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TEKNOLOJİ ÇAĞINA
AYAK UYDURMAK
NEDEN ÖNEMLİDİR?
Teknolojiden kaçamayacağınızı 
söylemek hata olmaz. Yaşamın her 
alanında yayılmıştır zira; işten eve, 
sanayiden eğlenceye, insanoğlu 
kapasitesini kullanmaya devam 
edebildiği sürece varlığını devam 
ettirecek bir devrim yaratmıştır. 
Günler, aylar, yıllar geçtikçe teknoloji 
gitgide daha iyi hale gelmekten 
başka bir şey yapmıyor aslında; 
dün yepyeni olan şeye bugün eski 
gözüyle bakılabiliyor. Burada bizim 
için önemli olan, teknolojinin 
yolda durup bizi beklemeyeceğidir. 
Teknoloji şirketlerin kendisine ayak 
uydurmasını da beklemeyecektir; 
aksine, rakiplerimizle baş başa 
bırakacaktır.
Günümüzde internete erişim 
sağlayamayan insan yok denecek 
kadar az. Her ne kadar çok basit 
gibi görünse de, interneti doğru 
kullanmak sadece bireyler için 
değil şirketler için de son derece 
önemlidir. Online takip, rakiplerini 
tanıma, son gelişmeleri takip 
etme, uzun soluklu bir şirket ve 
piyasada kalıcılık amaçlayanlar için 
gereklidir.
Gelişmiş ofis sistemleri ve 
iletişim yönetimi sağlanamazsa 

şirketler, aynı seviyedeki diğer 
şirketlerle bile rekabette başarısız 
olurlar. Gündemden ve güncel 
gelişmelerden haberdar olmayan 
bireylerin, bir şirketi ayakta 
tutabilmesi de pek beklenemez. 
Bilmek ve bilgiyi kullanabilmek için, 
özellikle de söz konusu teknoloji 
ise, nelerin revaçta olduğunu 
öğrenmek, yenilikleri keşfetmek, 
şirketinizin faaliyet gösterdiği 
alanlardaki gelişmeleri lehinize 
çevirmek sizi bir adım öteye 
taşıyacaktır. Bunu sağlayamadığınız 
takdirde, müşterilerinizin sizi 
bilmesi, ürün ve hizmetlerinize 
ulaşması da zorlaşacaktır. Ki 
kaçırılmış fırsatlar böyle ortaya 
çıkar. Teknoloji, insanların, 
şirketlerin, platformların birbiriyle 
iletişim kurmasını sağlar, iletişim 
ise yeni işbirlikleri, yeni katılımlar, 
yeni ortaklıklar anlamına gelir.

Teknoloji sürekli olarak gelişmeye 
devam edecek, müşteriler de 
onu kullanmanın yeni yollarını 
daima bulacaktır. Şirketlere ve 
yöneticilere düşen, hem üretimde 
hem de pazarlamada teknolojinin 
kılavuzluğuna başvurmaktır.



İÇİNDEKİLER

22

65

34

70

46

66

74

48

AĞIR VASITALARIN MUAYENESİ İLE İLGİLİ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 NOKTA

FUAR TAKVİMİ

TÜRK SÜRÜCÜSÜNDEN OTONOM 
OTOMOBİLLERE TAM DESTEK

GEZİ
EN GÜZELE ADANAN TOPRAKLAR:
TROYA TARİHÎ MİLLÎ PARKI

GAZİANTEP’TE KADINLAR İÇİN 
“FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ” 
KURSU AÇILDI

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ’NİN
 42’NCİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

KİTAP TANITIMI
BELLEK
İKNA ETME SANATI
KURUMSAL YÖNETİM

79
YEMEK TARİFİ
ÇİLEKLİ SU MUHALLEBİSİ

58

64

60 72
OTOSÜR SÜRÜCÜ KURSU, 
ÇORUM OSMANCIK’TA HİZMETE AÇILDI

YAZ LASTİĞİNE GEÇERKEN
 +7°C SICAKLIĞA DİKKAT EDİN

FİLM TANITIMI
BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI
CLOVERFIELD YOLU NO: 10

FORD OTOSAN’IN ÜRETTİĞİ E6 NORMLARINA UYGUN
YENİ NESİL ECOTORQ MOTOR’UN LANSMANI, İNÖNÜ 
FABRİKASINDA GERÇEKLEŞTİ04

HAKAN SARAL
İŞSİZLİK VE DİPLOMALI İŞSİZLER

KÜRŞAT ULUSOY
VERGİ SUÇ VE CEZALARINA GENEL BİR 
BAKIŞ



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20166

FORD OTOSAN’DAN
E6 NORMLARINA UYGUN
YENİ NESİL ECOTORQ MOTOR

320 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 100 
milyon doları aşan bir yatırımla Ford 
Otosan Eskişehir İnönü fabrikasında seri 
üretimi başlayan yeni nesil Ecotorq motor 
ailesi, yurt içinin yanısıra yurtdışı pazarlara 
ihraç edilen Ford Trucks kamyon ve çekici 
modellerinde kullanılacak. -50 dereceden 
+50 dereceye kadar her coğrafya koşullarına 
uygun olarak geliştirilen Ecotorq motor; 
Ford Trucks modelleri ile Çin’den Avrupa’ya, 
Ortadoğu’dan Güney Amerika’ya tüm 
dünyaya ihraç edilerek, Türkiye ekonomisine 
önemli bir katkıda bulunacak.

Törende konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, 14 önemli eylemden 
oluşan Otomotiv Strateji Belgesi’ni son 
aşamaya geldiklerini belirtti. Bakan Işık, 
çok önemsedikleri bu belgeyi önümüzdeki 
günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması 
için Başbakanlığa göndereceklerini 
ifade etti. Otomotiv sektöründe Ar-Ge 
çalışmalarının büyük önem taşıdığına vurgu 
yapan Işık, “Bursa’da kuracağımız otomotiv 
test merkezi için 54 milyon TL harcama 
yaparak kamulaştırmayı tamamladık. Fren 
test pistinin proje ihalesini sonuçlandırdık, 

Ford Otosan’ın 100 milyon 
doların üzerinde bir 
yatırımla hayata geçirdiği 
Yeni Nesil Ecotorq motor 
ailesinin seri üretime 
başlangıç töreni, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Eskişehir Valisi 
Güngör Azim Tuna, Koç 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Ford 
Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç, Koç 
Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, Koç Holding 
Otomotiv Grup Başkanı 
Cenk Çimen, Ford 
Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Genel 
Müdür Başyardımcısı Will 
Periam ve Ford Otosan 
çalışanlarının katılımıyla 
düzenlendi.
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yıl içinde yapım ihalesine de çıkacağız. 
Ülkemizde kurulu 254 Ar-Ge merkezinin 
56’sı yan sanayi ve 15’i de ana sanayi olmak 
üzere 71 tanesi otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteriyor” diye konuştu.

ALİ Y. KOÇ: TÜRKİYE’DE 
YAPILAN ÖZEL SEKTÖR 
AR-GE HARCAMALARININ 
YÜZDE 13’Ü KOÇ 
TOPLULUĞU’NA AİT
Törende konuşan Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, 
“Ülkemizin özellikle teknoloji alanında 
rekabet gücünü artırarak, global arenada 
önemli oyunculardan ve merkezlerden 
biri olması en büyük arzumuz. Bu hedefin 
temelinde bilgi ve teknoloji üretebilmemiz 
ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetler 
sunabilmemiz yatıyor. Bu süreçte gerekli 
olan insan kaynağının da planlı ve sistematik 
şekilde ele alınması en önemli ihtiyaçlardan 
biri. Mesafe almış ülkelere oranla, daha 
gidilecek çok uzun bir yolumuz olsa da, 
Hükümetimizin bu hedefle sağladığı Ar-
Ge teşviklerinin ve başlattığı reformların 
yatırımları cesaretlendirdiğini memnuniyetle 
söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde 
devreye alınan ‘Ar-Ge Reformu Paketi’nin 
günümüzün önemli rekabet unsurlarından 

biri olan tasarıma 
destek vereceğine 
ve üniversite-sanayi 
işbirliği açısından da 
son derece önemli 
bir adım olduğuna 
inanıyoruz” dedi.

“FORD 
OTOSAN, 
TÜRKİYE’NİN 
TEK YERLİ 
KAMYON 
MOTORU 
OLAN YENİ 
ECOTORQ’LA 
DÜNYA VİZESİ ALIYOR”
Ali Y. Koç bugün geldikleri noktada, 
Türkiye’de sıfırdan geliştirilen ve üretilen, 
ilk ve tek kamyon motorunu sunmanın 
gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları 
söyledi: “Geçmiş yıllarda teknoloji ithal 
ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz 
ile teknoloji ihraç eder hale geldik. Daha 
evvel de ifade ettiğimiz üzere Ford Otosan, 
yeni nesil Ecotorq motorlarının dünyanın 

en büyük kamyon pazarı olan Çin’de 
üretimi için JMC firması ile teknoloji lisans 
anlaşması imzalamıştı. Son 5 yılda 320 
milyon doların üzerinde mühendislik ihraç 
eden şirketimiz, önümüzdeki dönemde 
yeni nesil Ecotorq’un da katkılarıyla yüksek 
katma değerli bu faaliyetini artırarak 
sürdürecek. Ford Otosan, Ecotorq ile 
dünya vizesi almış oluyor. Ayrıca şirketimiz, 
ülkemizde yan sanayi, üniversite ve KOBİ 
işbirliklerini de içeren bir yüksek teknoloji 
altyapısına da öncülük ediyor. En önemlisi 
de ülkemiz, otomotiv sektörüne teknoloji 
ve Ar-Ge gücünü bir kez daha kanıtlamış 
oluyor. İnönü fabrikamızda ürettiğimiz 
yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai 
haklarının yüzde yüzüne sahip olan 
şirketimiz; bu ürünü geliştirme, yenileme, 
yurtdışına pazarlama ya da teknoloji olarak 
satma hakkına sahiptir. Dolayısıyla, Ecotorq 
sürdürülebilir büyümemiz için stratejik 
bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford 
Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde 
dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor. 
Özetle, Eskişehir İnönü fabrikamızda 
ürettiğimiz yeni nesil motorumuz ile tüm 
dünyanın yükünü taşımaya talibiz.”

HAYDAR YENİGÜN: 
ÜRÜNLERİMİZİ 
İNÖNÜ’DE DÜNYA 
STANDARTLARINDA TEST 
EDECEĞİZ
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
yaptığı konuşmada, “Ecotorq motorun 
hikayesine baktığımızda, Türkiye’nin 
otomotiv sanayi ve teknolojisinin dönüşüm 
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ve gelişim hikayesini de görüyoruz. 
Türkiye’nin ilk yerli dizel motoru Erk’i 
1986 yılında üretmemizin ardından, 2003 
yılında yepyeni bir ağır vasıta motoru olan 
Ecotorq’u geliştirdik. 2009 yılında Euro 5 
emisyon normlarına uygun E cotorq 9,0 
litreyi ve bugün sizlerle ilk üretim törenini 
gerçekleştirdiğimiz 12,7 lt hacminde 
ve Euro 6 emisyonları ile uyumlu yeni 

nesil Ecotorq motorumuzu da 2011’de 
geliştirmeye başladık. 1.500 kişilik Ford 
Otosan Ar-Ge organizasyonunun motor 
geliştirme biriminde çalışan 320 Ar-Ge 
mühendisimiz ile Ford Cargo kamyonlarında 
kullanılacak ve Euro 6 emisyonlarıyla 
uyumlu yeni nesil Ecotorq motor ailesinin 
geliştirme çalışmalarını 2015 yılı içerisinde 
tamamladık. Bu projeyle, inovatif bir 
mimariye sahip, Euro-6 emisyonlarını 
sağlayan, Euro-7 emisyonlarına hazır, 
dünya pazarları için rekabetçi, sınıfında lider 
özelliklere sahip bir motor ailesi geliştirdik. 
Yeni Nesil Ecotorq; 9 lt ve 13 lt ile 330 PS, 
420 PS ve 480 PS güç üretiyor. Motorlarımız 
Türkiye için E6, ihraç pazarlarının değişik 
taleplerine göre de E3, E5, E6 emisyon 

seviyelerinde üretiliyor. Aynı zamanda 
yeni motorumuz oldukça rekabetçi 
yakıt sarfiyatıyla bize rekabette avantaj 
sağlayacak. Tüm motorlarımızda standart 
olarak sunulan yüksek performanslı motor 
freni özelliği de kullanıcılarımız için önemli 
bir ürün geliştirme çalışması. Sağladığı 
yakıt ekonomisi ile verimlilik beklentilerinin 
tümüne cevap verebilen ve sessiz çalışması 
ile göz dolduran, yeni Ecotorq motor ailesi, 
rakipleri arasından kolayca sıyrılacak. 
Dinamometrede yapılan 50.000 saate 
varan testlerle en az 1,5 milyon km motor 
ömrüne sahip olacak Ecotorq motorumuz, 
dayanıklılığıyla da adından söz ettirecek.”

Ford Otosan’ın davetlisi olarak Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) 
Başkanı Burhan Fırat ve Genel Sekreteri Gürbüz Gürer tanıtım toplantısına katıldı.

Ford’un Avrupa’daki en 
büyük ticari araç üretim 
merkezi olan Ford 
Otosan, aynı zamanda 
sektörün en büyük Ar-
Ge merkezine sahip. 
Avrupa’da satılan her 10 
ticari araçtan 8’i, Ford 
Otosan fabrikalarında 
üretiliyor. 415 bin adet 
araçlık kapasitesi ile Ford 
Otoan, Türkiye’nin en 
yüksek kurulu kapasiteye 
sahip otomotiv şirketi 
ve 10 binin üzerinde 
çalışanı ile sektörünün 
en yüksek istihdamına 
sahip. Türkiye’nin ticari 
araç üretiminin %59’unu 
Ford Otosan yapıyor.
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Yarım asırlık 
geçmişiyle 
Türk otomotiv 
sanayiinin en köklü 
kuruluşlarından olan 
Karsan, TÜV SÜD 
firmasından “SA 8000 
Sosyal Sorumluluk 
Belgesi”ni alarak, 
Türkiye’de otomotiv 
sektöründe bu 
belgeye sahip ilk 
üretici oldu.

Türkiye’nin alanında lider kuruluşu 
TÜV SÜD firması tarafından Karsan’da 
gerçekleştirilen SA 8000 Sosyal Sorumluluk 
(Social Accountability) denetimi başarı ile 
sonuçlandı. Böylece Karsan; markasının 
yurtdışında varlığını güçlendirmek ve işveren 
markasına prestij kazandırmak için, sahip 

olduğu ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 
ve ISO 18001 sertifikasyonlarına SA 8000 
Sosyal Sorumluluk sertifikasyonunu da 
eklemiş oldu. Bu sertifika ile birlikte Karsan, 
Türk otomotiv sanayiinde ilk SA 8000 Sosyal 
Sorumluluk belgeli üretici kimliğine de 
sahip oldu.

Karsan, uzun soluklu 
çalışmaların ardından 
tüm yönetim seviyelerine 
ve çalışanlara yönelik 
gerçekleştirdiği eğitimler, 
bilgilendirmeler, sosyal 
sorumluluk politikasının 
yayınlanması, prosedür ve 
dokümantasyon hazırlıkları ve 
denetçilerin çalışanlarla yaptığı 
birebir görüşmelerin sonucunda 
tüm denetim etaplarından başarı 
ile geçti. Karsan’ın aldığı SA 8000 
Sosyal Sorumluluk belgesi, uygun 
çalışma koşullarının, çalışana 
verilen değerin ve şeffaf iletişim 
ortamının bir göstergesi oldu.

SA 8000; çocuk ve genç işçi çalıştırma, 
zorla ve zorunlu çalıştırma, sağlık ve 
güvenlik, sendikal örgütlenme ve toplu 
iş sözleşmesi, ayrımcılık ve insana saygı, 
disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, 
ücretlendirme ve haklar, yönetim sistemleri 
gibi konularda sertifikanın beklediği detaylı 
gerekliliklere sahip olmak anlamına geliyor. 

Bugün 1.300’e yakın çalışana ve kardeş 
şirketi Hexagon Studio’da 200’den fazla 
Ar-Ge personeline sahip olan Karsan, 
kurulduğu 1966 yılından bugüne kadar 275 
binin üzerinde araç üretimi gerçekleştirdi. 
Karsan, 2009 yılında belirlediği 
“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu 
doğrultusunda toplu taşımacılığa modern 
ürün ve hizmetler sunan, Türkiye’nin 
tek bağımsız çok markalı araç üreticisi 
olarak, her zaman daha iyisini yapmak 
üzere faaliyetlerini sürdürecektir. Karsan 
geniş ürün gamı, dünya devleri tarafından 
onaylanan üretim kalitesi, nitelikli iş gücü, 
bağımsız yapısı ve sektörde edindiği elli yıllık 
tecrübe ile her zaman iddiasını sürdüren bir 
şirket olmaya devam edecektir.

KARSAN, TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNİN
“SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK BELGESİ”NE 

SAHİP İLK ÜRETİCİSİ OLDU



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

Limes_atego_kirmizi_22x28.indd   1 14/03/16   18:00
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EN PRESTİJLİ ÖDÜL ASCENDUM’A

ASCENDUM kurumsal web sitesi, bu yıl 
14’üncüsü düzenlenen Horizon Interactive 
Awards’ta “Responsive Mobil Design” 
kategorisinde “Silver Winner” ödülünün 
sahibi oldu.

ABD menşeili Horizon Interactive Awards, 
21 farklı ülkeden 1000’in üzerinde başvuru 
yapılan interaktif medya endüstrisinin 
en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. 
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada 
“Responsive Mobil Design” kategorisinde 
“Silver Winner” ödülüne ASCENDUM 
Makina’nın kurumsal web sitesi  

www.ascendum.com.tr layık görüldü. Uzun 
yıllardır dijital pazarlama konusunda önemli 
çalışmalar ve sürekliliği olan yatırımlar 
yaptıklarını ifade eden ASCENDUM Makina 
Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Ebru 
Nihan Celkan, alınan ödülün bu çalışmaların 
başarılı bir sonucu olarak düşünülmesi 
gerektiğini belirtti. Celkan ödüle layık 
görülen www.ascendum.com.tr web 
sitesinin hem kullanıcı dostu olmasına 
hem de dijital platformlarda ASCENDUM 
markaları ile buluşmak isteyen müşterilerin 
ihtiyaçlarını hızla çözen bir yaklaşımı 

benimsemesine odaklandıklarını ifade etti. 
Celkan, www.ascendum.com.tr tasarım 
çalışmasının Türkiye’de yapıldığını ve 
ASCENDUM Global tarafından beğenilerek 
tüm dünyada uygulandığını belirtti. 

Horizon Interactive Awards ödüllendirdiği 
işlerde yaratıcılık, orijinallik, grafik tasarım, 
görünüm, kullanıcı deneyimi, mesajın 
etkin iletişimi, teknik seviye ve etkin çözüm 
anlayışı gibi kriterleri değerlendiriyor. 
İnteraktif medya sektöründe uluslararası 
alanda isim yapmış profesyonellerden 
oluşan Horizon Interactive Awards jürisi, 
yarışmaya katılan çalışmaları web sitesi, 
mobil uygulama, yazılı basın, etkileşimli 
gösterim, halka açık sergi, online 
reklamcılık, video, e-posta gibi bir çok farklı 
kategoride değerlendirmeye tabi tutuyor. 

Sunduğu sürdürülebilir ve inovatif 
çözümleriyle başarısını her geçen gün 
arttıran ASCENDUM Makine, hem tasarım 
hem de etkileşim açısından fark yaratan web 
sitesiyle bu alanda da başarısını kanıtladı.

CMS, FORD’UN KÜRESEL TEDARİKÇİ 
HAVUZUNA GİRDİ

CMS Grubu, Ford Otosan tarafından, Ford 
Motor Company’nin dünyanın dört bir 
yanındaki üretim tesisleri için potansiyel 

tedarikçisi olduğu anlamına gelen Q1 
ödülüne ve bayrağına layık görüldü.

Ford Otosan Yeniköy fabrikasının ve 

Ford Courier modelinin tek alaşım jant 
tedarikçisi olan CMS, 18 Şubat tarihinde 
CMS Çiğli tesislerinde yapılan törenle 
Ford Q1 plaketini ve bayrağını almaya hak 
kazandı.

Ford ile yıllık 5 milyon euroluk bir iş 
hacmine sahip olan CMS, bu sene 
Ford Otosan tarafından sadece 18 yeni 
tedarikçiye verilen Q1 ödüllerinden birinin 
sahibi oldu.

Ford Q1 Award, yılda 6 milyon motorlu araç 
üreten, dünyanın 5’inci büyük otomotiv 
firmasının global tedarikçi havuzunda 
yer almak ve Ford Motor Company’nin 
dünyanın dört bir yanındaki tesisleri için 
potansiyel tedarikçi statüsüne sahip olmak 
anlamına geliyor.
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YENİ KARINCA I-SHIFT İLE
325 TON AĞIRLIKLA BİLE  SÜRÜŞE BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Volvo Trucks, I-Shift 
ailesinin yeni üyesini 
tanıtıyor: Karınca 
vitesli I-Shift. Otomatik 
şanzımana eklenen 
yeni vitesler, zorlu 
koşullarda ağır yükler 
taşıyan kamyonlar için 
mükemmel bir kalkış 
sağlıyor. Bu yeni sistem, 
tamamen seri üretilen 
ağır yük kamyonları için 
tasarlandı.

Volvo Trucks’ın yeni versiyon I-Shift’i, iki yeni 
karınca vitesin eklenebilmesini mümkün 
kılıyor. Bu da, diğer avantajların yanı sıra 
kamyonun duruş halinde iken toplam 
brüt ağırlığı 325 tona kadar olan yükü 
çekebilmesini sağlıyor.

Volvo Trucks FM ve FMX Ürün Yöneticisi Peter 
Hardin konuyla ilgili olarak;

“Karınca vitesli I-Shift çok yavaş hızlarda veya 
geri geri giderken aracın hızını düzenleyerek, 
otomatik şanzımanlı ağır yük kamyonları için 
tamamen yeni bir alan sunuyor. Böylelikle 
sürücü yüksek maliyetlere neden olabilen 
yolda kalma risklerini düşünmeden oldukça 
ağır yükleri taşıyabiliyor” diyor.

Yeni karınca vitesler ile araç 0.5-2 km/h 
gibi düşük hızlarda bile hareket edebiliyor. 
Bu durum, inşaat veya bakım gibi kesin 
manevralar gerektiren görevler sırasında 
oldukça avantaj sağlıyor.

Peter Hardin açıklamasında; “Yeni karınca 
vitesler ile büyük ölçüde iyileştirilmiş sürüş 
ve kalkış yeteneği, ağır yükler, zorlu coğrafi 
koşullarda veya kaygan zeminlerde (şantiye 
alanı, madenler veya ormanlar gibi) çalışırken 
sürücünün işini oldukça kolaylaştırıyor. 
Hatta taşınan yük ne kadar ağır, coğrafi 
koşullar veya zemin ne kadar zorlu olursa, 

sürücünün karınca vitesli kamyonlardan elde 
ettiği avantaj da o kadar yüksek oluyor” diye 
belirtiyor.

Ağır taşıma görevlerini gerçekleştiren nakliye 
şirketlerinin yanı sıra genel otoyol sürüşünde 
de karınca vitesler oldukça iyi bir esneklik ve 
gelişmiş yakıt ekonomisi imkanı sağlıyor.

Peter Hardin; “Karınca vitesli I-Shift, oldukça 
zorlu koşullarda bile kalkışı mümkün kılıyor. 
Yüksek hızlarda motor devrini optimize eden 
uygun arka aks oranı ile

birleştiğinde, karınca vitesler otoyolda 
daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Bu tür 
hizmetleri gerçekleştiren nakliye şirketleri 
için bu oldukça önemli bir avantaj” diye 
özetliyor.

Uygulama alanına bağlı olarak, I-Shift bir 
veya iki ileri karınca vites ve iki veya sıfır 
geri karınca vites ile birlikte sunuluyor. Geri 
karınca vitesler, oldukça yavaş bir hızda geri 
geri gelmeyi mümkün kılarak, azami kesinlik 
gerektiren yanaşma manevralarında büyük 
bir avantaj sağlıyor.

KARINCA VİTESLİ I-SHIFT 
HAKKINDA BİLGİLER
- Karınca vitesli I-Shift, Volvo Trucks’ın I-Shift 
otomatik şanzımanının daha da geliştirilmiş 
bir versiyonudur.

- I-Shift’in yeni versiyonu, mükemmel kalkış 

çekişi ve çok düşük hızlarda sürüş imkanı için 
özel olarak geliştirilmiştir.

- Karınca vitesli I-Shift, otomatik şanzımanlı 
ve seri üretimli kamyonlarda daha önce 
görülmemiş bir başarıyla, 0,5-2 km/sa. kadar 
düşük hızlarda hareket edebilir ve 325 ton 
taşırken kalkış yapabilir.

- Şanzıman, bir veya iki karınca vitesi oranlı 
direct drive ve overdrive seçeneklerinden 
biri şeklinde uygulanabilir. İki adet fazladan 
geri karınca vitesinin belirlenebilmesi de 
mümkündür.

- Karınca vitesler, normal I-Shift şanzımanına 
eklenmiştir. Ağır yükleri kaldırabilmek 
için bazı bileşenler sağlamlığı yüksek 
malzemelerden üretilmiştir. Şanzıman, 
normal I-Shift ünitelerine göre 12 cm daha 
uzundur.

- Karınca vitesli I-Shift, Volvo Trucks’ın Volvo 
FM, Volvo FMX, Volvo FH ve Volvo FH16’daki 
13 ve 16 litrelik motorlarıyla kullanılabilir.

I-Shift karınca vitesleri ile birlikte oranlar

- Doğrudan tahrikli vites kutusunda tek 
karınca vites oranı 19:1, direct drive vites 
kutusunda ise 17:1’dir (Standart I-Shift 
doğrudan tahrikli vites kutusundaki en 
düşük vitesin oranı 15:1’dir). Doğrudan 
tahrikli veya iki karınca vitesli devir çoğaltıcı 
vites kutusunda en düşük oran ise 32:1’dir.  
Doğrudan tahrikli vites kutusunda en düşük 
geri vitesin oranı 37:1’dir.
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BOZANKAYA’NIN YERLİ ÜRETİM 
İLK TRAMVAYI, KAYSERİ’YE GELDİ

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği ihaleyi 
kazanan Bozankaya, 
ilk yerli tramvayını 
Kayseri’ye teslim etti. 
Bozankaya’nın Ankara’da 
üretilen tramvayları, 
Türkiye’deki tramvay 
segmentinde en yüksek 
yolcu kapasitesine 
sahip, aynı zamanda 
Türkiye’de bugüne 
kadar gerçekleştirilen 
satın alma maliyeti en 
uygun tramvay projesi 
olmasıyla da önem 
taşıyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 
42 milyon euro yatırım ile alım sözleşmesini 
yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki 
Kayseri’ye geldi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Çelik, teslim alınacak 
araçların yüzde yüz yerli olduğunu belirtti. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin alımını 
yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat 
Hayri Aka, TCDD Genel Müdürü Ömer 
Yıldız ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Hiçyılmaz katılımıyla incelendi. 
İncelemelerde Bozankaya adına Tramvay 
Proje koordinatörü Mehmet Özdemir 
liderliğindeki ekip de yetkililere bilgi vermek 
için bulundular.

Kayseri’ye gelecek olan 30 raylı sistem 
aracından ilkini teslim aldıklarını belirten 
Başkan Mustafa Çelik, “Bozankaya 

tarafından üretilen yeni aracımız, raylarımıza 
girmiş durumda. Bu araçlara teknik 
olarak sıfırıncı deniyor. Bir ay boyunca 
testlere tabi tutulacak. Raylar üzerinde 
deneme sürüşleri yapılacak. Mayıs ayından 
sonra da her ay yeni araçlarımızı teslim 
almaya devam edeceğiz. Tasarımı ve 
üretimi tamamen Bozankaya bünyesinde 
bulunan Türk mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilen bu tramvay, oldukça modern 
ve son derece teknolojik bir taşıma aracı. 
Yeni araçlarımız ile günlük tramvay kullanan 
yolcu sayımızı 105.000’den, 150.000 kişiye 
çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece yeni raylı 
sistem araçlarımız ile toplu taşıma daha da 
rahatlayacak” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, raylı 
sistem araçlarını daha önce Avrupa’daki 
üreticilerden temin ediyordu. Raylı sistem 
hattını geliştiren Kayseri, yeni araç alımı için 
Bozankaya’nın yerli üretim tramvaylarını 
tercih etti. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Çelik yaptığı açıklamada; “Eskiden 
raylı sistemler için yabancı firmalardan 
alım yapmak durumundaydık. Şimdi 
ülkemizde Türk mühendislerle çalışıp, 
yerli üretim araçlar temin edebiliyoruz. Bu 
doğrultuda raylı sistemlerde yerli üretimin 
desteklenmesi için örnek olmak istiyoruz” 
dedi. 

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç 
Günay ise incelemelerin ardından yaptığı 
açıklamada; “Türkiye’de toplu taşımacılık 
alanında raylı sistem toplu taşıma 
sistemlerine ve araçlarına olan ihtiyaç 

giderek artıyor. Halen 
binlerce kilometre raylı 
ulaşım ağına ve yüzlerce 
raylı sistem aracına 
ihtiyaç bulunuyor. Bu 
doğrultuda Bozankaya 
olarak son teknolojiyle 
yeni araç projeleri 
geliştiriyor ve raylı 
sistemlere yatırım 
yapıyoruz. Son olarak 
yüksek hızlı tren 
üretimi için dünya 
devi Bombardier ile 

yaptığımız stratejik ortaklık bugün yerli 
üretici olarak kazandığımız başarının bir 
göstergesi. Amerika ve Avrupa’da bir çok 
raylı sistem projesinde yer almamızın yanı 
sıra Türkiye’de ilk defa Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi için yerli tramvaylarımızı ürettik. 
Bu doğrultuda Kayseri’deki bu örnek 
projemizin raylı sistem ihtiyacı olan diğer 
yerel yönetimlerimizin de yerli üretim 
tercihinde etkili olacağına inanıyoruz” dedi. 

BOZANKAYA’NIN YERLİ 
ÜRETİM TRAMVAYI HER 
YÖNÜYLE AVANTAJLI
Bozankaya’nın yerli üretim alçak tabanlı 
ve 33 metre uzunluğundaki çift yönlü 
tramvayları, Türkiye’de kendi segmentinde 
en yüksek yolcu kapasitesine sahip araçlar 
olma özelliğini taşıyor. Bozankaya’nın 
geliştirdiği tramvay, geniş ve ferah iç 
mekan ile oturan 66 kişi olmak üzere, 
toplam 392 kişilik yüksek yolcu kapasitesi 
sunuyor. Her iki tarafta altışar kapı ile 
toplam 12 kapıya sahip olan araçlarda bu 
kapılar sayesinde daha hızlı yolcu iniş-biniş 
sirkülasyonu yapılabiliyor. Bojilerde gerçek 
aks kullanımı ile düşük bakım maliyetleri 
ve bakım kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca her 
motor için bir inverter kullanarak yüksek 
verimlilik ve süreklilik sunuluyor. Satın alma 
maliyetlerinin uygun olmasının yanı sıra yerli 
üretim ile daha düşük maliyette ve daha kısa 
zamanda yedek parça ve servis sunulması 
gibi avantajları da sağlanıyor.
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AVRUPA KAMYON YARIŞLARI’NIN 
LASTİKLERİ GOODYEAR’DAN

Dünyanın lider lastik üreticilerinden 
Goodyear, Federation Internationale de 
l’Automobile (FIA) ile imzaladığı anlaşmayla 
birlikte FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın lastik ortağı oldu.

Anlaşmaya göre şampiyonaya katılan tüm 
kamyonlarda, önümüzdeki üç yıl boyunca 
yarışlar için özel olarak geliştirilen Goodyear 
Kamyon Yarışı lastikleri kullanılacak. Bu 

lastiklerin tedariği ve desteği FIA Avrupa 
Kamyon Yarışları Şampiyonası’nın her 
etabında Kamyon Yarışları Organizasyonu 
(TRO) tarafından sağlanacak. Ayrıca bu 
anlaşmayla Goodyear’ın, yeni kurulan ETRA 
Promotion GmbH (ETRA)’nın yeni ortağı 
olması öngörülüyor.

FIA tarafından, FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın lastik üreticisi, tedarikçisi 

ve destekçisi olarak 
seçilmiş olmaktan 
dolayı son derece 
mutlu olduklarını 
ifade eden EMEA 
Bölgesi Ticari 
Lastikler Pazarlama 
Aktivasyon Direktörü 
Davide Califano, 
“Goodyear olarak, 
2004 yılından bu 
yana kamyon 
yarışları için en zorlu 
koşullara dayanıklı, 
geliştirilmiş 
lastikler üretiyoruz. 
Bu yarışlar bize 

gelecekte standart kamyon lastiklerinde 
kullanacağımız teknolojileri test etme şansı 
sağlamasının yanı sıra, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılama fırsatı da sunuyor” 
diye konuştu.

Goodyear özel olarak geliştirdiği 
315/70R22.5 ebadındaki lastikleri, 2016 
Kamyon Yarışları Şampiyonası’ndaki 
takımların kullanımına sunacak.

2016 FIA AVRUPA KAMYON 
YARIŞLARI ŞAMPİYONASI 
PROGRAMI:
22 Mayıs - Red Bull Ring/Spielberg - 
Avusturya 

29 Mayıs - Misano - İtalya 

12 Haziran - Nogaro - Fransa 

3 Temmuz - Nürburgring - Almanya 

28 Ağustos - Hungaroring - Macaristan 

4 Eylül - Most - Çek Cumhuriyeti 

18 Eylül - Zolder – Belçika 

2 Ekim - Jarama - İspanya

10 Ekim - Le Mans - Fransa

Goodyear, kamyon 
yarışlarında kullanılacak 
lastiklerle ilgili FIA ile 
ortaklık anlaşması 
imzaladı. Anlaşma, FIA 
Başkanı Jean Todt ve 
Goodyear EMEA Bölgesi 
Ticari Lastikler Pazarlama 
Aktivasyon Direktörü 
Davide Califano 
tarafından Paris’te yapılan 
FIA Avrupa Kamyon 
Yarışları Şampiyonası 
resmi açılış töreninde 
imzalandı.
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HYUNDAI H350’LER 
TRABZON’DA HİZMETE BAŞLADI

Trabzon Merkez ile Of İlçesi arasında 
hizmet verecek olan 55 adet Hyundai 
H350 Minibüs Of filosuna özel sunulan 
H350 Minibüsler, en fazla 16+1 koltuk 
kapasitesi olup 41 ton ağırlığında ve 
170 beygir motor gücüne sahip. Ayrıca 
yatar tipte konforlu koltukları, klima 

Karsan’ın iş ortağı Hyundai Motor 
Company ile yaptığı anlaşma kapsamında 
Nisan 2015 tarihinde üretimine başladığı 
Hyundai H350 marka araçlar, bundan 
böyle Trabzonluların ulaşımını sağlayacak. 
Trabzon Merkez ile Of İlçesi arasında 
toplam 55 adet aracıyla toplu taşımacılık 
hizmeti veren kooperatif, durakta hizmet 
veren araçlarının tamamını yenileme 
kararı alarak, 55 adet Hyundai H350 
model 16+1 minibüsü Karsan’ın Trabzon 
bayisi Hasanbaşoğlu Otomotiv’den teslim 
aldı. 

üniteli türbin tavanı ile yolculara; körüklü 
sürücü koltuğu, navigasyon ve geri görüş 
kamerası gibi opsiyonlarla da sürücülere 
konfor vadediyor. 

Teknik ve donanım özelliklerine 
bakıldığında, H350 araçlar tüm güncel 
regülasyonlara uyum sağlayan, 
personel-okul ve turizm taşımacılığı 
için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. 
Geniş/ferah iç hacmi, panoramik 
camları, rahat koltukları ve fonksiyonel 
donanımlarıyla H350 Minibüs hem 
kullanıcısına hem de yolcularına çağdaş 
ve konforlu bir yolculuk vadediyor. İlk 
bakışta projeksiyon tip LED farlarıyla 
dikkat çeken Hyundai H350 Minibüs işe, 
okula, eve ya da tatile giderken seyahat 
için tercih edilen ideal bir ürün olma 
özelliği taşıyor. Maksimum güvenlik ve 
korumanın standart olduğu H350’ler 
sahip oldukları geniş kapsamlı emniyet 
teknolojisi sayesinde kaza öncesinde ve 
anında sürücü ve yolcuların korunmasına 
da yardımcı oluyor.

Karsan üretimi 55 
adet Hyundai H350 
Minibüs, Trabzon 
Merkez ile Of ilçesi 
arasında toplu 
taşımacılık hizmeti 
vermek üzere 
kooperatife teslim 
edildi.
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İMDER VE İSDER KOMİTELERİYLE 
BÜYÜME YOLUNDA

Ana çalışma alanları arasında sektörün 
ihtiyaç ve problemlerinin çözüldüğü 
platform olmak olan İMDER&İSDER’in yeni 
komitenin üyelerinin belirlendiği ve komite 
başkanının seçildiği toplantısında komitenin 
ana çalışma alanları ve sektörel sorunlar 
masaya yatırıldı. Komite başkanlığına hem 
İMDER hem de İSDER üyesi olan Çözüm 
Makina Genel Müdürü Şahin Gökdere 
seçildi.

Gökdere özellikle sektörel sorunların 
belirlenmesi ve çözülmesinde hep 
birlikte karar alınabilecek bir platform 
oluşturulmasından memnun olduklarını 
belirtti.

Dünyadaki pazarın ve sektörün durumunun 
değerlendirildiği toplantıda Komponent, 
Yedek Parça ve Yan Sanayi ürünlerinin ithalat 
ve ihracat durumları tartışıldı. 2,6 milyar 
USD ciro ile başlayan sektörün 2015 yılını 
2,4 milyar USD ile kapattığı belirtildi.  Ayrıca 
sektörün 2015 cirosu ile 4500 km duble yol 
yapılacak finansal büyüklüğe sahip olduğu 
bilgisi de ortaya kondu. 

2015/8 SAYILI YEDEK 
PARÇALARA GELEN 
GÖZETİM TEBLİĞİ 

İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ 
SÜRÜYOR
İMDER&İSDER genel sekreteri Faruk 
Aksoy, 2015/8 sayılı yedek parçalara gelen 
gözetim tebliği için Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü ile üyelerine 
yönelik iyileştirme çalışmaları için 
görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Aksoy: “MAKTEK üyeliğimiz aracılığıyla 
Sanayi Bakanlığı gündemine sorunu 
ulaştırma fırsatı bulduğumuz çalışmalar 
başlattık. Tebliğ konusunda Sanayi ve 
Ekonomi bakanlığıyla 3 ayrı uzlaşma 
yoluna gidilmesi için görüşmeler yapıldı. 
Tebliğin iptali, 6 USD olan gümrük 
ücretinin 4 USD’ye düşürülmesi ve GTIP 
numaralarının güncellenmesini (ürün 
kapsamının daraltılması) içeren 3 alternatif 
için mevzuat teknik komitemiz ile birlikte 
çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu. 

Aksoy; sanayimizin ve imalatlarımızın 
daha üst seviyeye taşınmasında ve 
çözümlerin oluşturulmasında büyük 
bir hamle niteliğinde değerlendirilmesi 
gerekilen yeni komite için İMDER&İSDER 
olarak üzerlerine düşen her görevi yerine 
getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye İş Makineleri 
Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) 
ve İstif Makinaları 
Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği 
(İSDER), üyelerinin 
sorunlarının çözümünde 
daha da başarılı olmak 
için sektörel komitelerine 
bir yenisini daha ekledi. 
On beş üye firmasının 
katılımıyla İMDER&İSDER 
ortak komitesi olarak 
çalışacak olan sektörel 
komitesi Komponent, 
Yedek Parça ve Yan 
Sanayi Komitesi için 
29 Mart 2016 tarihinde 
dernek genel merkezinde 
bir araya geldi. Toplantıya 
İMDER&İSDER üyeleri 
olan Ascendum Makina, 
Çukurova Ziraat, 
Çözüm Makina, Das 
Otomotiv & Jeneratör, 
Enka, Hamamcıoğlu 
Müesseseleri, Hidromek, 
Hmf Makina, Mann 
Hummel, Sanko Makina, 
Sif İş Makinaları, Rekarma 
Makine, Tekno, Temsa İş 
Makinaları ve Uygunlar 
firmaları katıldı.



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

Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

Merkez
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:9 • Beykoz, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0 216 383 60 60 pbx  Faks: 0 216 371 45 45

Satışa Sunulmaktadır.*
www.dmo.gov.tr

1 m3  - 2 m3 - 5,6 m3  Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

Devlet Malzeme Ofisinde de (DMO)
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AĞIR VASITALARIN MUAYENESİ İLE İLGİLİ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 NOKTA

TÜVTÜRK, trafikte 
büyük yer kaplayan 
kamyon, otobüs, çekici 
ve römork gibi ağır 
vasıtaların periyodik 
araç muayenesi ile 
ilgili 10 önemli noktayı 
kamuoyuyla paylaştı

takdirde randevu da verilemediğini 
hatırlatırız.

2-Muayeneden önce egzoz 
emisyon ölçümünüzü 
kontrol edin! Bu hizmeti 
TÜVTÜRK istasyonlarından 
da alabilirsiniz.
Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün 
olmaması Ağır Kusur olarak 
değerlendirilmektedir. Bu hizmet araç 
muayene istasyonlarının tamamında da 
uluslararası standartlarda verilmektedir.

3-Araç size ait değilse, 
gerekli ek belgeleri mutlaka 
beraberinizde getirin.
İstasyonlara muayene hizmeti için  
gelirken, aracınızın ruhsatı, kimliğiniz 
ve trafik sigortası yanınızda olmalıdır. 
Aracınız LPG/CNG’li ise Gaz Sızdırmazlık 
Raporu gerekmektedir. Ancak bu 
belgenin olmaması Hafif Kusur olarak 
değerlendirilmektedir Getireceğiniz 
araç size ait değilse, vekalet durumunu 
gösterir belgeleri mutlaka beraberinizde 
getirin. Gerçek kişiler ve şirketler için 
farklı durumlarla ilgili detaylı bilgi için 
www.tuvturk.com.tr den bilgi alabilirsiniz.

4-Tadilat muayenesi 
için geliyorsanız, ilgili 
belgelerinizi mutlaka 
yanınızda bulundurun.
Eğer aracınızda bir tadilat yapılmış ise, 
Tadilat Muayenesine başvurulmalı ve 
Gaz Sızdırmazlık Raporu ve  Montaj 
Tespit Raporu (LPG/CNG takılarak 
tadilat projeleri ile istasyona başvuran 
müşterilerimiz için gerekmektedir), 
onaylı tadilat projesi ve hesapları 
ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu’na bağlı odalardan alınacak 
EK-1 belgesi istenmektedir

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tüm 
ülke çapında araç muayene hizmeti veren 
TÜVTÜRK, sürücüler ve araç sahiplerinin, 
araç muayene hizmeti süreciyle ilgili daha 
fazla bilgilenmesi amacıyla başlattığı 
bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. 
Araç muayenesinin trafik güvenliği için 
hayati öneme sahip olduğunu belirten 
TÜVTÜRK,
bu çalışmalar ile hem sürücülerin hem de 
taşımacılık sektörünün tüm paydaşlarını 
bilgilendirerek, muayene süreçlerini 
daha hızlı ve kolay tamamlanmasını 
hem de trafik güvenliğinin artırılmasının 
amaçlandığı belirtildi. 

1-Vergi veya trafik 
cezalarınızı mutlaka kontrol 
edin, borcunuz varsa 
ödemeden muayeneye 
gelmeyin!
Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle 
randevu alma sürecinde ve muayene 
öncesinde araçlar için borç kontrolü 
yapılmaktadır ve trafik para cezası, 
motorlu taşıt vergisi ve köprü, otoyol 
borçları sorgulanmaktadır. Borcu olan 
araçların muayenesi yapılamamaktadır. 
Bu nedenle, araç sahiplerine randevu 
alımı sırasında borç durumunu 
öğrendikten sonra eğer borç varsa 
mutlaka ödemeleri gerektiğini aksi 

5-Güvenlik çıkışları kapıları 
mutlaka yeterli olmalı! 
Minibüs ve otobüslerde tehlike durumunda 
insan tahliyesinde kullanılabilecek kapı, 
pencere, kapak gibi çıkış yerlerine, 
“güvenlik çıkışı” denilir. Acil çıkış olarak 
işaretlenen her camda, bir adet acil cam 
kırma çekici bulunur. Kapı çıkışları, en 
az 43 santimetre genişlikte, pencere ve 
kapaklar en az 60x43 santimetre veya 50 
santimetre çapında daire şeklinde olur. 
Otobüslerdeki güvenlik çıkışlarının toplam 
sayısı (tavandaki çıkışlar hariç) sürücü 
hariç, yolcu adedine göre aşağıdaki gibidir,  

6-Yangın söndürme cihazları 
belirtilen sayıda olmalı! 
Azami yüklü ağırlığı 12 bin kilogramdan 
küçük olan kamyonlarda: En az 1 adet 4 
kg veya toplam doldurma kapasitesini 4 kg 
olarak sağlayacak adette.

Azami yüklü ağırlığı 12 bin kilogramdan fazla 
olan kamyon ve çekicilerde: En az 1 adet 6 
kg veya toplam doldurma kapasitesini 6 kg 
olarak sağlayacak adette.

Yolcu sayısı 26 kişiye kadar olan otobüslerde: 
Doldurma kapasitesi 2 kg olan en az 2 adet.

Otobüs ve körüklü otobüslerde: En az 1 adet 
6 kg veya toplam doldurma kapasitesini 6 kg 
olarak sağlayacak adette.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda: Toplam 
doldurma kapasitesi en az 6 kg olan en az 2 
adet

7-Araçların boyutları geçerli 
limitlerde olmalı! 
Otobüsler ve L kategorisindeki araçlarla 
özel izinle karayoluna çıkanlar hariç, 
motorlu araçların azami uzunlukları 
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12 metre olmalıdır. Yarı römorkların 
uzunluk ölçümlerinde king pim ile en arka 
kısımları arasındaki mesafe dikkate alınır. 
Römorkların uzunluk ölçümlerinde çeki 
bağlantısı uzunluğu hesaba katılmaz. Bu 
araçların da azami uzunlukları 12 metre 
olmalıdır. Araç türlerine bağlı azami boyutlar 
tablolarda sunulmuştur. Tüm boyutlarda 
yüzde 2’ye kadar tolerans uygulanır, tolerans 
değerinin aşılması muayenede kusurlu 
olarak değerlendirilir.

UZUNLUK

GENİŞLİK

YÜKSEKLİK

8-Yan koruma çerçevesi 
de belirtilen nitelikte ve 
boyutlarda olmalıdır! 
Yayalar, bisikletliler, motosikletliler gibi 
korunması olmayan yol kullanıcılarının 
ağır tonaj sınıfına giren motorlu araçların 
ve römorklarının yanından geçerken 
altlarına düşme tehlikesine karşı etkin 
korunmasını sağlayacak şekilde bu 
araçların yan kısımlarına takılan çeşitli 
şekil ve boyutlarda imal edilen ünitelere 
Yan Koruma Çerçevesi adı verilir.  

13 Ekim 2002 (Dahil) tarihinden itibaren 
üretilen ve bu tarihten itibaren yeni 
tadil edilen, üst yapı değişikliği yapılan 
N2 ve N3 sınıfı motorlu araçlarda (Yarı 
römorklu çekiciler hariç )ve O3 ve O4 
sınıfı römorklarda, Yan Koruma Çerçevesi 
bulundurulması zorunludur.

Yarı römorklu çekicilerinde, ağaç 
kütüğü, çelik çubuk taşıyıcıları, vb. gibi 

Otobüs 2   13,5 metre

Otobüs 3 ve üzeri   15 metre

5     18,75 metreKörüklü 
Otobüs

2,60 metre

2,55 metre

18.75 metreKörüklü
Otobüs

Araç Türü      Azami Yükseklik

4 metre

bölünemeyen uzunluğa 
sahip çok uzun yükler 
taşımak üzere özel 
olarak tasarımlanmış 
ve imal edilmiş 
römorklarda, uygulama 
nedenlerinden dolayı 
böyle bir yan koruma 
uygulamasının mümkün 
olmadığı, özel amaçlar 
için tasarımlanmış ve 
imal edilmiş araçlarda, 
ve Orman ve Su İşleri 
Bakanlığına ait yangın 
söndürme ve su ikmal 
araçlarından;  tip 
onay belgelerinde “G” 
sembolü olan araçlarda, 
yan koruma ve arka 
koruma çerçevesi 
aranmaz.

Araçlarda bulunması 
gereken yan 
koruma sistemleri, 
Motorlu Araçların 

ve Römorklarının Yan Koruması 
(Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı 
Yönetmeliğindeki şartlara uygun olmalıdır.

9-En az bir adet tekerlek 
takozu bulunmalı! 
Otobüslerde, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 
kilogramdan fazla olan motorlu araçlarda, 
yarı römorklar hariç, azami yüklü ağırlığı 
750 kilogram veya daha fazla olan iki dingilli 
römorklarda en az bir adet Tekerlek Takozu 
bulunmalıdır. Üç veya daha fazla dingilli 
motorlu taşıtlarda, yarı römorklarda ve 
azami yüklü ağırlığı 750 kilogram veya daha 
fazla olan tek dingilli römorklardaysa en az 
iki adet Tekerlek Takozu bulunmalıdır

10-Aracın cinsine göre 
stepne 
Traktörler, motosikletler ile M2 ve M3 
kategorisindeki Sınıf I otobüsler hariç, 
tüm araçlarda ve tarım römorkları da 
dâhil olmak üzere tüm römorklarda araç 
yapısına uygun en az bir adet yedek tekerlek 
(stepne) bulundurulması zorunludur. Stepne 
araçların yük ve yolcu taşımalarına engel 
teşkil etmeyecek bir yerine, özel olarak 
üretilmiş tertibatla bağlanmalı ve burada 
taşınmalıdır.
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AĞIR VASITA ARAÇLARINA YÖNELİK YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER, YENİ

Dünyanın en büyük 
lastik üreticilerinden 
Michelin, tüm 
şantiye koşullarında 
verimliliği sağlayan X 
Works lastik serisini 
hem orijinal ekipman 
hem de yedek parça 
pazarında görücüye 
çıkardı. Michelin, ağır 
vasıta segmenti için 
geliştirdiği 315/80 R 
Z (ön aks) , D (çeker 
aks) ve 385/65 R T 
(treyler) kullanıcılara 
en yüksek 
verimliliği 
sunacak.

Lastik devi Michelin’in inşaat 
sektörü özelinde piyasaya 
sürdüğü X Works serisi, ağır 
vasıta araçlar için sağlamlık 
ve dayanıklılık sunuyor. 
İnşaat sektöründeki 
kullanıcılara, 315/80 
R ve 385/65 R olmak 
üzere iki ebatta 
mümkün olan en iyi 
verimlilik çözümünü 
sunuyor.

Yeni Michelin X 
Works, X Works HD 
ve X Force lastikleri 
asfalt yollar, inşaat 
sahaları ve taş 
ocakları olmak 
üzere 3 alanda 
kullanılabiliyor. X 
Works HD ve X Force 
lastikleri kullanıcılara 
“Hasar Garantisi” de 
sunuluyor.

Yeni Michelin X Works 
serisi, Z (ön aks), D (çeker 
aks) ve T (treyler) lastiklerine özel en 
gelişmiş Michelin teknolojilerine sahip. X 
Works lastikleri işletmeleri asfalt ağırlıklı 
koşullarda daha fazla kilometre, Michelin 
X Works HD lastikleri inşaat sahalarında 
verimlilik ve sağlamlık, Michelin X Force 
lastikleri de taş ocağı ve maden sahası gibi 
sert yüzeylerde dayanıklılık ve çekiş gücü ile 
buluşturuyor.

YENİLİKÇİ 
TEKNOLOJİLER BİR 

ARADA 
Michelin, ağır vasıta lastiği 

segmentinde geliştirdiği 

yeni teknolojilerle 
birçok farklılığa 

imza atıyor. 
X Works 
serisindeki 
Carbion 
materyali 
sayesinde 
lastiğin 
kilometre 
performansı 
artıyor. Z 
şeklindeki 
özel kanallar 
sayesinde 
karla kaplı 
yollardaki 

sürüş ve 
yol tutuşu 

performansı 
yükseliyor. 

Powercoil 
teknolojisi ile de 

yeni nesil karkas 
kablolalarından oluşan 

lastikler daha hafif 
olmaları sayesinde daha 

dayanıklı ve düşük yuvarlanma 
direncine sahip oluyor.

ÜCRETSİZ “HASAR 
GARANTİSİ”
Yeni Michelin X Works HD ve X Force 
lastikleri “Hasar Garantisi” sağlayarak 
kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. 
Kullanıcılar kaza sebebiyle lastikte hasar 
meydana gelmesi durumunda, bir sonraki 
X Works satın alımında ticari indirimden 
yararlanıyor. Ücretsiz “Hasar Garantisi” 
servisinden agirvasita.michelin.com.tr 
web sitesi üzerinden MyAccount sistemi ile 
çevrimiçi olarak faydalanılabiliyor.

MICHELIN X WORKS 
LASTİK SERİSİNDE TOPLANDI
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GEFCO YÜK TAŞIMACILIĞINDA 
SINIRLARI BİRLEŞTİRİYOR

Küresel lojistik devi GEFCO, Orta Avrupa, 
Balkanlar ve Orta Doğu (CEBAME) ağıyla 
yeni bir pazarlama kampanyasına başlıyor. 
Kampanya, GEFCO Türkiye’nin de dahil 
olduğu CEBAME ülkelerindeki satın alma 
ve operasyonel güçlerini birleştirerek 
Birleşik Devletler Topluluğu’na (BDT) 
uzanan taşımacılık hizmetlerinde 
rekabetçi çözümler getirmeyi hedefliyor.

Kampanya ile Türkiye, Avusturya, 
Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, 
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Slovenya ve Sırbistan’dan Birleşik 

Devletler Topluluğu ülkelerine çıkışlarda, 
her türlü nakliye ihtiyacının optimum süre 
ve maliyet ile karşılanması hedefleniyor.
GEFCO Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Zafer Özkök “Bu yeni kampanya 
ile BDT ülkelerine giden malların 
gümrük işlemleri dahil her türlü lojistik 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. GEFCO’nun 
uluslararası ağı her konuda bizleri tam 
destekliyor ve GEFCO ağındaki diğer 
ülkeler ile dirsek dirseğe yaptığımız 
çalışmalar sayesinde bu bölgede pazar 
payımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Kampanyanın hedefleri ile sözlerine 
devam eden Özkök: “GEFCO için Rusya 
ve BDT ülkeleri çok önemli, burada var 
olan hacmin artırılmasına büyük önem 
veriyoruz” dedi.

TÜRKİYE LOJİSTİKTE ÜS 
İŞLEVİ GÖRÜYOR
80 ile 100 milyar dolara ulaşan mevcut 
lojistik pazarıyla Türkiye, bölgede bir 

üs işlevi görüyor. Türkiye’nin Orta 
Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Rusya ve 
Baltık Ülkeleri’ne kolay erişim imkanı 
sağlayan coğrafi konumu sayesinde bu 
kampanyayla lojistikte bölgesel hacmin 
artmasına destek olması bekleniyor.

Kampanya dahilinde CEBAME ağındaki 
GEFCO servisleri güçlerini birleştiriyor. 
Zaman kısıtlılığı olan müşteriler için 
komple yük taşımacılığında (FTL) satın 
alma süreçlerine destek veriyor 

Bununla birlikte maliyet açısından 
daha avantajlı olan parsiyel yük 
taşımacılığında (LTL), Rusya ve 
Baltık Ülkeleri’ne Litvanya’nın Vilnius 
şehrinden aktarmalı transit servis 
hizmete sokuldu. 

Baltık limanlarından denizyolu ve 
tren yolu kullanılarak gerçekleştirilen 
multimodel servis sayesinde zaman 
kısıtlılığı olmayan müşteriler için 
yüksek ve ağır yük taşımacılığı yapılıyor.

Küresel lojistik 
devi GEFCO, Orta 
Avrupa, Balkanlar 
ve Orta Doğu ağıyla 
ortaklaşa yürüttüğü 
yeni pazarlama 
kampanyasına start 
veriyor. Şirket 8 ay 
sürecek kampanyayla 
bu ülkelerdeki satın 
alma ve operasyonel 
güçlerini birleştiriyor. 
GEFCO, küresel 
lojistik ağıyla Birleşik 
Devletler Topluluğu’na 
uzanan taşımacılık 
hizmetlerinde 
optimum süre ve 
maliyet ile özel lojistik 
çözümleri sunacak.
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BAUMA 2016:
“EN”LERİN YAŞANDIĞI YEDİ GÜN

İş makineleri, yapı malzemeleri, 
madencilik makineleri, inşaat 
araçları ve ekipmanlarına dair en son 
yeniliklerin sunulduğu Bauma 2016, iki 
yüz ülkeden 580 bin ziyaretçiyi ağırladı. 

Almanya’dan sonra en fazla ziyaretçi 
Avusturya, İsviçre, İtalya, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden 
geldi. Fuar, tam 605 bin metrekare 
alanda elli sekiz ülkeden katılımcıların 

ürünlerini, son yenilikleri 
ve gelişmeleri sergilediği 
bir platform oluşturdu. 
Almanya dışından 
gelen katılımcılar, 
%63’lük oranla Bauma 
fuarlarında bugüne 
kadarki en yüksek 
rakama ulaştı.

Bauma fuarı, dünya 
çapında endüstriyel 
gelişmelerde etkin bir 
rol oynuyor, bu nedenle 
yenilikçi ürünlerin 
tanıtılması açısından 
ideal bir ortam sunuyor. 

Katılımcı başvurularının beklenenden 
fazla olduğu ve rezervasyonların yine 
beklenenden erken dolduğu fuarın, 
iş makinaları sektöründe ilerleme 
sağlayacak dopdolu ve adeta şov 

niteliğinde bir 
organizasyon 
olduğu 
değerlendirmesi 
yapılıyor.
Ziyaretçi ve 
katılımcı 
sayılarındaki, 
aynı zamanda 
sergi alanının 
büyüklüğündeki 
rekorlar dışında, 
Bauma 2016 
firmaların yoğun 
işbirlikleri 
sağladığı, yeni 

anlaşmaların imzalandığı bir ortam 
oldu. 

Dünyanın en büyük ticaret fuarı 
Bauma 2016’ya, Türkiye’den Türkiye 
İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) üyesi 145 
firma ve Makine Tanıtım Grubu katıldı. 

Üç yılda bir Almanya’nın 
Münih şehrinde 
gerçekleşen Uluslararası 
İş ve İnşaat Makineleri, 
Yapı Malzemeleri 
Makineleri, Madencilik 
Makineleri, İnşaat 
Araçları ve Ekipmanları 
Fuarı, bu yıl da büyük 
ilgi gördü. Otuz birincisi 
düzenlenen ve dünya 
basınının yakından 
takip ettiği fuarda, elli 
sekiz ülkeden tam 3 bin 
423 katılımcı ürünlerini 
tanıttı.

Sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden Araç ve Araç Üstü Ekipman ve 
İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği’ni (ARÜSDER) temsilen Başkan Burhan Fırat 
BAUMA 2016’ya katıldı.
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ürün gruplarındaki yeniliklerini fuarda 
sergiledi. Bu yıl fuarda Almanya, ABD, Çin, 
Hindistan, Hong Kong, İran, İspanya, İtalya, 
Fas, Fransa, Güney Kore, Pakistan, Romanya, 
Singapur, Tayvan, Tunus ve bu yıl ilk kez 
Endonezya olmak üzere toplam on yedi ülke 
pavilyonu yer aldı. Automechanika Istanbul, 
yeni ithalat ve ihracat frsatları ve iş büyütme 
açısından önemli bir uluslararası buluşmaya 
hizmet etti.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü 
Alexander Kühnel şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Geçtiğimiz yıl 20 milyar doları 

aşan ihracat rakamları 
ile otomotiv endüstrisi 
Türkiye’nin en önemli 
endüstrilerinden biri 
olmaya devam ediyor ve 
Automechanika İstanbul 
yeni pazarlara ulaşmak 
isteyen şirketler için 
önemli bir fırsat sunarak, 
endüstrinin bu konumunu 
pekiştiriyor. Automechanika 
Istanbul doğru projelerin 
her zaman insanları 
biraraya getrirme gücü 
olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Automechanika 

Istanbul markası altında, 34 
ülkeden katılımcı bir araya 
gelerek etkinliğin lider 
uluslararası pozisyonunu 
bir kez daha kanıtladı.”

Fuar başta Avrupa, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
CIS ülkeleri olmak üzere 
birçok ülkeden 42 bin 
781 ziyaretçiyi ağırladı. 
Ayrıca Ekonomi Bakanlığı 
ve Otomotiv İhracatçıları 
Birliğinin desteği ile Bosna 
Hersek, Çek Cumhuriyeti, 
Moldovya, Sırbistan, 
İspanya ve Tunus’tan 
satın almacılar yeni iş 

ilişkileri geliştirmek için Automechanika 
İstanbul’daydı. Bunun yanı sıra, Anadolu 
programı kapsamında, ülkenin çeşitli 
lokasyonlarından ticaret odalarının desteği 
ile75 delegasyon fuarı ziyaret etti.

Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü 
Tayfun Yardım ise konuyla ilgili şu 
açıklamaları yaptı: “Automechanika İstanbul, 
yüzden fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırlayarak 
bir kez daha hem ulusal hem de uluslararası 
arenadan sektör profesyonelleri için bölgenin 
en önemli buluşma noktası olduğunu 
kanıtladı. Türkiye, hem alım hem de satım 
için önemli bir merkez. İstanbul’un 8000 
yılı aşan bir ticaret geçmişi var. Bu kültürel 
ve tarihi arka plan ile, Automechanika 
İstanbul yeni ihracat ve ithalat fırsatları ve 
iş geliştirme için önemli bir hizmet sağlıyor. 
Automechanika İstanbul’u ve dolayısıyla 
katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize 
sunduğumuz hizmet kalitesini geliştirme 
konusunda bize düşen sorumluluğun 
farkındayız. Tek amacımız halihazırda yüksek 
olacak hizmet kalitemizi daha da yukarılara 
taşıyabilmek. Böylesine profesyonel ve 
uluslararası bir fuar düzenliyor olmaktan 
gurur duyuyoruz. Katılımcıların yüksek 
memnuniyeti fuar konseptine ve tanıtım 
çalışmalarına yapılan yatırımların 
doğruluğuna işaret ediyor.”

Bin 282 katılımcı, parça&bileşenler, 
elektronik donanım&sistemler, 
aksesuar&tuning, onarım&bakım, bilgi 
teknolojileri&yönetim, servis istasyonu&oto 
yıkama, yağ, lastik, akü, truck competence 

OTUZ DÖRT ÜLKEDEN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN LİDERLERİ

AUTOMECHANIKA İSTANBUL’DA 
BULUŞTU

Automechanika 
Frankfurt ve 
Automechanika 
Shanghai’dan sonra 
otomotiv endüstrisinin 
en büyük üçüncü fuarı 
olan Automechanika 
İstanbul, TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde 
düzenlendi. 
Endüstrinin liderleri 
dört gün boyunca, 
ortak fayda ve gelişim 
için aynı çatı altında 
bir araya geldi. 
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KÄSSBOHRER, İNGİLTERE’NİN EN BÜYÜK FUARI 
COMMERCIAL VEHICLE SHOW’A KATILIYOR

Türkiye treyler 
sektörünün lider 
üreticilerinden biri olan 
Tırsan, 2002 yılından 
bu yana bünyesinde 
yer alan Kässbohrer 
marka araçlarıyla 
İngiltere’nin en büyük 
ticari araç fuarı olan 
Commercial Vehicle 
Show’a (CV Show) 
katılıyor. İngiltere’nin 
Birmingham şehrinde 
düzenlenen CV 
Show bu yıl 26-28 
Nisan tarihlerinde 
gerçekleşecek.

yönelik treylerler geliştirmiş durumdayız. 
Bunun yanında, İngiltere’deki satış ve satış 
sonrası ağımızı daha da genişletiyoruz. CV 
Show, varolan müşterilerimizle görüşmek 
ve yeni ilişkiler kurmak için olduğu kadar, 
müşterilerimizin deneyimlerine kulak 
vererek ürünlerimizi daha fazla optimize 
edebilmemiz için de önemli bir fırsat,” 
açıklamasını yaptı.

Kässbohrer 3A salonunda 3D79 no’lu stantta 
yer alacaktır.

TIRSAN’IN İNGİLTERE 
FAALİYETLERİ
2000 yılından bu yana İngiltere pazarında 
etkin olan Tırsan, Kässbohrer markası ile 
kilit müşterilerine yaptığı satışlarla İngiltere 
pazarındaki faaliyetlerini artırmaktadır. 
Pazar özelliklerine özel olarak en optimum 
aracı üretme konusundaki deneyimi ve en 
ileri Ar-Ge kabiliyetleri sayesinde Tırsan, 
Kässbohrer markasıyla İngiltere piyasasına 
özel geliştirilen ürünler tedarik etmektedir.

İngiltere ve İrlanda pazarlarına yönelik 
geliştirilen araçlar arasında Kässbohrer’in 

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip 
üreticisi olan Tırsan’ın fuarda sergileyeceği 
Kässbohrer treylerler şunlar: Kässbohrer 
4 dingilli low-bed, K.SLA 4, 30 m3 kimyasal 
madde taşıyıcı tanker, K.STC 30 ve İngiltere 
pazarı için özel geliştirilen ağır hizmete 
uygun platform olan K.SPW.XS.

İngiltere’nin en çok ziyaretçi toplayan, en 
büyük ve en kapsamlı taşımacılık ve lojistik 
etkinliği olan CV show 20 bin kadar ziyaretçi 
çekmektedir.

Kässbohrer’in CV Show’a katılımını 
değerlendiren şirketin iş gelişiminden 
sorumlu yönetim kurulu üyesi İffet 
Türken, “İngiltere’deki faaliyetlerimizi 
yoğunlaştırmayı planladığımız için 
Birmingham’da CV Show’a katılacak 
olmak bizi heyecanlandırıyor. Belirli bir 
pazara yönelik olarak en uygun ürünü 
üretmedeki deneyimimizle, halihazırda 
İngiltere’deki müşterilerimizin ihtiyaçlarına 

13.600 mm uzunluğundaki ağır hizmet 
platformu olan 

K.SPW.XS ile 40 ft ve 45 ft konteyner 
taşıyabilen konteyner şasisi K.SHG LS 
bulunmaktadır. 

2015 yılından bu yana Kässbohrer, İngiltere 
pazarındaki müşteri portföyünü özellikle 
ağır taşımacılık segmentinde genişletmiştir. 
130 ton ağırlığa ve 18 metre uzunluğa kadar 
yüklerin taşınmasına yönelik geliştirilen 
Kässbohrer low-bed ve low-loader’lar 
sundukları sağlamlık, emniyet ve esnekliğe 
bağlı olarak tercih edilmektedir. 

Fuarda sergilenecek Kässbohrer treylerler:

K.SLA 4
KÄSSBOHRER 4 DİNGİLLİ 
UZAYABİLİR LOW-BED
Kässbohrer 4 dingilli low-bed 6 metreye 
kadar uzayabilir platformu sayesinde 
farklı boyutlarda yüklerin taşınmasında 
kullanılır. K.SLA 4 sabit ve serseri dingil 
dizilişi ile farklı taşımacılık ihtiyaçlarına 
cevap verir. 13.250 kg boş ağırlığa 
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ve toplam 64.100 kg teknik taşıma 
kapasitesine sahiptir. 50’şer santim 
kademeli uzaması sayesinde toplam 
15.240 mm platform uzunluğuna ulaşarak 
ağır taşımacılık ihtiyaçlarına eksiksiz 
yanıt verir.

K.STC 30
KASSBOHRER KİMYASAL 
MADDE TAŞIYICI TANKER
Kässbohrer Kimyasal Madde Tankeri, 
K.STC 30, yüksek güvenlik donanımları ile 
tehlikeli kimyasal madde taşımacılığı için 
en doğru tercihtir. Farklı izolasyon ve ısıtma 
sistem seçenekleri ile her iklim koşulunda 
güvenli kullanım rahatlığı sunmaktadır.

Elektropolisaj özelliği sayesinde K.STC 
tankerlerinin boyası yıpranmadan uzun 
yıllar dayanıklı kalır. Böylece bakım maliyeti 
düşer ve kolay temizlik sağlanır.Paslanmaz 
çelik şasisi sağlamlığı ve dayanıklılığı ile 
uzun kullanım ömrü sunar.

SAF marka disk frenli dingil ve hava 
süspansiyon kullanan K.STC 30, 
WABCO park sensörü ve fren sistemi ile 
donatılmıştır.

100 mm cam yünü izolasyon, paslanmaz 
çelikten izolasyon kaplama, paslanmaz 
çelikten izolasyon halkaları ve FRP 
kaplamalı bombe dahil olmak üzere etkin 
izolasyon özelliklerine sahiptir. Paslanmaz 
çelikten hidrolik kumandalı boşaltım 
pompası kolay ve etkin bir operasyon 
sağlar. K.STC 30, taşımacılıkta esnekliği 
artırmak üzere 4 x 2 adet Ro-Ro halkası ile 
donatılmıştır. 

K.SPW.XS
KÄSSBOHRER AĞIR 
HİZMET PLATFORMU
Kässbohrer’in ağır hizmet platformu 
olan K.SPW.XS sağlamlık, operasyonel 
esneklik ve verimlilik için tasarlanmıştır. 
Hem 6x2 hem de 6x4 çekiciler ile 
eşleşebilen K.SPW.XS, dayanıklılık ve 
hafifliği birlikte sunmak için yüksek 
mukavemetli QSTE 690 TM çelikten şasi 
kullanmaktadır. Kingpin kapasitesi 15.000 
kg’dır.

Operasyonel verimliliği artırmak için 
K.SPW.XS standart olarak 760 mm 
(opsiyonel olarak 1.500 mm) çıkarılabilir 
ön panele, her biri 2,5 ton taşıma 
kapasiteli 17 x 2 özel bağlama halkasına 
ve 4 x 2 Ro-Ro halkasına sahiptir. Özel 
dikme baba tasarımı sayesinde geniş 
yükleme alanı sunan K.SPW.XS, sert 
ahşap tabanlıdır.

KÄSSBOHRER HAKKINDA
2002 yılından bu yana Türkiye’nin lider 
treyler üreticisi Tırsan bünyesinde yer 
alan Almanya’nın önde gelen ticari araç 
üreticilerinden Kässbohrer’in üretimi, 
1998 yılından itibaren Tırsan tarafından 
Almanya’nın Goch kentinde üretim 
merkezi olarak hizmet veren Goch, Tırsan 
Adapazarı ve Rusya’nın Tula oblastındaki 
tesislerde gerçekleşmektedir.

1893 yılında Karl Kässbohrer 
Almanya’nın Ulm kentinde otomobil 
fabrikasını kurduğunda, aslında treyler 
mühendisliğinin ulaşabileceği noktayı 
da yeniden tanımlamıştı. Bugüne 
gelindiğinde, Karl Kässbohrer’in 
değerlerine 120 yıldan uzun süre bağlı 
kalınması sayesinde Kässbohrer sadece 
Avrupa’da değil, Tırsan’ın üretim gücünün 
de etkisiyle dünya çapında bir marka 
haline gelmiştir.
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TÜRK SÜRÜCÜSÜNDEN 
OTONOM OTOMOBİLLERE

TAM DESTEK
Cetelem Araştırma 
Merkezi tarafından 
hazırlanan ve 
aralarında Türkiye’nin 
de olduğu 15 
ülkedeki otomotiv 
pazarının mercek 
altına alındığı raporun 
yenisi TEB Cetelem 
tarafından açıklandı. 
Yaklaşık 8500 kişinin 
katılımıyla hazırlanan 
“Otonom Araçlar” 
konulu rapor, TNS 
Sofres tarafından 
hazırlandı. Yapılan 
araştırmalar sürücüsüz 
otomobillerin artık 
yollardan çok uzak 
gözükmediğini ortaya 
koyarken, otomobil 
sürücülerinin de bu 
konuda heyecanlarını 
gizlemedikleri 
görülüyor. Cetelem 
Araştırma Merkezi’nin 
desteğiyle hazırlanan 
Cetelem Gözlemevi 
Sonuçları 2016 
raporuna göre, Türk 
sürücüler Çin ve 
Meksika’dan sonra 
sürücüsüz araçlara 
yüzde 86 destek 
vererek 3. sırada yerini 
aldı. 

TEB Cetelem, Cetelem Araştırma 
Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan 
“Otonom Araçlar: Silikon Vadisi otomobilin 
direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor” 
başlıklı raporu açıkladı. Türkiye’nin de 
içerisinde yer aldığı Cetelem Gözlemevi 
Sonuçları 2016, bu yıl 15 ülkeden yaklaşık 
8500 kişinin görüşüne başvurularak 
hazırlandı. Günümüzde otonom (sürücüsüz) 
otomobillerin öne çıkışıyla birlikte 
önümüzdeki beş yılda oyunun tamamen 
değişmesi ve otomobillerin bir sürücüye 
ihtiyacı olup olmadığının sorgulanır hale 
gelmesi bekleniyor.

Sürücüsüz araçlar konusunun ele alındığı 
raporda, mobil navigasyon sistemlerinin 
hayata geçmesiyle araç teknolojisinde büyük 
bir atılım yaşandığı kaydedilirken, bugün 
sadece aracı güvenli olarak yolda tutmak 
için çalışan sürüş destek teknolojilerinin 
önümüzdeki dönemde yepyeni görevler 
üstlenmesinin beklendiği ortaya konuluyor.

Dünyanın birçok yerindeki otomobil 
kullanıcılarına sorular yöneltildiğinde, her 4 
tanesinden üçü tam otonom otomobillerin 
gerçek olabileceğini düşündüğünü belirtiyor. 
Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında 
kullanıcıların, Çin’de %92, Meksika’da 
%87, Türkiye ve Brezilya’da ise %86 
oranında olumlu cevap verdiği dikkat 
çekiyor. Ancak Japonların %63’ü, İngilizler 
ve Amerikalılar’ın ise %61’i konseptlerin 
gelişmesine daha dikkatli bir bakış açısıyla 
yaklaşıyor. Bu ülkelerdeki kanun yapılarının 
bu konuda ağır işlemesi de teknolojiye bakış 
açısında bu kadar uzak duran düşüncelerin 
çıkmasına sebebiyet veriyor.

SÜRÜCÜ ROLÜNDEN 
KURTULAN EĞLENMEK 
İSTİYOR 
Kullanıcıları sürücü rollerinden kurtaran 
otonom araçlar onların başka uğraşlara 

yönelmesine imkan sağlıyor. Otomobil 
kullanıcılarının yüzde 48’i otonom araçları 
eğlence alanı olarak görüyor; onlara 
okuma şansı, internette gezinme veya 
televizyon izleme vakti sunuyor. Çinliler bu 
zamanı eğlence araçları kullanmak için 
tercih ediyor (%70). Onları Türkler (%57) 
ve Portekizliler (%56) izliyor. Bu sonuç 
da GAFA olarak adlandırılan (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) grubun neden 
otonom otomobil konusu üzerinde bu 
kadar durduklarının bir cevabı olarak 
dikkat çekiyor. 
Eğlence araçlarını kullanmayı tercih 
edenlerin hemen arkasından %40 
yolcularla konuşmayı tercih edenler, 
%37 rahatlamayı tercih edenler gelirken, 
otomobil kullanıcılarının %25’i bu 
zamanı çalışarak geçireceğini belirtiyor. 
Otonomluğu kazanarak otomobil içindeki 
alan daha yaşanabilir bir alana dönüşerek 
birçok insanın gözünde, sınırları ortadan 
kaldırıyor. Yine de, otomobil sürücülerinin 
%28’i “ne olur ne olmaz” diyerek 
gözlerinin her zaman yolda olması 
gerektiğini düşünüyor. Bu endişe Amerika 
Birleşik Devletleri’nde %40, İtalya’da %37, 
Polonya’da %35, Belçika’da %34 ve Güney 
Afrika’da %34.

SÜRÜCÜSÜZ 
OTOMOBİL HAYATI 
KOLAYLAŞTIRACAK
Rapora göre, araca bazı sürüş görevlerinin 
verilmesi, hatta bazen hepsinin yetkisinin 
verilmesi araç ile seyahati çok daha 
verimli hale getiriyor ve trafiğin daha 
düzenli olmasını sağlıyor. Dünyanın en 
büyük şehirlerinde trafikte harcanan 
zamanın %30’unun sürücülerin park 
yeri ararken harcandığı belirtilirken, bu 
görevin tamamen araçlara bırakılmasının 
yakın gelecekte mümkün olacağı ortaya 
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yayılması 
sayesinde yakıt 
tüketimini 
azaltmak ve 
aile bireylerinin 
seyahat 
giderlerini 
düşürmek 
kolaylaşıyor. 
Otonom araçlar 
dünyasında 
otomobiller 
trafik sıkışıklığını 
önlemek için 
her türlü eylemi 
gerçekleştiriyor. 
Trafik kazalarının 
olduğu yolları 
görerek o yollara 
girmiyor veya 
yoğun trafik 
içinde kaldığı 
zaman ani 
frenlemelerden 
kaçınarak dur 
kalk trafikte 
kalmadan 
ilerliyorlar. 
Otomasyon 
sistemiyle 
kullanılan 
araçlar en 
yüksek enerjiyi 
üreten, en düşük 
yakıt tüketimi 

sunan ve yeniden hızlanma aşamasını 
kolaylaştıran ideal ortalama hızlarda 
ilerleyerek bütçe tasarrufuna da katkıda 
bulunuyor.

HUKUKİ ALT YAPI HAZIR 
OLMALI
Toplu satışların değişimi için bir pazar 
otonom araçların ortaya çıkması 
otomotiv sektöründe büyük değişiklerin 
tetikleyicisi olacak. Ancak bu araçların 
trafiğe çıkabilmesi için mutlaka hukuki 
alt yapılarının da hazırlanmış olması 
gerekiyor. Sigorta sektörünün de bu yöne 
başını çevirmesi gerekiyor. Yeni ve hiç 
rastlanmamış tartışmaların, her ne kadar 
gelecekte hızla düşmesi beklense de, 
kaza durumlarında sorumluluğun kimde 
olacağı sorunu ortaya çıkabilecek. 

konuyor. Bunun da şehir içi kalabalığın 
önemli ölçüde azalmasına ve sürücülerin 
zamandan tasarruf etmelerine imkan 
tanıyacağı ifade ediliyor. Sürücüsüz 
otomobillerin bu özelliğiyle, düzenli 
trafik akış periyotlarına ek seyahat 
süreleri karşılaştırmasına göre günlük 
ortalama şehir içi kalabalık seviyesi %58 
ile dünyanın trafikte en çok vakit geçiren 
şehirlerinden biri olan İstanbul’u da 
rahatlatacağı tahmin ediliyor. 

OTONOM ARAÇLARDA 
YAKIT TASARRUFU ÖNE 
ÇIKIYOR
Rapora göre, coğrafi konum belirleme 
sistemiyle çalışan otonom araçların 

Her şeyden önce geleneksel üreticilerin 
bu pazara yeni giren oyuncularla yüz 
yüze gelerek söz konusu otomotiv 
sektörünün gelecekteki ham maddesi 
‘bilgi’nin, gerçek ustasının kim 
olduğunu kanıtlaması gerekecek. Bu 
organizasyonlar, başta Google olmak 
üzere otonom araçları en kısa zamanda 
yollara çıkartmak için büyük insan gücü ve 
para yatırımı gerçekleştirmeye şimdiden 
başladılar bile. Peki bu kuruluşlar kendi 
başlarına bir otomobil üreticisi haline 
gelebilecekler mi? Bu kesin değil. Çünkü 
geleneksel otomobil üreticilerinin, 
bu alışılmamış rakiplere karşı Ar-Ge, 
yol tecrübesi, gerçek motor bilgisi ve 
üretme ve dağıtma yetenekleri gibi 
büyük ve önemli değere sahip olduklarını 
unutmamak gerekiyor.

Gözlemevi Sonuçları’nın Cetelem 
tarafından 1985 yılından beri yayınlandığını 
belirten TEB Cetelem Genel Müdürü 
Didier Engelhard, raporun Avrupa 
ülkeleriyle birlikte, Brezilya, Çin, Güney 
Afrika, Japonya ve ABD gibi sektöre yön 
veren ülkeleri kapsadığını ve 2012’den 
bu yana Türkiye’nin de Gözlemevi 
Çalışması’na dahil edildiğini belirtti. 
Engelhard şöyle devam etti: “Raporun 
konusunu oluşturan Otonom Araçlar, 
sürücüler tarafından olumlu karşılanıyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’nin 
genç, dinamik, yeni trendlere ve teknolojik 
gelişmelere açık nüfusuna paralel olarak 
ülkemizde olumlu bakış daha da üst 
düzeyde seyrediyor. Rapor sonuçları 
gösteriyor ki, araştırmaya katılan 
ülkelerde sürücülerin %75’i otonom 
araçların yaklaşık 6,5 yıl içinde gerçek 
olacağına inanıyor. Burada göz önünde 
bulundurulması gereken ve geciktirici 
olabilecek unsurlar, özel hayata etki ve 
yerel yönetimlerin işbirliği içinde olması 
gerekliliği olarak sıralanabilir. Buna 
rağmen, Türk sürücüler otonom araçlar 
konusunda oldukça heyecanlı ve 2021’den 
önce hayata geçeceğine inanıyor. Bu 
rapor, bir kez daha Cetelem’in yalnızca 
bir tüketici finansman şirketi olmakla 
kalmayıp, üreticiler, distribütörler, bayiler 
ve sürücüler de dahil olmak üzere 
sektörün tüm oyuncuları için bir iş ortağı 
konumunda olduğunu gösteriyor.”



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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EMNİYETLİ SÜRÜŞÜN TEMEL ŞARTI
MEVSİME UYGUN LASTİK KULLANMAK

ve yaz lastiklerinin 
-tıpkı kıyafetler 
gibi- mevsimine 
göre 
kullanılması 
gerektiğinin 
altını çiziyor. 
Akpulat, 
lastik 
kullanımı ve 
değişimiyle 
ilgili 
sürücülere 
şu uyarılarda 
bulunuyor: 
“Hava 
sıcaklıklarının 
yükselmeye 
başladığı 
dönemlerde, 
mutlaka kış lastiğinden yaz lastiğine geçmek 
gerekiyor. Çünkü kış lastiklerinin yazın 
kullanılması halinde, araçların fren ve yol 
tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik 
olan performanslarında düşüş yaşanabiliyor. 
Aynı zamanda araçların yakıt tüketiminin de 
artmasına neden oluyor. 

Son olarak, yaz ve kış lastiklerini gerekli 
mevsim aralığında kullanmak, 12 ay boyunca 
değişmeyen bir takım lastiğe kıyasla daha 

Nisan ayıyla birlikte artan sıcaklıklar, 
ülkemizde kış lastiğinden yaz lastiğine geçiş 
sürecinin bir habercisi niteliğinde bulunuyor. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın halen yürürlükteki 
yönetmeliğine göre de şehirlerarası yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçların, 1 Aralık 2014’te 
başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 
Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. 

Mevsimine göre lastik kullanımı, emniyetli 
bir sürüşün yanı sıra araç sahiplerinin yakıt, 
performans ve lastik ömrü konusunda 
önemli avantajlar elde etmelerini sağlıyor. 

AKPULAT: YAZIN KIŞ 
LASTİĞİ KULLANMAK, 
SÜRÜŞ EMNİYETİNİ TEHDİT 
EDER
Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış 
Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, kış 

uzun ömürlü olmasını sağlar. Dolayısıyla 
mevsime göre 2 farklı takım lastik 

kullanarak maliyet bakımından da önemli 
avantaj elde edersiniz.”

YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEKİ 
HAVA KOŞULLARINI 
TAKİP EDİN!
Hava koşullarını yakından takip 
ederek mevsim dönümlerinde lastik 
değişimi yapmak gerektiğini belirten 
Levent Akpulat, kış lastiklerinin yaz 
aylarında artan sıcaklıklardan olumsuz 
etkilenmemesi için direkt güneş 

ışınlarından korunması ve mümkünse 
araçların gölge alanlara park edilmesi 

gerektiğini dile getirdi. 

LASTİK OTELİ, DEĞİŞİM 
ZAMANI GELDİĞİNDE SİZE 
HATIRLATIYOR
Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’nın, hayata 
geçirdiği inovatif hizmetlerden biri olan 
Lastik Oteli, sürücülere kış lastiklerini 
kullanmadıkları dönemlerde sigortalı olarak 
saklama olanağı sunuyor. Lastik Oteli, 
değişim zamanı geldiğinde size hatırlatıyor 
ve bu değişim işlemi, yine Brisa’nın uzman 

ve eğitimli servis 
personeli tarafından 
gerçekleştiriliyor. 
Böylece kullanıcılar 
için pratik bir 
depolama çözümü 
sunulurken, lastikler 
en ideal şartlarda 
(kuru, serin, güneş 
ışığı almayan, asit 
ve yağ benzeri 
kimyasallardan 
uzak bir mekanda) 
muhafaza edilerek, 
kullanım ömürleri 
boyunca aynı 
şekilde performans 
göstermeleri 
sağlanıyor.

Türkiye treyler 
sektörünün lider 
üreticisi olan Tırsan, 
2002 yılından bu 
yana bünyesinde 
yer alan Kässbohrer 
marka araçlarıyla 
İngiltere’nin en büyük 
ticari araç fuarı olan 
Commercial Vehicle 
Show’a (CV Show) 
katılıyor. İngiltere’nin 
Birmingham şehrinde 
düzenlenen CV 
Show bu yıl 26-28 
Nisan tarihlerinde 
gerçekleşecek.
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ALLISON TAM OTOMATİK ŞANZIMAN 
DONANIMLI YENİ MAN TGM İTFAİYE ARACI,

SICUR 2016’DA SERGİLENDİ

Allison standında katılımcılar, Rosenbauer 
AT üst yapısı ile yeni mürettebat kabinli ve 
tork konvertörlü Allison 3000 serisi tam 
otomatik şanzıman donanımlı TGM 15.290 
4x4 BL, HLF 20 itfaiye ve kurtarma aracını 
inceleme fırsatını buldular. 

Allison şanzımanların MAN TGM ve TGS 
serisi acil durum araçlarına entegrasyonu 
ilk olarak geçen yıl Almanya’da düzenlenen 
Interschutz 2015 Fuarı’nda lanse edilmişti. 
Bu lansman ile MAN, fabrika opsiyonu 
olarak Allison şanzımanlı araçları sunan 
lider üreticiler arasına katıldı. 

Allison 3000 serisi tam otomatik 
şanzımanın, Euro 6 motorlu MAN TGM 
itfaiye aracı şasisinde bulunması bu yılın 
ikinci yarısı için planlandı. Direksiyon 
üzerinden kontrol edilen entegre output 

retarder opsiyonu da gelişen ürün gamına 
dahil olacak.

MUHTEŞEM 
KOMBİNASYON 
Allison şanzıman İspanya Pazar Geliştirme 
Yetkilisi Trond Johansen’ın katılımıyla 
Aliison’un itfaiye ve acil durum alanında 
sunduğu avantajların aktarıldığı bir basın 
toplantısı düzenlendi. MAN Kamyon & 
Otobüs İberya Ürün Müdürü Beatriz 
Martínez-Flórez ve Rosenbauer İspanya 
Ticari Direktörü Rebeca Blázquez de 
toplantıya katıldı. 

Beatriz Martínez-Flórez açıklamasında; 
“Allison şanzıman donanımı ve Euro 6 
motor kombinasyonu ile yeni MAN TGM, 
Interschutz 2015’de büyük ilgi topladı ve 
şimdiden birçok ülkeden talepler gelmeye 
başladı” dedi.

İtfaiye aracı üstyapısında MAN şasisi, 
muhteşem güvenilirliği, emniyeti, 
uyumluluğu ve konfor standartları ile ön 
plana çıkıyor.  Dolayısıyla Avrupa’da itfaiye 
ve acil durum alanında hizmet veren 
kuruluşların çoğu, TGM kamyonlarını 
kullanıyor. Bu doğrultuda MAN ve üst 
yapı üreticileri arasındaki yakın ilişki ile 
sektördeki yenilikler gelişerek devam ediyor. 

Üstyapı ile ilgili olarak Rebeca Blázquez, 
MAN TGM 15.290 4x4 BL şasine entegre 
edilen Rosenbauer AT üstyapısının su tankı, 
köpük tankı, kombine basınçlı pompa 
ve ilave ekipmanlar içerdiğini açıkladı. 
Blázquez “AT üstyapı korozyona en dayanıklı, 
geniş tasarımlı hassas ve detaylı yapısı ile 
ön plana çıkıyor. Gayet kompakt ve farklı 
unsurların kolay yer bulmasını sağlayan 
bir tasarım. Büyük bir alanı düşük ağırlık 
ile sunarak hareket hızını artıran ve itfaiye 

Madrid’de 
gerçekleştirilen 
Uluslararası Güvenlik, 
Emniyet ve İtfaiye 
Fuarı SICUR 2016, 
sektör uzmanlarını bir 
araya getirdi. Allison 
şanzıman, global bir 
perspektif ile sektör 
yeniliklerini ve itfaiye 
araçları için son 
teknolojileri sunan 
fuarda İspanya pazarı 
için yeni aracının 
tanıtımını yaptı. 
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ekiplerine yardımcı olan bir tasarıma sahip” 
diye sözlerine ekledi.  

Tam otomatik şanzıman donanımlı 
araçların sürüş kolaylığı sağlaması ve 
olağanüstü kontrol mekanizması sayesinde 
operatörlerin çok memnun olduklarını 
belirten Blázquez; “Madrid Otonom 
Birliği, Madrid Şehir Konseyi ve Katalonya 
Hükümeti gibi İspanya’daki en önemli 
itfaiye servisleri, tam otomatik şanzımanlar 
kullanıyor ve araçların Allison tam otomatik 
şanzıman ile donatılması yükselen bir trend 
olarak gözlemleniyor” dedi. 

Trond Johansen ise açıklamasında;  “Allison 
bu kamyonu MAN ve Rosenbauer ile birlikte 
sunmaktan gurur duyuyor. Bir itfaiye aracı 
için şasi ve üstyapı arasındaki uyum hayati 
öneme sahiptir. Allison tam otomatik 
şanzımanlar, bu entegrasyonu kolaylaştırdığı 
gibi verimlilik ve performans artışı sağlıyor” 
diye ekledi. 

GİDECEĞİ YERE DAHA HIZLI 
VE DAHA GÜVENLİ ULAŞIM
Acil durumlarda her bir saniye önemlidir. 
Manüel ve otomatikleştirilmiş manüel 
şanzımanlar, vites değiştirme esnasında 
her saniye güç ve tork kaybederken, 
Allison Kesintisiz Güç Teknolojisi™ araçlar 
için kesintisiz güç imkanı ve daha hızlı 
ivmelenme sağlıyor. Öte yandan Allison 
şanzımanları entegre output retarder ile 
frenleme konusunda ve daha aktif bir 
kullanım sunuyor. Daha fazla araç kontrol 
imkanı ve manevra kabiliyeti sağlanırken 
frenleme sistemi de daha az yıpranıyor.

Şasi MAN TGM 15.290 4x4 BL 

Dingil Açıklığı 4250 mm

Motor  6 silindirli motor / D08 Common Rail 

Kapasite 6871 ccm

Performans 290 bg / 213 kW 2200 rpm.

Tork  1150 Nm,1200’den 1750 rpm.

Egzoz Gaz Salınımı Euro 6

Şanzıman Tork konvertörlü Allison 3000 Serisi

Kabin Ekip için 9 oturma alanı

Brit Araç Ağırlığı  15,500 kg

Üstyapı üreticisi ve araç modeli Rosenbauer AT (HLF20 yapılandırma)

Söndürme Kapasitesi  2000 litre su / 200 litre köpük

Güvenlik ise en asgari seviyede bakım 
gerekliliği ve en sert sürüş koşullarında 
bile güvenli sürüş imkanı sağlayan Allison 
şanzımanların bir başka güçlü noktası. 

Sadece periyodik filtre ve yağ değişimi 
gerektiren Allison şanzımanlar, en yüksek 
seviyede performansın sürdürülmesine 
olanak tanıyor. 

ALLİSON 3000 SERİSİ İLE VE ROSENBAUER AT ÜSTYAPI 
İLE MAN TGM 15.290 4X4 BL, HLF20



Aracınıza Özel

Ekipmanınıza Özel

Evinize Özel

Hayatınıza Özel

İşyerinize Özel

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

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

Tel: 0312 440 3 665 - Faks: 0312 440 4 553
info@kankasigorta.com.tr - www.kankasigorta.com.tr



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201646

SPOR ARAÇ TUTKUNLARININ GÖZDESİ 

ALFA ROMEO 4C SPIDER
BİRMOT’TA SATIŞTA

Alfa Romeo’nun sınırlı 
sayıda üretilen süper 
spor modeli Alfa 
Romeo 4C Spider 
şimdi Türkiye’nin 
lider otomotiv 
perakendecilerinden 
Birmot’ta satışa 
sunuldu. 

Alfa Romeo Tasarım Merkezi tarafından 
tasarlanan iki koltuklu, arkadan itişli, 
ortadan motorlu 4C Spider, dünya otomotiv 
tarihinin sofistike tasarımlı otomobillerine 
adını yazdıran İtalyan markanın, bu 
alandaki mükemmelliğini de simgeliyor. 
Alfa Romeo 4C Spider; Giulietta Spider’dan 
8C Competizione’ye kadar uzanan Alfa 
Romeo’nun yırtıcı ancak aynı 
zamanda nostaljik tasarım 
öğelerini 

çevik gövdesinde barındırıyor. Karbon fiber 
ve alüminyum kullanılan gövde ve şasi 
unsurları sayesinde hafifletilmiş gövde 
yapısıyla dikkat çeken model, yerinden 
sökülebilen bez veya karbon fiber tavanla da 
satın alınabiliyor. Yaklaşık 4 metre uzunluk 
ve 2,4 metre aks mesafesine sahip olan 
aracın arka çerçeve yapısı ve çarpışma 

bölmelerinde 
yoğun şekilde 
alüminyum 
kullanılmış 
olmasıyla da ön 
plana çıkıyor.

Üstü açık 
Alfa Romeo 
4C Spider 
0-100 km/s 
hızlanmasını 
4,5 saniyede 
tamamlarken 
1.8lt. lik turbo 

beslemeli 237 HP güç üreten motoru ile 258 
km/s hıza ulaşabiliyor. 6 ileri çift kavramalı 
yarı otomatik TCT otomatik şanzımanla 
motorun ürettiği gücü arka tekerleklerine 
ileten Alfa Romeo 4C Spider, azami çevikliği 
ve yol tutuşu garanti eden benzersiz bir 
süspansiyon sistemine sahip olmasıyla da 
dikkat çekiyor.

Spor araç sevenlere maksimum kullanım 
zevki garanti eden Alfa Romeo 4C Spider 
Birmot İstanbul Kuruçeşme, Suadiye ve 
Antalya şubelerinde görücülerini bekliyor.
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Gaziantep’te 
Türkiye’de ilk kez 
kadınlara yönelik 
“Gaziantepli 
Kadınlar Türkiye’nin 
Yükünü Kaldırıyor 
Projesi”  kapsamında 
“Simülatörlü forklift 
operatörlüğü kursu” 
açıldı.

GAZİANTEP’TE KADINLAR İÇİN 
“FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ” 
KURSU AÇILDI

kadına teorik ve simülasyonlu eğitim 
veriliyor.
Gaziantep Üniversitesi Teknopark’ta, 
Mehmet Emin Demirezen ve Mustafa 

Aydın tarafından 
forklift iş 
makinası iş 
organizasyonu, 
iş öncesi 
hazırlık, forklift 
motoru, forklift 
ile yük yükleme, 
ataçman, iş 
makinası ve 
iş güvenliği 
konuları 
anlatılıyor.
Teorik bilgilerin 
ardından 

kursiyerler, forklift simülasyonu ile 
pratik sürüş eğitimi alıyor.

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü 
yaptığı açıklamada, oda olarak 
eğitimler düzenlediklerini belirterek, 
forklift operatörlüğü kursunun 
kadınların istihdam edilmesi açısından 
önemli olduğunu belirtti. 

Gaziantep’in ve Türkiye’nin üretim, 
ihracat çıtasını yukarılara çıkartmak 
için kadınların da iş hayatına katılması 
gerektiğini vurgulayan Göncü, 
“Önümüzdeki dönemlerde de bu tür 
eğitimler yapmayı planlıyoruz. Bu kurs 
sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz 
istihdam edilecekler. Bu konuda bize 
destek veren kurumlara teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO),Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK), TÜBİTAK Marmara 
Teknokent, Sanlab Simulatör, Gaziantep 
Teknopark,  Kadın ve Demokrasi 
Derneği Gaziantep temsilciliği (KADEM) 
katkılarıyla gerçekleşen projeyle 30 
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İŞSİZLİK VE 
DİPLOMALI İŞSİZLER

Çevremizdeki birçok insan düzenli ve mutlu bir hayat yaşamak için iş bulma 
mücadele içerisine girmiş durumda.  Anneler, babalar ve yakın akrabalar her 
gün eş dost kapısı çalarak evlatlarına iş bulmaya çalışıyorlar. 

Ülkemizin en büyük sıkıntılarından 
biri olan İşsizlik sorununu bir türlü 
gideremiyor,  gerekli politikaları 
üretemiyoruz.

İşsiz olan, cebinde yeterli parası ve 
düzeni olmayan gençler, ülkemiz için 
en büyük bireysel ve toplumsal tehdit 
olmaya devam ediyor.

Türkiye, dünyada işsizlik oranı en 
yüksek 8’inci ülke.

Türkiye İstatistik Kurumu 2015 Aralık ayı 
işsizlik oranı verilerine göre;

- İşsizlik oranı 2015 Aralık ayı sonu 

itibariyle  %10,3 seviyesinde gerçekleşti.

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılında bir 
önceki yıla göre 204 bin kişi artarak 3 
milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0,4 puanlık artış ile %10,3 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,2 
puanlık artışla %9,2 kadınlarda ise 0,7 
puanlık artışla %12,6 oldu.

- 15-24 yaş grubunu içeren genç 
işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %18,5 
olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
0,4 puanlık artış ile %10,5 olarak 
gerçekleşti.  

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK)’in yaptırdığı 
ankette, yüksek öğretim mezunu işsiz 
sayısındaki artışın yüzde 24,7 olduğu 
belirtiliyor. Üniversite mezunları Nisan 
2014’de işsizlerin yüzde 18,7’sini 
oluştururken bu oran Nisan 2015’de 
yüzde 21,3’e çıkmış bulunuyor. 

İki milyonu aşkın üniversite mezunu 
genç iş bulabilmek için yoğun çaba 
harcıyor. Ailelerin, birçok maddi zorlukla 
okutup mezun ettiği diplomalı işsizler 
ordusu her geçen gün artıyor. 

Genç işsizlerin çoğalmasında;  Devlet 
politikalarındaki yanlışlıklar, yerli 
üretimin ve sanayinin yeterince 
desteklenmemesi, üretmeyen bir 
toplum modeli, ülke menfaatine 
olmayan siyasi politikalar, ekonomideki 
daralma, eğitim sistemindeki çarpıklık 
gibi birçok faktör sayılabilir.

Uygulamaya dayalı olmayan, kişisel 
becerileri ön plana çıkartmayan, öz 
güveni yüksek birey olma yetisinin ön 
planda olmadığı, diploma verip mezun 
etme sistemi devam ettikçe genç işsiz 
ve  üniversiteli işsizlerimizin sayısı 
giderek artmaya devam edecektir.

- Mezun olduktan sonra ne iş olsa 
yaparım mantığı, mezun olmadan önce 
şu işi yapacağım, kendimi bu işe göre 
yetiştirmeliyim mantığına dönüşmelidir.
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telefonlar için “Mirror Link”, İOS içinse “Apple 
CarPlay” uygulamalarıyla birlikte çalışan 
sistem, telefon, mesaj, SIRI ve müzik menüsü 
gibi temel kullanımlar haricinde Spotify ve 
Podcast uygulamalarını da araç ekranına 
yansıtabiliyor. iPhone5’ten itibaren iPhone’un 
tüm versiyonlarında, telefonun kendi 
özelliklerinden biri olan Apple CarPlay’in 
sonradan indirilmesine gerek duyulmazken, 
telefonun kendi USB şarj kablosuyla Mirror 
Screen’e bağlantı kurulabiliyor.

Bu yeni uygulamalar ile Citroen modellerinin 
multimedya özellikleri yeni bir çağa taşınıyor 
ve sürüş güvenliği açısından da araçlara 
katkı sağlanıyor. 

“Airbump” adındaki gövde korumaları, 
“Magic Wash” adı verilen daha az su tüketimi 
sağlayan silecekleri, “Top Box” ismindeki 
yukarı doğru açılan eşya saklama alanı, 
sektörde bir ilk olan tavan bölümünde 
yerleşimli ön yolcu havayastığı “Airbag 
in roof” gibi “Faydalı teknolojiler”e sahip 
Citroën markasının yeni yaklaşımlarının en iyi 
örneklerinden biri olan C4 Cactus modeline, 
Jelly Kırmızı renk seçeneği eklendi. Yeni renk 
seçeneği ile beraber 11 farklı gövde rengi 
sunulan C4 Cactus’ün 4 farklı renkte de 
Airbump opsiyonu mevcut. C4 Cactus, 1,2 lt 
benzinli ve 1,6 lt dizel motor seçeneklerine 
sahip.

Citroën, yeni C4 ve yeni Berlingo 
modellerinde 2016 model yılı için yeni 
donanımlar sunmaya başladı. İlk olarak 
yeni C1 modelinde kullanılan Mirror 
Screen özelliği yeni C4 ve yeni Berlingo 
modellerinde de donanım listesine eklendi. 
Ayrıca Citroen C4 Cactus modeline de özel 
seri “Jelly Kırmızı” renk seçeneği eklendi.

Temel olarak, akıllı cep telefonu ekranlarının 
araç içi dokunmatik ekrana yansıtılması ve 
ilgili uygulamaların yönetilmesi olan Mirror 
Screen özelliği sayesinde artık yeni C4 ve 
Berlingo modellerinde sürüş güvenliği 
çok daha üst bir düzeye taşınıyor. Android 

YENİ CITROËN C4 VE BERLINGO 
MODELLERİ İLE  HER ZAMAN, 
HER YERDE “ÇEVRİMİÇİ” KALIN
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ELEKTRİKLİ OTOBÜSTE TEMSA FARKI: 
MD9 ELECTRICITY İLE “ŞEHRİN HAVASI DEĞİŞİYOR”

Otobüs ve midibüs 
segmentinde üretim 
ve ihracat yapan 
Türkiye’nin önde 
gelen otomotiv 
şirketlerinden 
TEMSA, yeni 
elektrikli otobüsü 
MD9 electriCITY’yi 
Adana’da düzenlediği 
basın toplantısıyla 
tanıttı.
Sabancı Holding 
CEO’su Zafer 
Kurtul, Sabancı 
Holding Sanayi 
Grubu Başkanı 
Mehmet Pekarun 
ve Temsa Genel 
Müdürü Dinçer 
Çelik’in katılımıyla 
gerçekleşen törende, 
Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nde bir 
süre hizmet verecek 
örnek elektrikli 
otobüs Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü’ye 
teslim edildi. 

Otobüs ve midibüs segmentinde Türkiye’nin 
önde gelen otomotiv şirketlerinden Temsa, 
elektrikli otobüsü MD9 electriCITY’i 6 
Nisan Çarşamba günü Adana fabrikada 
düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, 
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı 
Mehmet Pekarun ve Temsa Genel Müdürü 
Dinçer Çelik’in katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, çevreci yönüyle dikkat çeken MD9 
electriCITY büyük beğeni topladı.

Temsa’nın taşımacılık sektörünün 
ihtiyaçlarına göre geliştirdiği yenilikçi 
otobüsü MD9 electriCITY, fosil yakıt yerine 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan 
elektrikle çalışıyor. Enerji tüketimi, çevreye 
duyarlılık ve verimlilik özellikleriyle öne 
çıkan MD9 electriCITY, duraklarda veya 
son duraklarda kısa şarjlar yapılarak 
güzergâhını tamamlayabiliyor. Daha az 
parça sayısıyla, yağ gibi yan ürünler ya da 
bakım gerektirmeden, daha kısa sürede 
üretilebilen bu çevreci otobüs, Temsa 
mühendisleri tarafından yerli olarak 
geliştirildi. 

MD9 electriCITY; üç kapısı sayesinde hızlı 
yolcu indirme-bindirme olanağı sağlayan, 63 
yolcu kapasiteli, çevreci, sessiz, ekonomik ve 

verimli bir şehir içi otobüsü.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul: 
“Türk mühendisler tarafından geliştirilen 
bu yenilikçi otobüsün ilk yolculuğunun 
Adana’da, Adana halkı için yapılması çok 
önemli” 

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul; 
taşımacılık sektörüne yeni bir soluk getiren 
MD9 electriCITY’nin enerji tüketimi, çevreye 
duyarlılık ve verimlilik özellikleriyle öne 
çıktığını söyleyerek, Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen otobüsün ilk 
yolculuğunun Adana’da, Adana halkı için 
yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. 

Kurtul sözlerine şöyle devam etti: “Temsa 
Otobüs, 2015 yılında sekiz yeni ürün 
lansmanına ek olarak, rekor üretim ve 
ihracat ile satışlarını 30%, operasyonel 
karlılığını ise %39 artırdı. Bugün Avrupa’daki 
güçlü konumuna ek olarak ABD’deki 
pozisyonunu daha da güçlendirdi. Adana’da 
Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen 
yenilikçi ve konforlu Temsa marka 
araçlarımız dünya pazarlarına sunuluyor. 
Bugün araçlarımızı 66 farklı ülkeye ihraç 
ediyoruz.”

Zafer Kurtul, Temsa’nın başarısında pazarı 
doğru okumanın, ihtiyaçları doğru şekilde 
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inanıyoruz ve yılsonunda tam 25 ürünümüz 
pazarda olacak. Yeni ürün geliştirme 
hızımızı hiç kesmeden üretim ve satış 
rekorlarını kırmaya, dünya pazarlarında 
büyümeye devam edeceğiz.”

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik: “Bütün 
çabalarımız gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya bırakmak için ve bugün MD9 
electriCITY ile şehrin havasını değiştirmeye 
başlıyoruz”

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, 
şehirlerin giderek büyürken ulaşım 
ihtiyaçlarının da değiştiğini ve daha 
ekonomik, çevreci ve sessiz ulaşım 
araçların önem kazandığını vurguladı. Çelik, 
elektrikli otobüslerin dizel otobüslerin 
alternatifi değil, yolcu ve çevre konforu 
açısından yepyeni bir toplu ulaşım sistemi 
olduğunu söyledi. 

Çelik, ürünün özellikleriyle ilgili şunları 
söyledi: “Değişen teknoloji ve Ar-Ge 
çalışmaları; ekonomik, çevreci ve daha 
sessiz otobüslerin üretimini mümkün 
kılıyor. Uzun süredir üzerinde titizlikle 
çalıştığımız, bileşen yerleşimi, araç dinamiği 
ve tüm yazılımı Temsa tarafından yapılan 
MD9 electriCITY sektörde fark yaratacak 
bir ürün… Ürünümüzü farklılaştıracak 
en önemli özellikleri paylaşmak isterim. 
Dizel bir yakıt tüketen araçta hareketli 300 
parça varken, elektrikli araçta bu sayı 5’e 
düşüyor Elektrikli otobüs; basit tasarımı, 
düşük bakım gereksinimi ve yağ ile 

benzeri ürünleri içermemesiyle 
dikkat çekiyor. Fosil yakıt yerine 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı 
olan elektrikle çalışması 
nedeniyle çevre dostu olan 
elektrikli otobüs, sessiz olmasıyla 
şehirlerdeki gürültü kirliliğinin 
azaltılmasına da büyük katkı 
sağlayacak. 
200kwh batarya ile 230 km menzil 
özelliğine sahip olan bu otobüs, 
6 saatte şarj edilebiliyor. Bir 
dizel aracın günlük yakıt maliyeti 
365 TL iken, elektrikli otobüste 
bu maliyet 100 TL’ye düşüyor. 
Yine dizel üründe yıllık masraf, 
yakıt-yağ-vergilerle birlikte 137 
bin TL olurken elektrikli otobüste 
bu maliyet 36 bin TL seviyesine 
geriliyor. Daha ucuz maliyet 
olan gece elektriği kullanırsa 
bu rakam 21 bin TL’ye kadar da 
geriliyor. Araç maliyetleri elbette 

çok önemli ama elektrikli otobüslerin 
çevreye parayla ölçülemeyecek oranda 
katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz.”
Şehir içi trafiğin yoğun olduğu kentlerde 
filo olarak güzergâhın tamamen elektrikli 
otobüse dönüştürülmesinin çevre açısından 
toplumsal farkındalığını söyleyen Dinçer 
Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 
farkındalığın ilk adımını Adana Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte atıyoruz. Bugün 
Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin 
Sözlü’ye ilk MD9 electriCITY aracımızı 
teslim edeceğiz. Belli bir süre Adana’da 
hizmet verecek otobüsümüz ile Adanalı 
hemşerilerimize kent içi ulaşımda daha 
sessiz ve çevreci bir ulaşım deneyimi 
yaşatacağız. Temsa olarak elektrikli otobüs 
konusunda çalışmalarımız MD9 electriCITY 
ile sınırlı değil. Yüzde yüz yerli elektrikli 
otobüsle ilgili çalışmamız Aselsan iş 
birliğiyle devam ediyor ve bu ürünümüzü de 
haziran ayında tanıtmayı planlıyoruz. Bütün 
çabalarımız gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya bırakmak için ve bugün MD9 
electriCITY ile şehrin havasını değiştirmeye 
başlıyoruz.” 
Basın toplantısının ardından düzenlenen 
törene 1.600 Temsa çalışanı katıldı. Törene 
katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü, Adana’dan doğmuş bir 
markanın başarılarından duyduğu gururu 
dile getirerek Temsa çalışanlarına teşekkür 
etti.

belirlemenin ve teknolojiyi üretim gücü ve 
bilgi birikimiyle harmanlamanın payına 
dikkat çekti. 

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı 
Mehmet Pekarun: “Yenilikçi ve çevreci 
ürün geliştirme hızımızı hiç kesmeden 
üretim ve satış rekorları kırmaya devam 
ediyoruz”

İnovasyon ve sürdürülebilirlik değerlerinin 
buluştuğu MD9 electriCITY’yi sundukları 
için gurur duyduğunu vurgulayan 
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı 
Mehmet Pekarun, Temsa’nın başarılı 
Ar-Ge çalışmalarına, yenilikçi ve yaratıcı 
yönüne dikkat çekti. Pekarun, Temsa’nın 
önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin 
de şunları söyledi: “Sanayi Grubumuzun 
köklü şirketlerinden biri olan Temsa, 
özellikle son yıllardaki rekor üretim ve 
satış rakamlarıyla gururlandırıyor. 2016 
yılına pazarın ihtiyaç duyduğu yepyeni 
ürünleri sunarak başladık. Geçtiğimiz 
günlerde müşterileri dinleyen, ihtiyaçları 
önceden tespit edip uygulamaları hızlıca 
devreye alan ve tüm süreçleri paydaşların 
katılımı ile yürüten TEMSA ARGE Merkezi 
243 merkez içerisinde ‘En İyi Uygulama 
Örnekleri’ arasında seçildi. Ayrıca 
ASELSAN ile çalışmalarını yürüttüğümüz 
yüzde yüz yerli elektrikli otobüsümüzü 
de haziran ayında sizlere tanıtmayı 
planlıyoruz. 2016’da otobüs pazarında tüm 
segmentlerde pazar lideri olacağımıza 
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OTOKAR’IN 
KÖRÜKLÜSÜNE
İLK SİPARİŞ İZMİR’DEN

Türkiye otobüs lider 
markalarından Otokar, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Elektrik Su Havagazı 
Otobüs ve Troleybüs 
(ESHOT) Genel 
Müdürlüğü’nün 100 
adet körüklü otobüs 
alımı ihalesini kazandı. 
Otokar, 17,9 milyon 
Euro teklifle üstlendiği 
ihale kapsamındaki 
araçları 2016 yılı içinde 
teslim edecek. İhale, 
araçların bakım ve 
servis destek hizmetini 
de kapsıyor.

Otobüslerin teslimatları 2016 yılı içersinde 
partiler halinde tamamlanacak. Bu sipariş 
ile Otokar’ın yeni geliştirdiği körüklü 
otobüsleri ilk kez İzmir’de kullanılacak.

Engelli yolcu erişimine uygun, alçak 
tabanlı ve klimalı olmasının yanı sıra 
Otokar’ın yeni körüklü otobüsleri AB 
standartlarına uygun olarak çevreci Euro 
6 motora sahip. 

ESHOT’un İzmir’in toplu ulaşımı için 
Otokar’ı seçmesinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç, “Her geçen 
gün daha da güçlenen İzmir ulaşımı, 
düşük işletme giderleri, üst düzey konfor 
ve dayanıklılığa sahip olan Otokar’ın 
körüklü otobüsleri ile yeni bir soluk 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin 
toplu taşıma filolarını güçlendirmeye 
devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge 
merkezi ile kullanıcı beklenti ve 
isteklerine uygun araçlar geliştirerek 
dayanıklılığı, güvenliği ve ekonomiyi bir 
arada sunan Otokar, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı ESHOT’un 100 adet 
körüklü otobüs alımı ile araçların bakım 
ve servis destek hizmet ihalesini kazandı. 

kazanacak. İzmir’de halihazırda 9 metre 
uzunluğundaki Doruk ve 12 metre 
uzunluğundaki Kent otobüslerimiz toplu 
taşımada hizmet vermekte. Bu ihale ile 
Kent Körüklü aracımızın da İzmirlilere 
hizmet vermeye başlayacak olması ve 
İzmir’deki araç sayımızın gün geçtikçe 
artması bizim için gurur verici. Ayrıca, 
bu siparişin bizim için özel bir önemi 
de var. Otobüs ürün gamımızın en yeni 
üyesi olan Kent Körüklü otobüslerimiz 
ilk kez İzmir’de yolcu taşıyacaklar. 50 yılı 
aşkın toplu taşıma araçları deneyimimiz, 
İstanbul gibi büyükşehirlerde hizmet 
veren 1000’i aşkın otobüslerimizle 
kazandığımız bilgi birikimi ile İzmir’e yine 
en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz. 
Yeni araçların hayırlı olmasını dileriz” dedi.
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KÜRŞAT ULUSOY
info@radusdergisi.com

VERGİ SUÇ VE CEZALARINA 
GENEL BİR BAKIŞ

İşletmeler geçmişten günümüze büyüklükleri fark etmeksizin aynı amaç 
doğrultusunda kâr amacı güderek kurulmuşlar, faaliyetlerini de bu doğrultuda 
yönlendirmişlerdir. Ticari hayatın takas ile başladığı ilk çağ döneminde kazanç 
ve iratlardan sadece ayni vergiler alınıyorken, günümüzde kazanç ve iratlardan 
toplam yetmişe yakın nakdi vergi alınmaktadır. Vergi sayılarının yıllar itibariyle 
artması beraberinde vergi suçlarını ve bu suçlara ilişkin cezaları da birlikte 
getirmiştir.

Vergi suçu kavram olarak ceza 
hukukunda düzenlenmiş bir kavram 
olmakla birlikte vergi suç ve cezaları 
vergi usul kanununda düzenlenmiştir. 
Vergi suç ve cezaları özellikle 
vergi bilincinin oluşması ve kamu 
harcamalarının finansmanı adına kanun 
koyucunun elinde bir kalkan olarak yer 
almaktadır.

Vergi suç ve cezaları idari ve adli cezalar 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu gruplara 
dahil olan suç ve cezalar hakkında bilgi 
sahibi olmak gerek işletme yöneticileri 
gerekse işletmelerin mali işler 
bölümünde çalışanlar için olası vergi 
kaybı ve cezaların önüne geçme adına 
oldukça önemlidir.

İDARİ SUÇ VE CEZALAR
İdari nitelikli vergi suç ve cezaları kendi 
içerisinde vergi ziyaı suçu ve cezası ile 
usulsüzlük suçları olmak üzere ikiye 
ayrılır.

1.Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası:  Vergi ziyaı 
vergi mükellefi ya da sorumlusunun 
vergilendirme ile ilgili ödevlerini 
zamanında yerine getirmemesi ya da 

eksik getirmesinden kaynaklı verginin 
zamanında tahakkuk ettirilememesi 
ve/veya eksik tahakkuk ettirilmesi 
durumunda ortaya çıkar. Vergi ziyaı suçu 
işleyenlere kesilecek vergi cezası ziya 
uğratılan verginin bir katıdır. Vergi ziyaı 
VUK.359 md. kaynaklı bir fiille doğar ise 
bu ceza üç kat, fiillere iştirak edenlere 
ise bir kat olarak uygulanır.

2. Usulsüzlük Suçları: Usulsüzlük 
suçları vergi kanunlarında yer alan 
vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine 
getirilmesinde dikkate alınması gereken 
kural ya da şekli hususlara uymamaktan 
kaynaklı işlenen suçlardır. Usulsüzlük 
suçları genel usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük suçları olarak kendi içinde 
ikiye ayrılmaktaktadır. 

En çok işlenen usulsüzlük suçları 
sırasıyla;

- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi  
 ve alınmaması ile diğer şekli ve usul  
 hükümlerine uyulmaması,

- Üzerindeki eksiklikler dolayısıyla   
 hiç düzenlenmemiş sayılan   
 belgelerin bulunması,

- 7 günlük fatura düzenleme süresi   
 içinde faturaların düzenlenmemiş   
 olması,

- Serbest meslek makbuzu yerine   
 fatura düzenlenmesi,

- Perakende satış fişi, sevk irsaliyesi,  
 taşıma irsaliyesi, yolcu listesi gibi   
 düzenleme zorunluluğu getirilmiş   
 olan belgelerin düzenlenmemesi,   
 bulundurulmaması, aslı ile örneğinin  
 farklı tutarları içermesidir.

Bu suçları işleyen işletmeler hakkında 
da işletmenin ve işlenen suçun 
niteliğine göre özel usulsüzlük cezası 
kesilir.

ADLİ SUÇ VE CEZALAR
Adli nitelikli suçlar özellikle 
mükelleflerin ticari ahlak ve haysiyetinin 
zedelenmesi adına karşılaşılmak 
istenmeyen bir durum olarak 
görülmekte ve cezai yaptırımları 
bakımından da idari suç ve cezalara 
göre maddi ve manevi olarak daha ağır 
sonuçlar doğurmaktadır. Adli nitelikli 
cezalar kendi içinde üçe ayrılır.
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1. Kaçakçılık: Vergi kanunlarında 
kaçakçılık suçu en çok aşağıdaki 
durumlar ile işlenmektedir.

- Defter kayıt ve  belgeleri    
 saklamamak gerekli özeni   
 göstermemek

- Defter kayıtlarında muhasebe hilesi  
 yapak

- Defter tasdik dönemlerinde tasdik   
 edilmesi zorunlu defterleri tasdik   
 ettirmemek

- Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge   
 düzenlemek

Bu suçların ortaya çıkması halinde 
cezanın türü ve boyutuna göre adli para 
ve hapis cezası uygulanır. Özellikle bu 
noktada dikkat edilmesi gereken husus 
bu suçları işleyen mükelleflere suça 
istinaden verilmiş olan adli para ve/
veya hapis cezaları vergi ziyaı cezasını 
ortadan kaldırmaz,kanun koyucu uygun 

gördüğü takdirde her iki cezayı birlikte 
verebilir.

2. Vergi Mahremiyetini İhlal:  Vergi 
mahremiyetini ihlal suçu mükellefin 
vergi ve işletmeleri ile ilgili bilgilerin 
özellikle devlet memurları tarafından 
ilgili olmayan kişi ve kişilere aktarılması 
ya da ifşa edilmesi durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Vergi mahremiyetini ihlal 
suçu iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. 
Bunlara ilki mükellefle ilgili gizli 
kalması gereken bilgi ve belgelerin 
üçüncü kişilere aktarılması durumu 
yani ifşası, ikincisi ise mükellefle ilgili 
gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin 
başkaları yararına kullanılmasıdır. Bu 
suçları işleyen şahıslar hakkında yine 
kanun koyucu adli para ve hapis cezası 
öngörmüştür.

3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma: 
Gerek vergi inceleme yetkilileri 
gerekse mükellef ile devlet tüzel kişiliği 

arasında bir köprü görevi yapan vergi 
memurlarının ilgili mükellefleri adına 
özel iş ve işlemleri yapmaları, her türlü 
hesap yazı ve özel yükümlülüklerinde 
rol almaları kanunen yasaklanmıştır. 
Yine kanun koyucu bu iş ve işlemleri 
yapan kamu görevlileri ve bu suça 
iştirak edenler hakkında adli ceza 
öngörmüştür.

Sonuç olarak kanun koyucu vergi 
suç ve cezalarını gerek vergi usul 
kanunu gerekse ceza kanunlarına 
açık bir şekilde belirlemiştir. Bu 
noktada özellikle işletme yöneticileri 
ve işletmelerin mali işlerle ilgili 
personellerinin bu suç ve cezaların 
bilinciyle hareket ederek iş ve işlemeleri 
bu doğrultuda yönlendirmeleri 
gerekmektedir. Zira yapılan bir işlemin 
suç olduğunu bilmemek o işleme 
ilişkin cezai yaptırımlarla karşılaşmanın 
önünde bir engel teşkil etmemektedir. 
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OTOSÜR SÜRÜCÜ KURSU, 
ÇORUM OSMANCIK’TA HİZMETE AÇILDI

Bir Profisan markası 
olarak hizmet hayatına 
başlayan Otosür Sürücü 
Kursu, Osmancık 
Belediye Başkanı Hamza 
Karataş, Dodurga 
Belediye Başkanı Mustafa 
Aydın, Osmancık 
İlçe Emniyet Müdürü 
Abdurrahim Esmek, 
Osmancık Malmüdürü 
Hüseyin Zengin, 
Osmancık İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut 
Tökel ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla 
açıldı. OTOSÜR Sürücü 
Kursu Müdürlüğüne, eski 
İlçe Özel İdare Müdürü 
Erdal Karataş atandı.

kursunun ilçeye ve işletme sahiplerine 
hayırlı olmasını dileyerek, “Amacımız 
insanlara sadece sürücü belgesi vermek 
değildir. Temel amacımız, kaliteli bir eğitim 
vererek, topluma güvenli ve bilgili sürücüler 
yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

 Açılış kurdelesini Hamza Karataş, Dodurga 
Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İlçe Müftü 
Yardımcısı Ali Mustafa Yıldırım, Profisan 
Genel Müdürü ve ARÜSDER Başkanı 
Burhan Fırat ile Sevil Ünser kesti.

Kurs binasında 
yapılan titiz 
çalışmaların ardından 
sınıfların modern, 
ferah ve aydınlık 
tasarımı ile ders 
malzemeleri açılışa 
katılan davetlilerin 
beğenisini kazandı. 
Otosür Sürücü 
Kursu, yılların trafik 
deneyimine sahip 
profesyonel eğitim 
kadrosu ile sürücü 
adaylarını eğitecek. 

Otosür kadrosu doğru ve güvenli sürüş 
tekniklerini sürücü adayları ile paylaşmak, 
onlara trafikte uygun davranış biçimlerini 
kazandırmaya çalışmak hedefiyle yola 
çıkıyor. Otomobil, motosiklet, otobüs/
minibüs, traktör ve kamyon/çekici 
sınıflarında eğitim veren sürücü kursu, 
modern ve kaliteli hizmet anlayışıyla hareket 
etmeyi vadediyor.

Kendi dallarında uzman bir kadroyla hizmet 
vereceklerini ifade eden Otosür Özel Sürücü 
Kursu Müdürü Erdal Karataş, sloganlarını 
“Farkımız Ciddi Eğitim. Farkı Bizimle 
Yaşayın” olarak açıkladı.

Otosür Özel Sürücü Kursu öğretim 
kadrosunda; Erdal Karataş Kurucu Kurs 
Müdürü, Gülşen Bacak sekreter, Sevil Ünser 
B sınıfı direksiyon dersi öğretmeni, Burhan 
Fırat araç tekniği dersi öğretmeni, Onur 
Namalır A (A2)-B-D (E)-B1 (otomatik vites) 
sınıfı direksiyon dersi öğretmeni, Nevzat 
Güler B sınıfı direksiyon dersi öğretmeni, 
Kasım Karakoç D(E) sınıfı direksiyon dersi 
öğretmeni, Ahmet Taber ise trafik ve 
çevre dersi öğretmeni olarak kursta görev 
yapacak.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Osmancık 
Belediye Başkanı Hamza Karataş, sürücü 
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YENİ RENAULT TRUCKS T:
DÜŞÜK TÜKETİM, YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Renault Trucks T, 
lansmanının ardından 
üç sene olmadan 
kullanıcıları için daha 
da az işletim maliyetleri 
sağlamak üzere 2016 
versiyonu ile sunuluyor. 
T serisinin 2016 
versiyonu, şaside ve güç 
aktarma organlarındaki 
yenilikler ile hem yakıt 
tüketimini ekstra %2 
oranında azaltıyor hem 
de taşıma kapasitesini 
114 kg arttırıyor. Bu 
yeniliklerin yanı sıra 
GPS ile öngörülü bir 
sürüş kontrol sistemi 
olan Optivision da 
kullanıcılara sunuluyor.

2013 yılında lansmanı yapılan Renault 
Trucks T, 2015’te Uluslararası En iyi Çekici 
(International Truck of the Year 2015) 
seçilmişti. Renault Trucks, T serisi ile 
sağladığı verimliliği bir üst seviyeye çıkarmayı 
hedefleyerek şimdi 2016 versiyonunu pazara 
sunuyor. T 2016 versiyonu ile Renault Trucks, 
sunduğu nakliye çözümlerini daha da 
genişletiyor. İyileştirilmiş yük kapasitesi, daha 
etkili çalışan motorlar ve yakıt tüketiminde 
en son yeniliklerden faydalanan hizmetler ile 
Renault Trucks, kazançlı çözümler için yeni 
bir adım daha atıyor. 

Renault Trucks Uzun Yol Araçlar Müdürü 
Sophie Rivière konu ile ilgili olarak; 
“Müşterilerden aldığımız geri bildirimler, 
bize T’nin yakıt verimliliği ve sürüş kalitesi 
bakımından olağanüstü bir performans 

sunduğunu gösteriyor. 2016 versiyonu ile 
müşterilerimizin işletim maliyetlerinde 
daha tasarruflu olmalarını sağlamak için 
üç noktaya odaklandık: yakıt tüketimini 
azaltmak için araç aerodinamiklerinin 
iyileştirilmesi, taşıma kapasitesinin 
arttırılması için ağırlığın azaltılması ve 
GPS navigasyon sistemi ile çevre dostu 
sürüşün teşvik edilmesi” dedi. 

YÜZDE 2 EKSTRA 
TASARRUF 
Aerodinamiklerin iyileştirilmesi 
sonucunda T 2016, tamponun altında 
opsiyonel bir spoyler sunuyor. Sophie 
Rivière açıklamasında; “Bu spoyler, 
aracın altından geçen hava akımını daha 
iyi yönlendirerek, yakıt tüketimini arttırma 
potansiyeline sahip olan aerodinami 
bozulmasını azaltıyor. Dahası, yeni T metal 
yapı içermeyen daha hafif bir tavan deflektörü 
sunarak aracın havayı daha iyi delebilmesini 
sağlıyor” diyor. Bu versiyona bağlı olarak 
müşteriler, şu anki araca kıyasla ekstra %2 
tasarruf daha elde edebiliyor. 

114 KG EKSTRA YÜK TAŞIMA 
KAPASİTESİ
Şaside ise ağırlıkta tasarruf büyük bir öncelik 
haline geldi. Birkaç bileşen tekrardan 
tasarlanarak veya daha hafif hale getirilerek, 
müşterinin taşıma kapasitesi arttırıldı. 
Yeni tahrik şaftı ve havalı süspansiyondaki 
iyileştirmeler aracın ağırlığını birkaç kilo 
daha azalttı. Sophie Rivière konu hakkında; 
“Ağırlığa olan yaklaşımımız, aerodinamikler 
için benimsediğimiz yaklaşım ile büyük 
benzerlik gösteriyor. Ağırlığın azaltılmasında 
adım adım ilerlenerek önemli bir genel 
sonuç elde edildi. Müşterilere 114 kg gibi bir 
ekstra yük taşıma kapasitesi sunulması ile 
çalışmalarımız sonuçlarını verdi” diyor.

DTI 11 ve DTI 13 motorlar da iyileştirmeden 
geçirilerek yanma performansı arttırıldı ve 
yakıt tüketimi de azaldı. Tüm motorlar, 31 
Aralık 2016 tarihinde zorunlu hale gelecek 
olan Euro 6c standartları ile uyumlu olarak 
sunuluyor. 

Çekicide yapılan iyileştirmelere ek olarak 
Renault Trucks, yakıt tüketimini azaltmak 
amacıyla bazı hizmet paketleri de sunuyor. 
Bu hizmetler, GPS ile bağlantılı çalışan 
öngörülü bir sürüş kontrol sistemi olan 
Optivision’u da içeriyor. Bu özellik ile vites 
geçişleri, ivmelenme ve aracın hız stratejisi, 
takip edilen yol ile uyumlu olacak şekilde 
ayarlanabiliyor. Sophie Rivière açıklamasında; 
“Örneğin; yokuş aşağı bir yola geldiğinizde 
sistem, çekicinin ataletini azami derecede 
kullanıyor. Yokuşun en doruk noktasına 
ulaştığınızda ise ardından yokuş aşağı bir 
yolun geldiğini bildiği için sistem, en yüksek 
ve en ekonomik viteste kalıyor” dedi. Sistem, 
her yolculukta takip edilen rotayı sadece bir 
çekicide değil, aynı yolu izlemiş olan tüm 
Optivision’lu araçlarda kaydediyor. Böylelikle 
çekici o rotayı ilk defa izlese bile, eğer söz 
konusu rota geçmişte başka bir Optivision’la 
donatılmış araç tarafından kullanıldıysa 
sistem, bunu algılıyor ve yakıt ekonomisi 
sunuyor. Fuel Eco paketini (güç önleme 
modu, ekonomik cruise kontrollü Optiroll 
serbest sürüş modu kontrolü, devreden 
çıkarılabilir hava kompresörü, değişken 
akışlı direksiyon pompası ve otomatik motor 
durdurma) Optivison ile birleştiren Fuel Eco+ 
paketi ile nakliyeciler, bu çekicilerin yakıt 
tüketiminde %5’e varan oranda tasarruf 
sağlayabiliyor.
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YAZ LASTİĞİNE GEÇERKEN
 +7°C SICAKLIĞA DİKKAT EDİN

Kış lastiği zorunluluğu 
uygulaması 1 Nisan 
itibarıyla sona eriyor 
ancak yaz lastiğine 
geçişte önemli bir 
uyarı LASİD’den geldi. 
Lastik Sanayicileri 
ve İthalatçıları 
Derneği LASİD Genel 
Sekreteri Bahadır 
Ünsal; yürürlükteki 
“+7°C ‘nin altındaki 
sıcaklıklar” ifadesine 
dikkat çekerek kafası 
karışan sürücülere 
‘‘Kış lastiğinden yaz 
lastiğine geçerken, 
bulunduğunuz 
bölgedeki sıcaklıkların 
+7°C’nin üzerine çıkıp 
çıkmadığını öncelikli 
olarak dikkate alın’’ 
uyarısında bulundu

Sekreteri Bahadır Ünsal; ilgili yönetmelikte 
belirtilen ‘‘+7°C’nin altındaki sıcaklıklar’’ 
ifadesine dikkat çekerek ‘‘Yasal süre 1 
Nisan tarihi itibarıyla sona ermekle birlikte; 
yükümlülük kapsamında hava sıcaklığının 
+7°C’nin üstüne çıkması gerektiği 
belirtilir. Bu yüzden güvenli bir sürüş için 
sürücülerden beklenilen de bu kriteri 
dikkate almalarıdır. Sıcaklıklar değişken 
olmakla birlikte mevsim normallerinin 
altında seyredebiliyor. Bu yüzden yaz 
lastiğine geçerken; öncelikli olarak 1 Nisan 
tarihini değil; bulunduğunuz bölgedeki 
hava sıcaklıklarının +7°C üzerine çıkıp 
çıkmadığını dikkate alın’’ uyarısında 
bulundu. 

‘‘Yaz lastiğine zamanında geçiş 
önemli’’ diyen LASİD Genel 
Sekreteri Bahadır Ünsal; 
kış lastiklerinin çıkarılıp 
uygun ve önerilen koşullarda 
saklanması gerektiğinin altını 
çizdi. Kış lastiği uygulamasına 
ilginin her geçen yıl arttığına 
dikkat çeken LASİD Genel 
Sekreteri Bahadır Ünsal; şunları 
söyledi: ‘‘Zorunluluk kapsamına 

alınmasa da binek araçların da kış lastiği 
tercih ettiğini gördük. Kış lastikleri bilindiği 
üzere +7°C’nin altındaki sıcaklıklarda daha 
güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi 
avantajı vererek trafiğin akıcı ve güvenli bir 
şekilde işlemesini sağlıyor ve bizleri hayata 
bağlıyor. Kış lastikleri kış koşullarına uygun 
tasarlanmış olup, +7°C’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda kullanım koşullarına uygun 
değildir. Bu yüzden sıcaklıkların artmasıyla 
birlikte; daha üstün performans ve güvenli 

bir sürüş için yaz 
lastiklerine geçiş 

önemlidir.’’

Kış koşullarında daha fazla yol tutuşu, kısa 
fren mesafesi gibi özellikleri ile, akıcı ve 
güvenli bir trafik için zorunlu hale getirilen 
kış lastiği uygulaması, 1 Nisan tarihinde 
sona eriyor. Hava sıcaklıkları mevsim 
normalleri altında seyrederken; sürücülerin 
yaz lastiğine geçişle ilgili merak ettiği ‘‘Kış 
lastiklerini ne zaman çıkarmalıyız’’; ‘‘Yaz 
lastiğine ne zaman geçmeliyiz’’ sorularına 
cevap Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları 
Derneği LASİD’den geldi. LASİD Genel 



CITYEXPO 
Uluslararası Belediye 
Ekipmanları ve Şehir 
Planlama Fuarı

Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 28.10.2016

Belediyecilik ve 
Şehir Planlama

Atılım FuarcılıkTahran, İran

HANNOVER MESSE
Uluslararası Sanayi
Fuarı

Başlangıç: 25.04.2016
Bitiş: 29.04.2016

Makina ve Teknik Hannover MesseHannover, 
Almanya

OTOMOTİV 2016
Otomotiv, yedek parça
ve konponent ve 
teknolojileri fuarı

Başlangıç: 24.11.2016
Bitiş: 27.11.2016

Otomobil,Ticari 
araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet

ISF FuarcılıkATO Fuar ve 
Kongre Merkezi

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

Geri Dönüşüm, 
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 
Merkezi

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
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ’NİN
 42’NCİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Haziran 1974 yılında 
kurulan ve Kasım 
1979 yılında bugünkü 
adını alan Otomotiv 
Sanayii Derneği 
(OSD)’nin 42. Olağan 
Genel Kurulu’nda 
Kudret Önen yeniden 
Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildi. Genel 
Kurul’da konuşan 
Kudret Önen, “Türk 
Otomotiv Sanayii, 
2015 yılında üretim 
ve ihracatta kırdığı 
rekorlarla küresel 
üretim sıralamasında 
iki basamak yükselerek 
15. ve AB üretim 
sıralamasında da bir 
basamak yükselerek 
beşinci sıraya çıktı” 
dedi.

en büyük küresel oyunculardan olduğunu 
belirten Önen, “Sanayimiz küresel bir 
oyuncuya yaraşır şekilde dünya otomobil 
üretiminde 18., ticari araç üretiminde de 
8. sırada yer alarak 2015 yılında toplam 
üretim sıralamasında 2 basamak birden 
yükselerek 15. sırada yer aldı. Bu gurur 
verici tabloda elbette sanayimizin ürün, 
üretim ve istihdam kalitesinin yerinin büyük 
olduğu aşikâr. Hükümetimizin son yıllarda 
aldığı tedbirlerle rekabetçiliğini geliştiren 
sanayimiz, Türkiye’nin bir otomotiv üretim ve 
mühendislik merkezi olması yolunda büyük 
mesafe kaydetti.”

“KIZIŞAN KÜRESEL 
REKABET ORTAMINDA 
BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYORUZ”
2015 yılında gerçekleştirilen yeni model ve 
kapasite artışı yatırımlarıyla Türk Otomotiv 
Sanayii’nin toplam kapasitesinin 1.75 
milyon adede yükseldiğini hatırlatan Önen, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayimizin 
rekabetteki gücü sayesinde küresel otomotiv 
sanayinde kapasite fazlası olmasına 
rağmen, ülkemizde yatırımlar devam 

Olağan Genel Kurul’da 2015 yılına ilişkin 
değerlendirmeler yapan OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Kudret Önen, “2014 ve 2015 
döneminde yatırımlarla sanayimiz üretim 
kapasitesi 1 milyon 750 bin adede ulaşarak 
hem üretim hem de ihracatta ciddi artışlar 
gerçekleştirmeyi başardı. Yeni yatırımlar ve 
Avrupa pazarının toparlanması, otomotiv 
sanayinin kararlı büyümesine destek 
oldu. 2015 yılında üretimde yeni bir rekor 
anlamına gelen 1 milyon 359 bin adede,  
ihracatta da 992 bin adetlik rekor sayıya 
ulaşıldı” dedi. Türkiye’nin artık otomotivde 

ediyor. 2016 yılında otomotiv sanayimiz 
kapasitesini 1.85 milyon adede yükseltmeyi 
hedefliyor. Dünyada rekabetin arttığı bir 
ortamda yeni yatırımları ülkemize çekmek 
için daha fazla çalışmalı ve sanayimizin 
büyümesini sürdürülebilir kılmalıyız. Bu 
doğrultuda elbette artık belirli bir seviyeye 
ulaşan iç pazarımızın sürdürülebilir pazar 
büyümesi trendine girmesi gerekiyor. Öte 
yandan ihracat odaklı üretim büyümesini 
sürdüren sanayimizin 2016’da yeni rekorlara 
imza atmasını bekliyoruz. Üretimde 1,4 ile 
1,5 milyon adetlik rakamlara ulaşmasını 
beklediğimiz sanayimizde ihracatın da yüzde 
10’lar seviyesinde artarak 1.05 ile 1.1 milyon 
adede yükselmesini öngörüyoruz.”

“DİNAMİK VE DEĞİŞKEN 
İŞ ORTAMI REKABETİ 
ARTIRMAYA DEVAM 
EDİYOR”
Şehirleşme, demografik değişim, satın 
alma gücünde coğrafi değişim, iklim 
değişikliği, sınırlı kaynaklar ve kullanımı, 
teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici 
beklentileri ile dinamik ve değişken bir 
iş ortamı oluştuğunu söyleyen Önen, bu 



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.
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“OTOMOTİV HÂLÂ AR-GE’NİN 
LİDER SANAYİ KOLU”
Otomotiv Sanayii’nde müşteri beklentilerinin 
hızla gelişip değiştiği ve buna paralel olarak 
regülasyonların da gelişip sıkılaştığına 
dikkat çeken Önen, “Üretimde katma 
değer yapısı değişiyor, burada en fazla 
öne çıkan noktalar ise mühendislik, 
Ar-Ge, elektronik ve yeni malzeme ile 
yeni teknoloji kullanımıdır. Bu değişimin 
yansımasıysa otomotivde sürekli artan 
mühendislik ve Ar-Ge harcamaları” dedi. 
Önen, sözlerini “Bugün Türkiye genelinde 
243 adet Ar-Ge merkezi varken bunların 
71’inin otomotiv sanayiine hizmet verdiğinin 
altını çizmemiz gerekiyor. 10 yılda OSD 
üyelerinin Ar-Ge istihdamında yüzde 
96, patent başvuru sayısında da yüzde 
370’lik artışının dikkate değer olduğunu 
düşünüyoruz. 2015 yılı itibarıyla OSD 
üyelerinin Ar-Ge merkezlerindeki yetişmiş 
işgücü 4 bin 88 kişiye ulaşmıştır. Sadece 
geçtiğimiz yıl yapılan patent başvuru sayısı 
479 adet. Özetle Türk Otomotiv Sanayii 
olarak ülkemizin kalkınmasına destek 
için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek 
tamamladı.

İHRACAT, TEKNOLOJİ 
VE YAN SANAYİİ BAŞARI 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ 
BULDU 
Dernek Yönetim Kurulunca, 2015 yılında 
ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı 
Ödülleri verildi. Verilen İhracat Başarı 
Ödülleri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın 
Madalya ve Gümüş Madalya şeklinde 4 ana 
kategoride sınıflandırıldı. 1 milyar doların 

üzerinde ihracat yapan 
firmalar Platin Plaket, 
500 ve 1 milyar dolar 
arasında ihracat yapan 
firmalar Altın Plaket, 
100 ila 500 milyon dolar 
arasında ihracat yapan 
firmalar Altın Madalya, 
30 ile 100 milyon dolar 
ihracat yapan firmalar 
ise Gümüş Madalya ile 
ödüllendirildi.

Ayrıca kalite ve teslimat 
güvenilirliği, teknoloji 

geliştirmedeki işbirliği ve rekabetçilik 
gibi kriterleri esas alınarak OSD  üyeleri 
tarafından yapılan değerlendirme ile Yan 
Sanayi Başarı Ödülleri de sahiplerine teslim 
edildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Teknoloji Başarı 
Ödülleri kapsamında ise Türk Patent 
Enstitüsü verilerine göre 2015 yılında patent 
tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül 
almaya hak kazandı.

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak 
kazanan firmalar;
PLATİN PLAKET 

FORD OTOMOTİV SAN.A.Ş.

OYAK RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN.VE TİC. 
A.Ş.

TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.

ALTIN PLAKET
MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.

ALTIN MADALYA

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ 
A.Ş.

MAN TÜRKİYE A.Ş.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

TEMSA GLOBAL SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜMÜŞ MADALYA
KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

HONDA TÜRKİYE A.Ş.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. 
A.Ş.

YAN SANAYİİ BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak 
kazanan firmalar;
NURSAN KABLO DONANIMLARI A.Ş. 

ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. TİC. 
A.Ş.

MAXİON İNCİ JANT SAN. A.Ş.

TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLÜ almaya hak 
kazanan firmalar;
FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

OYAK RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.

MAN TÜRKİYE A.Ş.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. 
A.Ş.

koşulların rekabeti artırdığını ifade etti. 
Önen, “Otomotiv sanayiindeki trendler 
rekabet koşullarını zorlaştırıyor. Özellikle 
bir yandan büyüyen pazarlar çerçevesinde 
üretim gelişmekte olan ülkelere yönelirken 
bu ülkelerin yatırım çekme konusunda 
da kıyasıya rekabet içerisinde oldukları 
görülüyor. Ancak diğer taraftan da gelişmiş 
ülkelerde de ‘kendi ülkende üret’ trendi 
yükseliyor. Buna bağlı olarak artık üretim 
merkezleri ile üreticiler arasında da kıyasıya 
rekabet yaşandığı ortamlar oluşuyor” dedi. 
Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının 
ticaretin yapısını da değiştirdiğine değinen 
Önen, dünya vatandaşlarının giderek daha 
duyarlı hale gelmesiyle güvenlik ve çevre 
konularının öne çıktığını, bu çerçevede yeni 
teknolojilerin araç ve üretim sistemlerine 
entegre edildiğini belirtti. 
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Truva Savaşı böylece başlamış olur. Tarih 
bilgilerimizde bu savaş, Truva atı hilesi ile 
yer edinmiştir.

Truva antik kentinin efsane değil gerçek 
bir şehir olduğu, 1870 yılında Alman 
arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 
başlatılan kazılar sayesinde ortaya 
çıkarıldı. Çanakkale Boğazı’nın güney 
sahillerindeki Troas bölgesinde bir sırtın 
üstünde bulunan bu şehir, tam dokuz kez 
yıkılıp yeniden yapılmış. Homeros’un bize 
anlattığı, efsaneye konu olan Truva ise 
milattan önce 15-12. yüzyıllar arasında 
varlığını sürdürmüş ve savaş sonrası 
Yunanlar tarafından tahrip edilmiştir.

Günümüzde Ezine ilçesi sınırları içinde 
bulunan Truva antik kenti, 1998 yılından 
bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alıyor, 1996 yılından beri de Troya Tarihî 
Millî Parkı unvanını taşıyor. Arkeolojik 
kazılar sonucu ortaya çıkarılan surlar ve 
diğer kalıntılar, kültür turizmi açısından 
büyük önem taşıyor. Bununla birlikte 
doğal kızılçam ormanları, kıyı ekosistemi 
açısından önem taşıyan endemik 
bitkiler ve yaban hayatın yer bulduğu 
Karamenderes deltası, millî parkı eşsiz 
kılıyor.

Arkeolojik kazıların hâlâ devam ettiği 
antik kentte geçmişte ortaya çıkarılan 
eserlerin pek çoğu ne yazık ki Almanya, 
Rusya, ABD gibi ülkelere kaçırılmış ve 
küçük bir kısmının Türkiye’ye iadesi 
sağlanabilmiştir. 

Ünlü Yunan 
ozan 
Homeros’un 

yazdığı 
İlyada’da anlatılan 

odur ki Zeus, Peleus 
ile Thetis’in düğününe 
tanrıçalardan kavgacı 
Eris’i davet etmez. 
Bunun üzerine Eris, 
düğüne gelip ortaya 
altın bir elma atarak, 
bunun “en güzel 
tanrıçaya” verilmesini 
ister. Athena, Hera ve 
Afrodit altın elmanın 
kime verilmesi 
gerektiği konusunda 
anlaşmazlığa düşünce 
Zeus, İda dağının 
(günümüzde Kaz 
Dağı) çobanı Paris’in 
karar vermesini 
ister. Paris altın 
elmayı Afrodit’e 
verir. Çünkü Afrodit, 
“tüm kadınların en 
güzeli” olan Helen’i, 
Paris’e âşık etmeyi 
vadetmiştir. Bu 
olaydan sonra Paris, 
Helen’i memleketi 
Sparta’dan alıp 
Truva’ya kaçırır ve 
tam on yıl sürecek 

TROYA TARİHÎ 
MİLLÎ PARKI

Elif Çelik

EN GÜZELE ADANAN TOPRAKLAR





201674

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

Tür: Aksiyon, Fantastik  

Yapım: ABD, 2016

Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.  

Tür: Bilimkurgu, Gerilim

Yapım: ABD, 2016

General Zod’un Metropolis’e saldırısının üzerinden on sekiz ay geçmiş, önceleri dünyaya 
yaptığı iyiliklerle adeta ilahlaştırılan Superman, artık ihtilaflı bir figür olarak algılanmaya 
başlamıştır. Superman’in gizli kimliği gazeteci Clark Kent, Lois Lane ile birlikte yaşamaya 
başlar. Gotham City’de Batman olarak tam yirmi yıl faaliyet göstermiş olan Bruce Wayne ise 
Superman’i insanlık için bir tehdit olarak görmektedir. Superman de yaptığı işleri öğrendikten 
sonra Batman’i tehdit olarak görmeye başlar ve çalıştığı Daily Planet gazetesinde yazdığı 
makalelerle onu durdurmanın yollarını bulmaya çalışır.

Bu arada dünya, insanlığın ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar vermeye 
çalışmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan Superman’in insanlığın yanında 
mı, yoksa karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman’e karşı 
giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.

Zack Snyder imzası taşıyan “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”, tarihte ilk kez iki DC 
karakterini beyaz perdede buluşturuyor. Başrollerinde Oscar ödüllü Ben Affleck Batman/
Bruce Wayne ve Man of Stell filminin yıldızı Henry Cavill Superman/Clark Kent rolüyle karşı 
karşıya geliyor.

Nişanlısı Ben ile kavga eden Michelle, New Orleans’tan Louisiana’ya doğru yola çıkar. 
Gecenin içinde hızla ilerlerken, bir yandan da geride bıraktığı şehirlerde meydana gelen bir 
dizi elektrik kesintisini haber veren radyoyu dinlemektedir. Ben’den gelen telefonla dikkati 
dağılan Michelle, trafik kazası geçirir ve ardından bilincini kaybeder. Duvara zincirlendiği bir 
odada gözlerini açtığında, yanında Howard isimli bir adam bulunmaktadır. Howard, dışarıda 
kaynağı bilinmeyen kimyasal bir saldırı olduğunu, Michelle’i yol kenarında bulduğunda bu 
yer altı sığınağına getirdiğini söyler.

Michelle burada saldırıdan kurtulan Emmett adında biriyle daha karşılaşır. Hafızası hâlâ 
yerine gelmemiş olan Michelle, Howard’ın anahtarlarını çalarak kaçmaya çalışır, ama 
derisinde çeşitli lezyonlar olan ve acı çeken Leslie’nin sığınağa girmek için yalvardığını görür. 
Leslie ölünce Michelle, Howar’ın haklı olduğunu düşünür ve orada kalır.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI

CLOVERFIELD YOLU NO: 10

FİLM
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Jennifer Rush
Pegasus

Michael Wheeler
Omega

Ali Alp, Saim Kılıç
Doğan Kitap

Sam, Cas ve Nick ile birlikte Şube’den kaçtıktan sonra Anna, saklanarak ve Sam’in 
kurallarına uyarak hayatta nasıl kalınacağını öğrenmeye çalışır: Dikkatleri üzerine çekme. 
Daima silah taşı. Etrafını tanı. Arkanı kolla.

Anna’nın geçmişinden gelen anılar ve kişiler su yüzüne çıkmaya başlayınca, sadakati de 
sınanır. Bu, Şube’nin düzenlediği bir şey midir, yoksa Anna’nın uzun zamandır umut ettiği 
kavuşma mı gerçekleşecektir? Hepsinden önemlisi, Anna’nın hafızası en başında neden 
silinmiştir?

İyi ilişkiler kurmak ve anlaşmaya varmak sadece para zemininde olmaz bazen. Müzakere 
konusunda usta olanlar, en çetrefilli konularda bile yüksek ikna gücüne sahiptir. 
Müzakerelerin birer parçası olan öğrenme, uyum sağlama, etkileme süreçlerinde fikirlerin 
de hedeflerin de değişmesi olasıdır. İkna Etme Sanatı’nda, diplomatların taktiklerinden 
iş hayatındaki risklere, ev ya da araba alım-satımından spor ve sanat dünyasında yapılan 
anlaşmalara kadar yaratıcılık ve çevikliği artıracak, günlük yaşamda kılavuzluk edecek 
birçok deneyim yer alıyor.

Günümüzde, modern çağın gereği olarak insanın refahını merkeze alan ve onun sağlıklı, 
huzur içinde yaşamasını sağlamak için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik adımlar 
atılıyor. Serbest piyasa modeline dayanan modern ekonomi ise çoğunlukla şirketleri gözetir 
ve şirketlerin sürdürülebilir değer yaratan bir yapıda faaliyet göstermesi için gerekli alt 
yapı koşullarını sağlamaya çalışır. Kurumsal Yönetim, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, 
finansörler, sosyal çevre, devlet gibi tüm unsurların beklentileri ışığında kurumsal yönetim 
konusunu ele alıyor.

BELLEK

İKNA ETME SANATI 
(ETKİLİ TARTIŞMA, MÜZAKERE VE PAZARLIK TEKNİKLERİ)

KURUMSAL YÖNETİM (NASIL YÖNETİLMELİ?)

KİTAP



İKNA ETME SANATI 
(ETKİLİ TARTIŞMA, MÜZAKERE VE PAZARLIK TEKNİKLERİ)



201678

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

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

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

Araç Markası : 4 ADET HYUNDAİ HD 75

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

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

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

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

Araç Markası : CAT M325C LMH
Araç Modeli : M325C LMH
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : İstek Üzeri TL + KDV
Ekipman Markası : CAT
Ekipman Modeli : M325C LMH
Ekipman Kapasitesi : 36 to.

Araç Markası : BMC 180 KONTEYNER  
  YIKAMA
Araç Modeli : 2008
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 130000 TL + KDV
Ekipman Markası : TİSAN
Ekipman Modeli : 2008
Ekipman Kapasitesi : 10.000 lt

Araç Markası : ISUZU NPR66
Araç Modeli : 2008
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 60000 TL + KDV
Ekipman Markası : BİLİNMİYOR
Ekipman Modeli : 2008
Ekipman Kapasitesi : 5m3
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Araç Markası :  2 ADET BMC 180  
  ÇÖP KAMYONU
Araç Modeli : 2007
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 75000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2007
Ekipman Kapasitesi : 15m3

Araç Markası : EFE
Araç Modeli : ÇÖP SEMİ TREYLER
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 75000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2008
Ekipman Kapasitesi : 70m3

Diğer özellikler : DIŞARIDAN   
ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİDİR. ÇEKİCİ PTO 
DAN ÇALIŞMAKTADIR. AZ KULLANILMIŞTIR.

Araç Markası : HYSTER 2.50
Araç Modeli : 1997
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 0 TL + KDV
Ekipman Markası : FORKLİFT
Ekipman Modeli : 1997
Ekipman Kapasitesi : 0
Diğer özellikler : Birinci El - İyi 
Durumda;   Bakımlı ve Faal Araç

Araç Markası : Liebherr, R984C, 
2010,    120.5 
to
Araç Modeli : R984C (1303059)
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : istek üzere TL + KDV
Ekipman Markası : Liebherr
Ekipman Modeli : 2010
Ekipman Kapasitesi : 120.5 to
Diğer özellikler : Monokol 7.80m, Sap 
3.40m, kabin, Kepce 2.700mm, Alt pano 600mm

Araç Markası : IVECO 16.9
Araç Modeli : 2003
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 0 TL + KDV
Ekipman Markası : IVECO 16.9
Ekipman Modeli : 2003
Ekipman Kapasitesi : 0
Diğer özellikler : Birinci El - Malul 
Durumda; Atıl Beklemede Araç

Araç Markası : JCB 530 - 120 / 569900
Araç Modeli : 1995 kayıtlı 1982 etiketli

Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 0 TL + KDV
Ekipman Markası : TELEHANDLER
Ekipman Modeli : 1995 kayıtlı 1982 etiketli

Ekipman Kapasitesi : 0
Diğer özellikler : İkinci El - Kısmi Onarım  

  Gerekli; Bakımlı ve Faal  

  Araç

Araç Markası : HD75 ÜZERİ
Araç Modeli : 2009
Aracın KM’si : 30000
Fiyatı : 0 TL + KDV
Ekipman Markası : DAMPERLİ   
  SOĞUTMALI TIBBİ  
  ATIK ARACI
Ekipman Modeli : 2009
Ekipman Kapasitesi : 0

AAraç Markası : Ford Cargo 2526
Araç Modeli : 2012
Aracın KM’si : 7700
Fiyatı : 0 TL + KDV
Ekipman Markası : Ford Cargo 252
Ekipman Modeli : 2012
Ekipman Kapasitesi : 0
Diğer özellikler : Araçta değişen,kaza ve boya  
  bulunmamaktadır

Araç Markası : 8 ADET ISUZU NPR
Araç Modeli : 2007
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 45000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2007
Ekipman Kapasitesi : 7m3

Diğer özellikler : 8 ADET SATILIK ÇÖP  
  ARACI VARDIR.

ARAÇ MARKASI:  Sennebogen
ARAÇ MODELİ:  825 (1305030)
ARACIN KM’Sİ:  0
EKİPMAN MARKASI:  Eleçleme Makinasi
EKİPMAN MODELİ:  2008
EKİPMAN KAPASİTESİ: 27,9 to
DİĞER ÖZELLİKLER:  Sanayi kol 6.80m; sanayi 
sap 5.50m; hidrolik kabin; Radio; 4 destekli; A/C; 
döner kıskaç yapıtı; Merkezi yağlama sistemi; sert 
kauçuk 8 kat 10.00-20;
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BULMACA

Soldan sağa
1. Düşünce, duygu ve imgelerin dil aracılığıyla 
biçimlendirilmesi sanatı.

2. Kuvvet ya da kuvvet çiftini ölçmeye yarayan aygıt.

3. Organik olmayan, cansız.

4. Osmanlı İmparatorluğu’nda başbakan.

5. Mutlu, talihli, hayatından memnun olan.

6. Hareketli yük boşaltma düzeni.

Yukarıdan aşağı
1. Anlayış, düşünüş biçimi.

2. İç temizliği, paklık.

3. Efelek de denilen çok yıllık otsu bir bitki.

4. Doğal yaşam alanı akıntılı orta Amerika nehirleri 
olan, yaklaşık 10-12 cm boya erişebilen bir tatlı su 
balık türü.

5. Sert ve siyah renkli tahta.

6. Kavuzlular takımından genellikle üç köşe saplı 
otsu bitkiler familyası.

7. Gökküresinde üzerinde on iki burcun eşit olarak 
dağıldığı kuşak.
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MURAT TOSUN 
POOL PUB MUTFAKLARI
KOORDİNATÖRÜ

Süt, nişasta, pudra şekerini bir çay bardağı su ekleyerek kısık ateşte sürekli 
karıştırarak pişirin ve yoğun bir kıvama geldiğinde geniş bir tepsiye alarak ve yine 
sürekli karıştırarak beş dakika ılık bir kıvama gelmesini sağlayın. Daha sonra 
sunum yapacağınız kase veya kahve fincanı gibi bir kaba alıp buzdolabında iki saat 
dinlenmeye bırakın. Muhallebimiz dinlendikten sonra kenarına elle bastırarak 
çıkarın ve sunum yapacağınız tabağa alın. Dörde böldüğünüz çilekleri çilek 
şurubuyla karıştırıp muhallebinin üstüne görseldeki gibi dökebilirsiniz. Son olarak 
dekor olarak taze naneyi eklediğinizde tabağınız sunuma hazır. Yaklaşmakta olan 
yaz ayları için serinletici ve hafif bir tatlıdır. Şimdiden afiyet olsun.

• İKİ SU BARDAĞI SÜT
• BİR ÇAY BARDAĞİ NİŞASTA
• 150 GR ÇİLEK
• BİR ÇAY BARDAĞI PUDRA ŞEKERİ
• 50 GR ÇİLEK ŞURUBU
• TAZE NANE BİR DAL

HAZIRLANIŞI
MALZEMELER:

ÇİLEKLİ 
SU MUHALLEBİSİ
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