

üst seviyeye taşıdığımızı 
görmek bizleri ayrıca çok 
sevindiriyor. Markamızı seçen 
müşterilerimizin en iyi kalite 
ve inovasyonu hak ettiğine 
inanıyoruz. İnci Akü’nün 
sahip olduğu potansiyel 
ile dünya akü sektörünün 
önemli isimlerinden 
GS Yuasa’nın Ar-Ge 
yetkinliklerini birleştirerek 
mevcut inovasyon gücümüzü 
daha da kuvvetlendirdik. İnci 

GS Yuasa A.Ş. olarak, önümüzdeki dönemde 
de yenilikçi işlere imzamızı atmaya devam 
edeceğiz. Bizleri bu ödüle layık gören TAYSAD 
üyelerine ve ülkemiz için katma değer 
yaratan herkese teşekkürlerimi sunarım” 
dedi.

uzun dönem hem de günlük kiralama 
tara-fında faaliyet gösteriyoruz.Gerek 
operasyonlarda mükemmellik, gerek 
araçlarımızın yeniliği ve ba-kımlarının 
düzenli olarak yapılıyor olması, gerekse 
yaygın ofis ağımızla sektörde müşteri 
memnuni-yeti ve hizmet kalitesi alanında 
rekabetin çok önünde yer alıyoruz. 
Çalışmalarımızın uluslarararsı plat-
formlarda ödüllerle taçlanıyor olması 
bizim için en büyük motivasyon kaynağı. 
Geldiğimiz noktayı geliştirmek ve müşteri 
memnuniyetimizi daha da artırmak için 
çalışmalarımıza durmaksızın devam 
ediyoruz” dedi.

İnci Holding iştiraklerinden İnci Akü, Japon 
akü devi GS Yuasa ile gerçekleştirdiği ortaklık 
sonrası İnci GS Yuasa A.Ş. olarak geliştirdiği 
Ar-Ge projeleri ile TAYSAD’ın ‘Faydalı Model’ 
kategorisinde bu yıl ikincilik ödülünün sahibi 
oldu.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) geleneksel olarak düzenlediği 
Olağan Genel Kurul toplantısının 38’incisini 
10 Mart 2016’da gerçekleştirdi. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da genel kurul kapsamında 
‘patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, 
ihracat ve eğitim’ kategorilerinde ilk üçe 
giren şirketler ödüllendirildi. Sektörünün ilk 
Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine 
sahip olan ve İnci Akü, İnci Battery gibi öncü 
markaları çatısı altında bulunduran İnci GS 
Yuasa A.Ş., dernek üyeleri tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda ‘Faydalı model’ 
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Araç kiralamanın lider markalarından AVİS, 
Turizmin Davos’u olarak bilinen World 
Tourism Forum kapsamında bu yıl ikincisi 
düzenlenen Dünya Turizm Ödülleri’nde “En 
İyi Araç Kiralama Şirketi” seçildi. Dünya 
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ANKO TAŞIMACILIK FİLOSUNU 
MERCEDES-BENZ SPRİNTER 
İLE GÜÇLENDİRDİ

Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde okul 
servisleri ve personel 
taşımacılığı alanlarında 
faaliyet gösteren 
Gaziantep merkezli 
Anko Taşımacılık, 
tercihini yine 
Mercedes-Benz’den 
yana kullandı. 
Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Koluman 
Otomotiv aracılığı 
ile Anko Taşımacılık 
filosuna 30 adet 
Sprinter aracını ekledi.

ortakları Erdem 
Kasapoğlu ve 
Aykut Kömürcügil: 
“Anko Taşımacılık 
olarak, özellikle 
Gaziantep başta 
olmak üzere şehire 
komşu illerde okul 
servisi ve personel 
taşımacılığı 
yapıyoruz. 
Müşterilerimizin 
memnuniyeti 
bizim için öncelikli 
sırada, bu yüzden 
de müşterilerinin 
beklentilerini 
çok iyi anlayan 
ve ona göre 
araçlar tasarlayan Mercedes-Benz 
Türk ile çalışmaktan çok mutluyuz ve 
filomuzu Anko Taşımacılık, Mercedes-
Benz Türk’e, Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Koluman Otomotiv’e ve 
Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler’e 
verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini 
dile getirdi. Şirket ortakları Erdem 
Kasapoğlu ve Aykut Kömürcügil: “Anko 
Taşımacılık olarak, özellikle Gaziantep 
başta olmak üzere şehire komşu illerde 
okul servisi ve personel taşımacılığı 
yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti 
bizim için öncelikli sırada, bu yüzden de 
müşterilerinin beklentilerini çok iyi anlayan 
ve ona göre araçlar tasarlayan Mercedes-
Benz Türk ile çalışmaktan çok mutluyuz 
ve filomuzu hizmetleriyle de sektörün 
beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak 
gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

MERCEDES-BENZ 
SPRİNTER
Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, 
ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler ile 

pazara sunduğu hafif ticari araç modeli 
Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks 
mesafesi seçeneği ile ergonomi ve 
konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz 
mühendisleri tarafından sürücülerin ve 
müşterilerin yorum ve beklentilerinden 
yola çıkarak geliştirilen Sprinter, personel 
ve okul servislerinde yolcularının 
güvenliğini artıran özel donanım ve 
ekipmanları standart olarak sunuyor. 
Taşımacılık sektöründe yıldız olan 
Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka 
araçlarında sunduğu güvenlik donanımları 
ve konfor ile personel ve okul servisi 
pazarında da gücünü gösteriyor. 
Mercedes-Benz Sprinter araçlar 
yönetmeliklere uygun olarak 3 noktalı ve 
gergili emniyet kemerleri, rüzgar savrulma 
asistanı, yağmurda fren desteği, rampa 
kalkış desteği, adaptif fren lambaları, 
çarpışma önleme asistanı ve sıkışma 
önleyicili orijinal elektrikli kapıları ile 
müşterilerine güven ve konforu bir arada 
sunuyor.

Anko Taşımacılık satın aldığı 30 adet 
Sprinter’i yazıhanelerinde gerçekleştirilen 
tören ile teslim aldı. Filosunda 200’e 
yakın araç bulunan Anko Taşımacılık’ın 
Mercedes-Benz marka araç sayısı 
gerçekleştirilen teslimatla birlikte 33 adede 
yükseldi. Teslimat törenine Mercedes-Benz 
Türk Yetkilii Bayii Koluman Otomotiv’den 
Koluman Gaziantep Hafif Ticari Araç Satış 
Müdürü Burak Akkar, Anko Taşımacılık’tan 
şirket ortakları Erdem Kasapoğlu ve Aykut 
Kömürcügil katıldı.

Anko Taşımacılık, Mercedes-Benz Türk’e, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman 
Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Türk 
Finansal Hizmetler’e verdikleri destekten 
dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Şirket 



CITYEXPO 
Uluslararası Belediye 
Ekipmanları ve Şehir 
Planlama Fuarı

Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 28.10.2016

Belediyecilik ve 
Şehir Planlama

Atılım FuarcılıkTahran, İran

REW İSTANBUL
12. Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi 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: 01.06.2016
Bitiş: 05.06.2016

Başlangıç: 30.05.2016
Bitiş: 03.06.2016

Başlangıç: 21.05.2016
Bitiş: 24.05.2016
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Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi

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

İstanbul Fuar Merkezi

Münih, Almanya

TÜYAP Fuar ve Kongre 
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TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

ITE Turkey
EUF

Messe München

TÜYAP Tüm Fuarcılık AŞ

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

 2016
FUAR TAKVİMİ



BAL ARILARI 
MÜHENDİS OLUYOR

FORD OTOSAN’DAN KADINLARI MÜHENDİS
OLMAYA TEŞVİK EDEN KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİ:

Ford Otosan’ın, 
Koç Holding’in 
“Ülkem İçin” projesi 
kapsamında, Uçan 
Süpürge ve T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
işbirliğiyle hayata 
geçirdiği “Bal Arıları 
Mühendis Oluyor” 
projesi başlıyor. 
Proje kapsamında 
81 ilde 81 okulda kız 
öğrencilere, ailelerine 
ve öğretmenlere 
mühendislik mesleği 
tanıtılacak. Ford 
Otosan’ın mühendis 
çalışanlarının da rol 
model olarak destek 
vereceği proje ile 
bilinçlendirme 
çalışmaları yapılacak.
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ve öğretmenlerine ulaşılması 
hedefleniyor. 2 yıl boyunca farkındalık 
eğitimleri ile sürecek olan projenin 
devamında, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için Ford Otosan ve Uçan 
Süpürge tarafından 5 yıl boyunca 
ortak bir izleme programı yürütülecek. 
Proje sonunda üniversitelerde 
mühendislik bölümlerini tercih eden 
kız öğrencilere, Ford Otosan’da staj 
imkanı da sunulacak.

HAYDAR YENİGÜN: 
DAHA FAZLA SAYIDA 
KADIN MÜHENDİSİ TÜRK 
SANAYİSİNE KAZANDIRACAĞIZ
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle 
ilgili heyecanlarını dile getirerek şunları 
söyledi: “Türkiye otomotiv sektörünün 

istihdam lideri olarak, iş 
başvurularında kadın mühendis 
oranının düşük olması, bu 
projeyi yaratmamız için itici 
güç oldu. ‘Bal Arıları Mühendis 
Oluyor’ projemizi, eğitim 
alanında ve meslek seçiminde 
toplumsal cinsiyet kalıplarından 
kaynaklanan önyargıları yıkmak; 
kadın ve erkekler için fırsat 
eşitliğinin önemine dikkat 
çekmek amacıyla başlattık. Daha 
fazla sayıda kadın mühendisi 
Türk sanayisine kazandırmayı 
amaçlarken toplumda dönüşüm 

yaratacağımız bu güzel yolculuğumuza 
başlamış bulunuyoruz.” 

NURSEL ÖLMEZ ATEŞ: 
KADIN MÜHENDİSLERİN 
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ 
ARTIRACAĞIZ 
Ford Otosan İK Direktörü Nursel Ölmez 
Ateş “Ford Otosan olarak ofislerimizde 
683 ve üretimde 700 kadın çalışanımızla 
sanayide en fazla kadın istihdam eden şirket 
olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni projemizle, 
toplumda geleneksel olarak kadınlar 
için uygun görülen mesleklerin dışında 
kalan mühendisliği seçme konusunda kız 
öğrencileri özendirip cesaretlendireceğiz. 
Bu projeyle birlikte, mühendislik 
mesleğini seçen kız öğrenci oranını ve 
kadın mühendislerin görünürlüğünü 
artıracağımıza inanıyoruz. 164 gönüllü 

mühendisimiz ile sen de mühendis 
olabilirsin mesajını verip bayilerimizin de 
desteğini alarak toplumsal cinsiyet eşitliğini 
Türkiye geneline yayacağız.” dedi.

TOPLUMDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 
FARKINDALIK YARATACAĞIZ
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen 
Doğan ise şöyle konuştu: “Toplumsal 
yargılardan kaynaklanan ve ülkemizde 
hemen her alanda kendini gösteren 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, meslek 
seçimi ve çalışma yaşamında da kadınların 
ayrımcılığa maruz kalmasına sebep oluyor. 
Bu ayrımcılığın en çok yaşandığı alanlardan 
biri de, mühendislerin istihdam edildiği 
sektörler. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
tümünde olduğu gibi, çalışma yaşamında da 
eşit hakların ancak kalıpların ve önyargıların 
ortadan kaldırılması ile mümkün olacağına 
inanıyoruz. Ford Otosan öncülüğünde, 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
gerçekleştirdiğimiz bu projeyle toplumda 
önemli bir ölçüde farkındalık yaratacağımıza 
inanıyoruz.”

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı 
İsmail Demir de toplantıda bir konuşma 
yaptı. Demir konuşmasında; “Özellikle kız 
çocuklarımızın eğitimleri için atılacak her 
adımın çok kıymetli olduğunu, dolayısıyla 
kız çocuklarımıza meslek seçimlerinde 
rehberlik edecek, yol gösterecek bu proje 
bizim için son derece önemlidir. Ford Otosan 
başta olmak üzere projeye katkı sunan 
tüm tarafları kutluyor, projenin nicelerine 
öncülük etmesini diliyorum” dedi.

Bal Arıları Projesi’nin basın toplantısında 
yer alan ve projeye gönülden destek 
verdiklerini ifade eden Melisa Sözen ve 
Murat Yıldırım, kız çocuklarının meslek 
seçimlerinde cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan, 
yetenekleri ve istekleri doğrultusunda 
cesaretlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “Bal Arıları Mühendis Oluyor 
projemizi, eğitim alanında ve meslek 
seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından 
kaynaklanan önyargıları yıkmak; kadın 
ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine 
dikkat çekmek amacıyla başlattık. 
Daha fazla sayıda kadın mühendisi Türk 
sanayisine kazandırmayı amaçlarken 
toplumda dönüşüm yaratacağımız bu güzel 
yolculuğumuza başlamış bulunuyoruz” 
dedi.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü 
kuruluşu Ford Otosan, Koç Topluluğu’nun 
“Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum” projesi kapsamında 
destekleyici bir proje olarak ortaya çıkan 
Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesini 
başlatıyor. Ford Otosan öncülüğünde ve 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 

işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında 81 
ilde 81 lisede eğitim gören kız öğrenciler 
mühendis olma yolunda teşvik edilecek. 

“Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesi, 24 ay 
sürecek. Projenin saha uygulaması; Uçan 
Süpürge Toplumsal Cinsiyet uzmanları, 
Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık 
uzmanları ve Ford Otosan gönüllü 
mühendisleri tarafından İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve Ford bayileri destekleriyle 
gerçekleştirilecek. Meslek seçimi hakkında 
farkındalık yaratarak kadın ve erkekler 
için fırsat eşitliğinin önemine vurgu 
yapmak ve mühendislik mesleğini seçen 
kız öğrenci oranını artırmak için eğitimler 
verilecek. Ford Otosan mühendisleri de 
rol model olarak mühendislik mesleğini, 
çalışma koşullarını ve kendi tecrübelerini 
öğrencilere ve ailelerine aktaracak. 
Proje ile; 81 ildeki 81 lisede, 8.100 kız 
ve 8.100 erkek lise öğrencisi, velileri 
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restore edilip kültür ve sanat 
faaliyetleri için uygun hale getirilen 
tek antik tiyatrodur ve tam 12 bin 
kişiliktir.

Bölgeyi daha bilinir kılan Pamukkale 
travertenleri ise adeta yüzyılların 
eskitemediği bir mucizedir. 
Burada farklı sıcaklıklara sahip 
on yedi su kaynağı bulunur. 
Travertenlerin beyaz rengi, yer 
altındaki volkanik faaliyetler sonucu 
çıkan karbondioksit oksijenle 
birleştiğinde, sudaki yarı eriyik 
kalsiyum karbonatın katmanlar 
halinde kayaların üzerine çökmesi 
sonucu oluşur. Pamukkale’nin 
UNESCO korumasına alınmasından 
bu yana, bu dokunun bozulmaması 
için sayısız önlem alınıyor. Örneğin 
travertenler üzerinde ayakkabı 
ile yürünmüyor, akan termal 
sular kontrol altında tutularak 
yosunlaşmanın önüne geçiliyor. 
Pamukkale’nin simgelerinden 
biri de, içinde devrik sütunların 
bulunduğu antik havuz. Bu havuz, 
sıcak ve rahatlatıcı suyu ile pek 
çok rahatsızlık için şifa niteliği 
taşıyor. Pamukkale ve Hierapolis’in 
güzelliklerine kuşbakışı bakabilmek 
için balon turları düzenleniyor.

Doğanın insana bahşettiği nadir 
güzelliklerden biri olan Pamukkale 
travertenlerinin manzarasında, 
milattan önce 2. yüzyıl dolaylarında 
bir şehir kurulmuş ve adına “Kutsal 
Şehir” anlamına gelen Hierapolis 
denmiş. Bembeyaz travertenlerin 
üzerine batmakta olan güneşin 
kızıllığı yansıdığında, bu isim adeta 
daha anlamlı oluyor.

Hierapolis Antik Kenti, bölgenin 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmesini sağlayan pek çok 
önemli unsur barındırıyor. Yüzyıllar 
içinde pek kültüre ve medeniyete 
evsahipliği yapan kent zamanla tipik 
bir Roma şehri özelliğine bürünmüş, 
ardından Bizanslılar buranın mukimi 
olmuş. 12. yüzyıldan sonra ise Türk 
egemenliğine girmiş.

Pek çok antik kentte bulunan yapılar 
Hierapolis’te de mevcut, ancak 
onu diğerlerinden ayıran özelliği, 
şehrin ortasında muazzam bir 
kanalizasyon sisteminin olmasıdır. 
Bunun yanında temiz bir su kanalı, 
kentin doğusundaki bir tepeye inşa 
edilmiş olan filtre odasından geçerek 
sokak ve evlere su temin edilmesini 
sağlamaktaydı. Hierapolis’in antik 
tiyatrosu ise Türkiye’de sahnesi 

PAMUKKALE VE 
HİERAPOLİS

Elif Çelik

DOĞA İLE TARİHİN EŞSİZ UYUMU:
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Yönetmen: Emin Alper

Oyuncular: Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Tülin Özen

Tür: Dram  

Yapım: Katar&Fransa&Türkiye, 2015

Yönetmen: Babak Najafi

Oyuncular: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman  

Tür: Aksiyon

Yapım: ABD&İngiltere&Bulgaristan, 2016

Yirmi yıl yattığı hapishaneden şartlı tahliye olan Kadir, emniyette çalışan arkadaşı Hamza 
sayesinde iş bulur. Bu sırada İstanbul’un bazı bölgeleri siyasi karmaşa nedeniyle abluka 
altındadır ve Kadir de çöp toplayıcısı olarak yaptığı paravan işte aslında muhbirlik edecektir. 
Görevi gecekondu mahallelerinde çöpleri karıştırmak, patlayıcı madde malzemesi olup 
olmadığını bulmak ve düzenli olarak raporlamaktır. Yaptığı iş onu belediyede çalışan kardeşi 
Ahmet ile karşı karşıya getirir. Kadir her ne kadar kardeşiyle iyi ilişkiler kurmaya çalışsa da 
bu çabası karşılıksız kalır. Sürekli içine kapanık halleri onları bir iç çekişmeye sürükler. Kadir 
kardeşinden şüpheye düşerek komplo teorileri üretmeye başlar.

“Abluka” iki kardeşin hikayesini siyasi bir arka planda anlatırken, iyi ile kötünün çatışmasını 
da gözler önüne seriyor. İlk filmi “Tepenin Ardı” ile ses getiren Emin Alper, Türkiye’nin 
gelecek vadeden distopya yönetmenleri arasında gösteriliyor.

Pakistanlı silah tüccarı Aamir Barkawi’nin, Avrupa’da ve dünyanın pek çok yerinde 
meydana gelen terörist saldırıların arkasındaki isim olduğu keşfedilir. İstihbarat birimlerinin 
çalışmaları sonucu yeri tespit edilen Barkawi ve ailesine saldırı düzenlenir. İki yıl sonra, 
İngiltere Başbakanı’nın ölümünün ardından Londra’da cenaze töreni düzenlenecektir. 
Törende Başkan Benjamin Asher’in yakın koruması olarak, hamile eşiyle daha çok vakit 
geçirebilmek ve yakın zamanda emekli olmak hayali kuran Gizli Polis Teşkilatı ajanı Mike 
Banning (Gerard Butler) görevlendirilir. Aamir Barkawi ise sanıldığının aksine ölü değil, 
Yemen’de hayattadır ve oğluyla birlikte yeni eylemler planlamaktadır. Bu arada, ülke liderleri 
cenaze töreni için Londra’ya gelmeye başladıktan sonra şehirde bombalar patlamaya 
başlamıştır bile. Güvenlik zafiyeti sorgulanırken, ajanımız Mike Banning’e başkanı ve 
çevresindekileri korumak için büyük iş düşecektir.

“Kod Adı: Londra”, üç yıl önce vizyona giren ve olumlu eleştiriler alan “Kod Adı: Olympus” 
filminin devamı niteliğinde bir aksiyon vadediyor.

ABLUKA

KOD ADI: LONDRA

FİLM
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David Baldacci
Martı Yayınları

Ayfer Kafkas
Portakal Kitap

Patrick Bauwen
Pegasus

Edgar Roy, dünyanın bilinen en zeki insanıdır ve bir istihbarat programında çalışmaktadır. 
Duvar adı verilen programa göre, tüm istihbarat ajanslarından gelen veriler bir ekrana 
yansıtılır. Edgar Roy, bu ekrandan geçen milyonlarca görüntüyü birleştirip yorumlamaktan 
sorumlu altıncı ve son analisttir. Ne var ki bir gün Edgar Roy’un evinin bahçesinde altı ceset 
bulunur ve Roy, seri katil olduğu iddiasıyla tutuklanır. Bu arada onlarca cinayet işlenmeye ve 
dünyanın kaderini zihninde tutan altıncı adam için amansız bir mücadele başlayacaktır.

“Bir Osmanlı Polisiyesi” alt başlığıyla raflarda yerini alan Kızıl Şebeke, 1800’lü yıllarda bir 
Osmanlı sancağında işlenen cinayetleri konu alıyor. Eşrefzade İdris Bey, iz sürmek ve aynı 
yöntemle işlenmiş iki cinayeti çözmek üzere sultan tarafından görevlendirilir. İdris Bey, delil 
toplama ve yorumlamanın yanı sıra kimsenin göremediği detayları görebilecek kadar akildir. 
Ve ailenin sır dolu üyelerinden evdeki hizmetlilere, hatta mahalle esnafına kadar herkes 
şüpheliler arasındadır.

Herkes bir şeyler saklar. Eşiniz, dostunuz, komşunuz… Peki, ya her şeyi biliyor olsaydınız? 
Onların korkularını, en derin sırlarını? Tıpkı Amerika’yı kasıp kavuran reality şov “Kabil’in 
Gözü”nde olduğu gibi. On aday, on sır. Geçmişlerinden gelen korkunç sırları olan on kişi, 
stüdyoya götürülmek üzere otobüse binerler ama sabah uyandıklarında kendilerini çölün 
ortasındaki ıssız bir madenci kasabasında bulurlar. Üstelik yarışmacılar teker teker ortadan 
kaybolmaya başlamıştır.

ALTINCI ADAM

KIZIL ŞEBEKE - EŞREFZADE İDRİS BEY’İN MACERALARI

KABİL’İN GÖZÜ

KİTAP
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ARAÇ MARKASI:  Liebherr A904ARAÇ 
MODELİ:  A904
ARACIN KM’Sİ:  19500
EKİPMAN MARKASI:  Liebherr
EKİPMAN MODELİ:  A904
EKİPMAN KAPASİTESİ: 18 ton

Araç Markası : 2 ADET HİDROMEK
Araç Modeli : 2009
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 85000 TL + KDV
Ekipman Markası : HİDROMEK
Ekipman Modeli : 2009
Ekipman Kapasitesi : 2 m3

Araç Markası : Atlas 270MH
Araç Modeli : 270MH
Aracın KM’si : 1120
Fiyatı : istek üzeri TL + KDV
Ekipman Markası : Atlas
Ekipman Modeli : 270MH
Ekipman Kapasitesi : 29.5 to

Araç Markası : 4 ADET HYUNDAİ HD 75

Araç Modeli : 2009
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 65000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2009
Ekipman Kapasitesi : 8 m3

Araç Markası : 2 ADET BMC 180
Araç Modeli : 2008
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 90000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2008
Ekipman Kapasitesi : 15m3

Araç Modeli : 1905
Aracın KM’si : 10998 
Fiyatı : istek üzeri TL + KDV 
Ekipman Markası : Atlas
Ekipman Modeli : 1905
Ekipman Kapasitesi : 23 to

Araç Markası : Atlas 1804MI
Araç Modeli : 1804MI
Aracın KM’si : 8457
Fiyatı : istek üzeri TL + KDV
Ekipman Markası : Atlas
Ekipman Modeli : 1804MI
Ekipman Kapasitesi : 32,5 to

Araç Markası : CAT M325C LMH
Araç Modeli : M325C LMH
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 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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Soldan sağa
1. Zafer kazanan, üstün gelen.

2. Varlıklar, yaratıklar.

3. Bağbozumu sırasında toplanılan üzüm.

4. Fakir düşme.

5. Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri.

6. Canlı kalmanın gerektirdiği şeyler.

7. Nabız atışlarını kaydeden alet.

Yukarıdan aşağı
1. Haber alma, haber verme, haberleşme.

2. Nane türünden güzel kokulu bir bitki.

3. Yabancı devlet bayrağı.

4. İç açılması, gönül açılması, ferahlık.

5. Olgunlaşmamış meyve.

6. Sabırsız.

7. Yağlı çıra.

8. Yabani bitki.

9. Zahmet, sıkıntı.

10. Dağda yetişen yer elması türü bitki.
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MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI
KOORDİNATÖRÜ

İnce bir şekilde açtığımız dana bonfileyi az yağla teflon tava veya ızgarada istediğimiz derecede pişiriyoruz. 
Bonfile pişmeye yaklaştığında aynı tavada patlıcanı ve kabağı ince ince kesip brokoli ve domatesi de ekleyip 
pişiriyoruz. Ayrı bir kaba soğan, sarımsak, köz kapya biberi küçük küçük doğrayıp az yağ ile bir tavada 
soteliyoruz. Sonrasında tuz, pul biber, hot chilli sos ve barbekü sosu ilave edip akışkan kıvamlı, acı, ama lezzetli 
bir sos elde ediyoruz. Son olarak haşladığımız paperdella makarnayı krema ve tuz ile lezzetlendiriyoruz. 
Bütün malzemeler hazır olduğuna göre servis tabağında en alta makarna ve sırasıyla bonfile sos ile sebzeleri 
ekleyerek görseldeki gibi sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

• DANA BONFİLE 200 GR
• AYÇİÇEK YAĞI 20 GR
• TUZ 2 GR
• KÖZLENMİŞ KAPYA BİBER 20 GR
• PUL BİBER 5 GR
• HOT CHILLI SOS 10 GR
•  KURU SOĞAN 15 GR
• SARIMSAK 1 DİŞ

• PATLICAN 1 ADET
• KABAK 1 ADET
• BROKOLİ 2 ADET
• CHERRY DOMATES 1 ADET
• PAPERDELLA MAKARNA 80 GR
• BARBEKÜ SOS 50 
• KREMA 50 GR

HAZIRLANIŞI

MALZEMELER:

MEXICAN STEAK
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SAYFA 04
ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN
ÜRETİCİLERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

SAYFA 24
SEKTÖR ONLARLA GÜZEL

SAYFA 46
ANKAMAK 2016, 
MAKİNE SEKTÖRÜNÜ 
BİR ARAYA GETİRDİ


