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ENDİŞE VERİCİ TABLOYU 
DÜZELTMEK BİZİM ELİMİZDE
Siyasi ve ekonomik çalkantıların 
yaşandığı, piyasaların oldukça 
durgun olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Bu durum maalesef 
üretimde, buna bağlı olarak da 
ihracatta, alımda, satımda, kısacası 
her alanda olumsuz bir tablo 
oluşturmaktadır. Bu endişe verici 
tablo, Otomobil Sanayii Derneği’nin 
(OSD) Nisan 2016 verilerine 
dayanarak açıkladığı rakamlarla 
iyice gözler önüne serilmektedir.
Derneğin yayımladığı rapora göre, 
2016 yılının ilk dört ayında, bir 
önceki yılın aynı dönemine oranla 
otomotiv sektöründe toplam üretim 
%3 oranında, toplam ihracat 7 
oranında artış gösterirken, toplam 
pazar %7 gerileme yaşadı.
Araç ve araç üstü ekipman sektörü 
olarak bizleri daha çok ilgilendiren 
ticari araç segmenti, söz konusu 
tabloda ne yazık ki olumsuz bir 
görünüm sergilemektedir. Zira 
2016 yılının ilk dört ayında, 2015’in 
aynı dönemine kıyasla yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçların üretimi 
büyük oranda düşüş göstermiştir. 
Kamyonet üretiminde %16 ve 
otobüs üretiminde %4 oranında 
artış sağlanmış olsa da, küçük 
kamyonda %80, minibüste %76, 
büyük kamyonda %58, midibüste 
ise %56 oranlarında düşüş 
meydana gelmiştir. Düşüş yaşanan 
segmentlerdeki yüzde rakamlarının 

büyüklüğüne bakılırsa, durumun 
önemi daha iyi kavranacaktır.

Pazarın genel durumuna 
bakıldığında görüyoruz ki hafif 
ticari araç satışları %12, yerli ticari 
araç satışları %18, ithal ticari 
araç satışları ise %4 oranlarında 
azalmıştır. Daha önemli bir 
düşüş ise ağır ticari segmentinde 
yaşanmıştır. Buna göre ağır ticari 
araç pazarı %54 oranında, kamyon 
pazarı %56 oranında, midibüs 
pazarı %42 oranında, otobüs pazarı 
ise %23 oranında olmak üzere 
büyük bir düşüş sergilemiştir. 
Üstelik son on yıllık tabloya 
bakıldığında, ağır ticari araç pazarı 
%40 oranında azalmıştır.

Sektörde canlılık sağlanması 
adına, yapılacak yeni işbirliklerinin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Bunun için araç üreticisi ile araç 
üstü ekipman üreticisinin birbirine 
her konuda ihtiyacı olduğunun 
bilinmesi gerekir. Son zamanlarda 
yaşanan olumsuzlukların bir 
nebze giderilebilmesi için, Ticari 
Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayii 
Fuarı COMVEX İstanbul’un 
büyük fırsatlar yaratacağına dair 
umudum bulunmaktadır. Radüs 
Dergisi olarak medya destekçileri 
arasında bulunduğumuz COMVEX 
İstanbul’da, tüm katılımcıların 
başarılara imza atmasını dileriz.

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com
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“ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN ÜRETİCİLERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI” 

SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI
Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş 
Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği’nin 
(ARÜSDER), Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın 
mali desteğiyle 
düzenlediği “Araç Üstü 
Ekipman Üreticileri 
Analiz Çalıştayı” 
sonrası sektörel sonuç 
raporunun açıklandığı 
toplantı Ankara’da 
gerçekleşti. 

ARÜSDER’e üye olan araç, araç üstü 
ekipman ve iş makineleri üreticilerinin 
kümelenme potansiyellerinin 
belirlenebilmesi için mevcut durumları 
tespit etme, güçlü ve zayıf yönleri, 
fırsatları ve tehditleri ortaya çıkarma 
amacıyla organize edilen Araç Üstü 
Ekipman Üreticileri Analiz Çalıştayı’nda 
çalışmaların sonuna gelindi. Sonuç 
bildirgesinin açıklandığı toplantıya, 
ARÜSDER Başkanı Burhan Fırat, Genel 

Sekreter Gürbüz Gürer, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilay A. 
Sakarya ve ARÜSDER’e üye firmalardan 
temsilciler katıldı.

Araç ve araç üstü ekipman sektörünün 
Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitesini 
geliştirmeye yönelik stratejiler şu 
şekilde belirlendi:

Firmaların Sektörü Takip Etme Durumu

F %
Evet

Kısmen

Hayır

Toplam

22

25

2
1

88,0

100,0

8,0
4,0

Firmaların Ar-Ge Birimine Sahip Olma Durumları

F %
Evet

Kısmen

Toplam

10
15
25

40,0
60,0

100,0

Firmaların Sektörü Takip Etme Durumu

F %
Yeni yatırım

Kapasite geliştirme

Pazar payını büyütme

Markalaşma

Kurumsallaşma

Büyük şirketler ile birleşme

Toplam

10

9

17
23

12
3

74

13,5 %

12,2 %
16,2 %
4,1 %

100,0 %

23,0 %
31,1 %

Firmaların Tedarikçi Firmalar ile İşbirliği Türleri

Tedarikçi

İşbirliği Türü Toplam

İmalat Tedarik Çözüm 
Ortaklığı

Bilgi/Beceri
Teçhizat

Bilgi
Teknolojileri

Fuar
Sergi
Katılım

2

15,4 46,2 8,3 15,4 7,7 8,3 100,0 %

6 1 2 1 1 13

Firmaların Müşteriler ile İşbirliği Türleri

Müşteri

İşbirliği Türü 

Toplam
İmalat Pazarlama Bilgi/Beceri

Teçhizat
Ar - Ge
Ür - Ge Tedarik

72,7 9,1 9,1 9,1 100,0 %

8 1 1 1 11-

-
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Ar-Ge kapasitesi: Sektörde üretilen 
ürünler ve üretim süreçleri ile ilgili 
kurumsal ve özel araştırma destekleri 
araştırılmalı, yararlanılabilir teknolojik 
kaynakları kullanılmalı (yabancı ortaklar 
vb.)

İşgücü becerileri ve bulunabilirliği: 
İşgücü becerilerinin üretim ihtiyacına 
uygunluk derecesi (nitelikli işgücü ihtiyacı) 

belirlenmeli, teknik beceriler, sektörel 
bilgi, şasi üreticilerinden kaynaklı farklı 
girişimcilik teşebbüsleri değerlendirilmeli
Eğitim ve yetiştirme: firma içi ve dışı 
teknik eğitim ve yetiştirmeye önem 
verilmeli, gerekli deneyime sahip 

eğitmenler araştırılmalı, yeni ürünlere 
yönelik hızlı teknolojik ve organizasyonel 
değişim için adaptasyon yeteneği 

geliştirilmeli
Tedarikçilere yakınlık: 
Üretimde işlem 
maliyetlerini azaltan 
ve firmalar arasında 
etkileşimi artıran 
yakındaki birincil ve 
ikincil tedariki malzeme 
ve servis kaynakları 
araştırılmalı
Sermaye bulunurluğu: 
sektörde faaliyet 
gösteren firmalar, bu 
firmalar ile çalışan 
bankalar, işletme ve 

kuruluş sermayesi bulunurluğu yeni 
fırsatlar için başlangıç yatırımı olanakları 
ve risk sermayesine erişim araştırılıp 
kullanılmalı

Uzmanlaşmış servisler: ilgili kamu 
servisleri, teknoloji merkezleri, ihracat 
desteği, KOBİ merkezleri, tasarım, 
yönetim, mühendislik danışmanlığı, 
muhasebe ve hukuk servislerinden 
yararlanılmalı

Makine yapıcıları ve yazılımcılar: sektörde 
kullanılan makineleri aletler, test olanakları 
ve yazılımlar, bu makineleri tasarlayan 
ve yapan firmalara erişim, inovasyon 
işbirliğini geliştirmek amacıyla farklı sistem 
üreticileri ile diğer firmalar arasındaki 
çalışma ilişkileri gözden geçirilmeli.

Analiz sonuçlarına göre, araç ve araç 
üstü ekipman sektöründe, işbirliği 
tabanlı bir ekonomik kalkınma stratejisi 
ile firma tabanlı ufku dar stratejilerden 
bütüne bakan bir sistem yaklaşımına 
geçiş amaçlanmalıdır. Yaklaşımın 
önemli hedefleri arasında; rekabetçi 
firma yetkinlikleri yanında firmalar, 
kurum ve kuruluşlar arasındaki 
işbirliklerinden doğan ortak yetkinlikleri 
de rekabetçi üstünlük olarak geliştirmek 
amaçlanmalıdır. Önemli olan bu yapılarda, 
hedeflenen işbirliğini ve rekabeti birlikte 
yürütmek amacıyla tasarlanan küme 
yaklaşımlarda farklı sektörlerde kullanılan 
yaklaşımların kullanılmaması gerekliliğidir.
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SÖNMEZ BUSTAŞ, YİNE RENAULT TRUCKS İLE 
YATIRIMA DEVAM EDİYOR 

Bursa’nın lider lojistik 
şirketlerinden Sönmez 
Bustaş, filosundaki 
Renault Trucks sayısını 
100 aracın üstüne 
taşıyor. Sönmez Bustaş’ ın 
yeni teslim aldığı 11 adet 
T460 4x2 18 XLOW ilk 
parti çekici ile filosundaki 
Renault Trucks çekici 
sayısı 111 oluyor. 

Depoculuk alanında 1969, uluslararası 
taşımacılıkta ise 1977 yılından beri hizmeti 
veren Sönmez Bustaş & Lojistik, hem 
depo hem de araç yatırımlarını kesintisiz 
sürdürüyor. Sönmez Bustaş & Lojistik, 150 
araçlık filosu ile Avrupa ülkelerine lojistik 
hizmetleri sunarken, 2016 yılının ilk teslimatı 
olan 11 adet Renault Trucks T460 4x2 18 
XLOW çekici ile filosunu güçlendiriyor.
Uluslararası taşımacılık, antrepoculuk, 
depoculuk, soğuk depoculuk, dondurulmuş 
gıda depoculuğu hizmetlerinde alanlarında 
uzman Sönmez Bustaş, soğuk zincir 
taşımacılığında iddiasını sürdürüyor. Bu 
yönde yatırımlarını devam ettiren şirketin 
yeni araç alımları için özel bir teslimat 

töreni düzenlendi. Sönmez Bustaş & Lojistik 
Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine 
Sönmez Bustaş & Lojistik adına Sönmez 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil 
Sönmez, Sönmez Holding CEO’su Kemal 
Erdoğan, Sönmez Bustaş & Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayati Çekiç, Sönmez 
Bustaş & Lojistik Genel Müdürü İhsan 
GÜLER katılırken Renault Trucks Yetkili 
Bayi Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Lokman Koçaslan, Bursa Şube Müdürü 
Mesut Süzer ve Satış Müdürü Şener Mutlu ile 
Renault Trucks Bölge Satış Müdürü Coşkun 
Saraç hazır bulundular.
Teslimat töreninde konuşma yapan Sönmez 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez 

açıklamasında; “Sönmez Holding 
olarak hem sanayi alanında hem 
de hizmet sektöründe faaliyet 
gösteriyoruz. Gelişen ve değişen 
dünyaya ayak uydurmak üzere, 
farklı sektörlere yatırım yapıyoruz. 
Bu doğrultuda başta çimento, 
turizm, tekstil, medya, perakende 
ve lojistik olmak üzere faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde, 
dünya ekonomik koşullarını göz 
önünde bulundurarak büyümeye 
dönük stratejimiz devam ediyor. 
Sönmez Bustas & Lojistik, son 
derece özenle zamanında analiz 
yaparak, verimliliği ve rekabet 
edebilirliği ön planda tuttuğumuz 
ve yatırımlarına devam ettiğimiz 
iş kollarımızdan biri oldu. Sönmez 

Bustas & Lojistik’in alanında kazandığı 
başarı çok büyük. Şirketimizin bu başarıyı 
daha da arttırarak yola devam etmesi için 
yatırımlarımızı da arttırıyoruz” diye belirtti. 
Sönmez Bustaş & Lojistik’in Bursa 
sanayicisine lojistik anlamında ciddi 
anlamda destek olduğunun altını çizen 
Sönmez Bustaş & Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayati Çekiç ise; “Sönmez Bustaş & 
Lojistik, başta otomotiv, gıda, makine, tekstil 
ürünleri olmak üzere diğer bir çok sektörün 
uluslararası lojistik hizmetleri için lider 
firmalardan biri haline geldi. Bu doğrultuda 
artan talepleri karşılamak amacı ile depo ve 
araç yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2003 

yılından bu yana Renault Trucks çekicileri 
kullanıyoruz. Filomuzun üçte ikisinden daha 
fazla bölümü Renault Trucks çekicilerden 
oluşuyor. Bunun temelinde de tabi ki 
araçların sunduğu teknoloji ve kalite ile satış 
sonrası hizmetlerden memnuniyetimiz büyük 
rol oynuyor. Müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetlerde hizmetin kalitesi, süresi ve 
sürekliliği bizler için çok önemli. Bu yönde 
Renault Trucks çekicilerin avantajları, 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri 
ileriye taşımakta bizlere destek oluyor” dedi. 

2003 YILINDAN BU YANA İŞ 
BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR 
2003 yılından bu yana Sönmez Bustaş & 
Lojistik ile işbirliklerinin devam ettiğini 
belirten Koçasalanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise 
açıklamasında; “Lojistik sektörü, rekabetin 
güçlü olduğu bir alan. Hem işletim 
maliyetleri, hem zaman konusunda tasarruf 
sağlanması gerekiyor. Sönmez Bustaş & 
Lojistik, kısa süreli terminler ile sunulan 
kaliteli hizmeti sayesinde bugün sadece 
Bursa’da değil Türkiye geneli ve Avrupa’da 
önemli başarılar kazandı. Bu başarılarında 
Renault Trucks adına yanlarında olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 

RENAULT TRUCKS T SERİSİ, 
YAKIT TASARRUFUNDA LİDER
Renault Trucks Bölge Satış Müdürü Coşkun 
Saraç, araçlar ile ilgi bilgi vererek şunları 
belirtti; “Renault Trucks T serisi çekiciler, 
birçok yönden lojistik firmalarının tüm 
ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılıyor. 
Öncelikle yakıt tasarrufu konusunda 
lider. Yüksek performans ve geniş satış 
sonrası hizmet ağı ile müşterilerini yolda 
hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir çekici. 
Bu anlamda her geçen gün hizmetlerini 
geliştiren Sönmez Bustaş & Lojistik firması 
uzun süredir Renault Trucks çekicilerin 
avantajlarını deneyimleyen bir iş ortağımız. 
Bu anlamda iş ortaklığımızın daha uzun yıllar 
devam etmesini diliyoruz. Hem araçlarını 
yeniler, hem de filolarını güçlendirirken 
tercihlerinin Renault Trucks olmasından 
dolayı Sönmez Bustaş & Lojistik’e tekrar 
teşekkürlerimizi sunarız”
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ,
NİSAN RAKAMLARINI AÇIKLADI

Otomotiv Sanayii 
Derneği tarafından 
hazırlanan 2016 
Nisan ayı üretim, 
ithalat, ihracat, satış 
değerlendirme raporu 
yayımlandı.

2016 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam üretim 
yüzde 3, otomobil üretimi ise yüzde 6 
oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 
469 bin adet, otomobil üretimi ise 283 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti.
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre toplam pazar, 
yüzde 7 oranında azalarak 260 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı yüzde 2 azaldı ve 194 bin adet olarak 
gerçekleşti.
2016 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında 
artarken otomobil ihracatı ise yüzde 2 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam 
ihracat 359 bin adet, otomobil ihracatı ise 215 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 
YILI NİSAN AYI SONUÇLARI 
ÜRETİM
• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış ile 
toplam 469 bin adet taşıt aracı üretildi, 
otomobil üretimi ise yüzde 6 artarak 283 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti.

• Bu dönemde, traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 488 bin adet olarak 
gerçekleşti.

• 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk dört 
ayında:

K. Kamyonda %80
Minibüste %76
B. Kamyonda %58 
Midibüste &56
oranında azalırken;
Kamyonette  %16
Otobüste  %4
oranında arttı.

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 6 oranında artarak 283 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

• Otomobil üretimi 2006-2016 yılları 
arası Ocak-Nisan dönemi verileri 
karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye 
ulaşmış oldu.

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör 
üretimi yüzde 15 oranında artarak 19 bin 244 
adet oldu.

• Traktör üretimi 2006-2016 yılları 
arası Ocak-Nisan dönemi verileri 
karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye 
ulaşmış oldu.

(%)20162015
KONULAR Nisan Ocak-Nisan

2015 2016 (%)

Üretim
Toplam

Otomobil

Toplam

Otomobil

Toplam

Otomobil

Pazar

İhracat

120.388

95.431

70.211 65.618

93.14084.720

52.089 55.557

67.277 74.625

87.041

123.044 2 455.093

265.710 282.621

469.115

-9

-7

279.661

197.202

10 334.558

7

193.539 -2

359.442 7

214.958 2210.731

3

611

260.218 -7
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PAZAR
• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 
satışlar 260 bin adet seviyesinde gerçekleşti 
ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 
oranında azaldı. 

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 2 oranında azaldı ve 194 bin adet 
oldu.

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam otomobil 
satışları yüzde 2, ithal otomobil satışları 
yüzde 1, yerli otomobil satışları ise yüzde 3 
azaldı.

• Otomobil pazarında ithalatın pazar 
payı 2016 Nisan ayında yüzde 72 düzeyinde 
gerçekleşti. 

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları yüzde 12, yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 18, ithal hafif ticari araç 
satışları ise yüzde 4 oranında azaldı.

• Öte yandan 2016 Nisan ayında ithal 
hafif ticari araçların pazar payı yüzde 46 
düzeyinde gerçekleşti. 

• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı yüzde 54 oranında azalarak 6 bin 
845 adet, kamyon pazarı yüzde 56 oranında 
azalarak 5 bin 691 adet, midibüs pazarı 
yüzde 42 oranında azalarak 674 adet ve 

otobüs pazarı yüzde 23 oranında gerileyerek 
480 adet düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam 
pazar yüzde 28, otomobil pazarı yüzde 45 ve 
hafif ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında 
artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 40 
oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT
• 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 
215 bin adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin yüzde 77’sini oluşturan 
359 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı 
Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 
taşıt aracı ihracatı, 2015 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 7 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 17 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 
7 oranında artarak 5 bin 129 adet olarak 
gerçekleşti.

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Nisan 
döneminde toplam ihracat, 2015 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 7 oranında arttı 
ve 7,694 milyar $ oldu. Euro bazında ise 
yüzde 7 artarak 6,923 milyar Euro olarak 
gerçekleşti.

• Bu dönemde, ana sanayi ihracatı 
yüzde 8, yan sanayi ihracatı yüzde 6 oranında 
arttı. 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2016 
yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle yüzde 16 
pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki 
yerini korudu
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BRIDGESTONE, EMNİYETLİ SÜRÜŞ İÇİN

2 DAKİKANIZI İSTİYOR
Bridgestone, 
#emniyetimiziçin2dk 
kampanyası kapsamında 
yeniden yollarda. 
2013 yılından bu 
yana gerçekleştirilen 
kampanya ile araçların 
diş derinliği ve hava 
basıncı ölçülerek 
farkındalık çalışmaları 
yapılıyor. Bu sayede 
şimdiye dek 60 bin 
aracın kontrolünü 
gerçekleştiren 
Bridgestone, yaklaşık 
3.000 litre yakıt tasarrufu 
sağladı. Bridgestone 
güvenli sürüş ve verimli 
yakıt kullanımı sağlayan 
bu uygulamayı bu 
yıl yılsonuna kadar 
sürdürecek.

Brisa’nın markalarından Bridgestone, 
#emniyetimiziçin2dk kampanyası 
kapsamında İstanbul Yenikapı, Pendik, 
Sirkeci, Yalova, Bandırma, Bursa İDO 
iskelelerinde konumlandırdığı ekipleriyle 
lastiklerin diş derinliğini ve hava basınçlarını 
ölçmeyi sürdürüyor. Bu yıl 11 Nisan-30 
Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
kampanyayla 40.000 araca ulaşılması 
hedefleniyor.

Proje kapsamında 3 yıl içinde yaklaşık 
60 bin aracın lastiklerinin diş derinliği 
ve hava basıncı ölçülürken, sürücüler 
bilgilendirilerek hava dengeleme 
ayarlamaları yapıldı. 

Geliştirdiği dijital uygulamalar sayesinde 
erişimini artıran Bridgestone, 2015 yılında 30 
bini aşkın aracın lastiğine dokunarak 2014’e 
göre ulaşılan araç sayısını %12 oranında 
yükseltti. Marka, İstanbul trafiğindeki toplam 
araç sayısının da %12’sine ulaşmayı başardı. 
Hafif ticari veya binek araçlarda yapılan 
kontrollerle İDO hatlarında seyahat eden 
yaklaşık 1.100.000 kişi emniyetli sürüşle 
ilgili çalışmaları gördü, seyahatlerine bu 
farkındalık ile devam etti.

19.063 LASTİKLE 2.916 
LİTRE YAKIT TASARRUFU…
Elde edilen verilere göre, standart lastik 
basıncından yaklaşık 2 psi daha az basınca 
sahip olan araçlarda en az %1 oranında 
fazladan yakıt tüketimi gerçekleşiyor. Bu 
veri, 100 kilometrede 8 litre yakan bir araç 
için 0,08 litre daha fazla yakıt tüketildiği 
anlamına geliyor. 

#emniyetimiziçin2dk kapsamında geçtiğimiz 
yıl 6 psi’dan farklı değere sahip 18.276 aracın 

6.267’sinde toplam 19.063 lastiğe, 72.899 psi 
hava basıncı takviyesi yapıldı ve 2.916 litre 
fazla yakıt tüketimi engellendi. Lastik hava 
basıncı dengelemesi böylece hem tasarrufa 
dönüştü hem de yaratılan hava kirliliğinin 
önüne geçildi. 

BRİSA’DAN EMNİYETLİ 
SÜRÜŞ İÇİN TAVSİYELER
• Mutlaka emniyet kemeri takılması ve 12  
yaşına kadar çocuklar için çocuk koltuğu  
kullanılması

• Lastik ve araç bakımlarının mutlaka 
güvenilir, yeterli ekipmana sahip bakım 
noktalarında, yetkin servis personeli 
tarafından yapılmasına dikkat edilmesi

• Her 30 gün veya 500 km. kullanımdan 
sonra balans kontrolü, her 6 ayda 
veya 10.000 km’de bir aracın ön düzen 
kontrollerinin yaptırılması

• Lastik havalarının en geç ayda bir kez 
yetkili servislerde kontrol ettirilmesi ve uzun 
yolculuklara çıkmadan önce lastik hava 
basınçlarının 2 PSI artırılması

• Tüm lastiklerin diş derinliğinin (lastik 
üzerindeki ana oluklar boyunca 2 noktadan 
ölçüm yapılarak) düzenli olarak kontrol 
edilmesi

• Yazın yaz lastikleri, kışın kış lastikleri 
kullanılması ve lastiklerin kullanılmadıkları 
dönemde uygun koşullarda (nem, sıcaklık, 
basınç vs.) saklanması

• Lastikler temizlenirken su dışında 
herhangi bir kimyasal madde 
kullanılmaması

• Lastiklerin her 10.000 km’de bir veya en 
az yılda bir kez yer değiştirilmesi

• Aracın lastikleri yenilendiğinde supapların 
da yenilenmesi

• Lastiğin delinmesi durumunda mutlaka 
nitelikli tamir (mantar yama) yaptırılması

• Ani kalkış, patinaj, sert fren gibi lastiğe 
zarar verebilecek hareketlerden kaçınılması 
ve lastiklerin kaldırım ve benzeri keskin 
yüzeylere sürtülmemesi
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CASE IH’DEN SAHADA “TARLA TATBİKATLARI”

Profesyonellerin tercihi Case IH, ürünlerini 
sahada görüp deneyimlemeleri için Türkiye 
genelindeki Case IH bayileri ile birlikte “Tarla 
Tatbikatları” başlattı.

Tarım sektöründe profesyonellerin tercihi 
olan Case IH, ürünlerini ülke çapında 
çiftçilere tanıtmak üzere bayileriyle birlikte 
gerçekleştirdiği “Case IH Tarla Tatbikatları”nı 

bu yıl nisan ve ekim 
ayları arasında, 
altmış ayrı noktada 
düzenleyecek.

TürkTraktör Satıştan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
İrfan Özdemir, çiftçiler 
tarafından büyük bir 
ilgiyle karşılanan ‘Tarla 
Tatbikatları’ ile ilgili 
olarak şunları söyledi: 
“TürkTraktör olarak 
çiftçilerimizle, çalışma 
alanları olan tarlada 
bir araya gelerek; 

kendilerine sunduğumuz ürünlerimizi 
daha yakından tanıyıp deneyimlemeleri 
için Tarla Tatbikatlarını düzenliyoruz. Son 
iki yıldır ise bu özel etkinliklerimizi Türkiye 
genelindeki bayilerimizin ev sahipliğinde 
gerçekleştiriyoruz. Geçen senelerdeki ilgiyi 
ve başarıyı yakalayacağımıza canı gönülden 
inanıyor ve bu etkinlikler ile çiftçilerimizle 
birlikte tarla koşullarında çalışmaktan 

mutluluk duyuyoruz.”

İlk durağı Konya Ilgın olan “Tarla 
Tatbikatları” bu yıl yedi ay sürecek. 
Etkinlikler kapsamında sahaya davet edilen 
çiftçilere, ürünleri yakından gözlemleyerek 
deneme imkanı sunulacak. Çiftçiler bu yılki 
etkinliklerde Case IH traktörleri ile birlikte, 
TürkTraktör ekipmanlarını da tarlada faaliyet 
esnasında gözlemleyebilecekler. 

Teknolojiyi, tarım ve çiftçinin hizmetine sunan 
AFS Sistemleri de Tarla Tatbikatlarında

Bu yıl ki Tarla Tatbikatlarında Case IH, 
çiftçilerin hayatını kolaylaştıran AFSTM 
(Advanced Farming Systems - İleri Düzey 
Tarımsal Sistemler) uydu çözümlerini de 
çiftçilerle buluşturacak. 

Case IH, uydu destekli tarım uygulamalarıyla 
teknolojiyi tarım ve çiftçilerin hizmetine 
sunuyor. TürkTraktör’ün uzman ekipleri, 
tarım alanlarında maksimum fayda 
sağlanmasını amaçlayan AFS™ çözümlerini, 
çiftçilere anlatıp uygulamalar ile destek 
verecekler.

birimleri çalışanları ve bayileri ile faklı 
departmanlardan çalışanlarının katılımıyla 
oldukça başarılı ve keyifli bir Satış Konferansı 
gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl “JCB Çünkü...” sloganı ile 
gerçekleştirilen SİF İş Makinaları’nın yıllık 
satış konferansı “Güç Sarının İçinde”nin bu 
yılki konusu “Potansiyelini Keşfet, Bakış 
Açını Genişlet” oldu. 

SİF İş Makinaları, Kıbrıs Merit Park 
Otel’de tüm iş makinaları ve tarım 
makinaları birimi çalışanları ve bayileri 
ile farklı departmanlardan çalışanlarının 
katılımıyla ‘Güç Sarının İçinde’ başlıklı satış 
konferansını gerçekleştirdi.

SİF İş Makinaları, 29 Nisan-1 Mayıs 
günleri arasında Merit Park Otel Kıbrıs’ta 
tüm iş makinaları ve tarım makinaları 

SİF İş Makinaları 
Genel Müdürü 
Cüneyt Divriş’in 
açılış konuşması 
ile başlayan 
konferansta SİF ve 
JCB markalarının 
gücünün, sektördeki 
SİF duruşunun önemi 
vurgulandı ve gelecek 
yıllara ilişkin hedefler 
paylaşıldı.

Sunumların dışında 
gerçekleştirilen 
grup çalışmalarında 
konferansa katılanlar 

keyifli zaman geçirirken, farklı bölgelerden 
çalışanların da birbirleri ile kaynaşmaları 
sağlanmış oldu. 

2015 yılı Satış Ödülleri’nin sahiplerini 
bulması ile son bulan 2016 Satış Konferansı 
sonrası düzenlenen Kıbrıs turu da yavru 
vatanımızın güzelliklerini görmek ve tarihini 
anlamak için katılımcılara güzel bir fırsat 
oldu.
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PIRELLI VE MAN İŞBİRLİĞİNDE 

KIRK YENİ HOMOLOGASYON
Üstün kaliteli lastik 
üreticisi Pirelli, dünyanın 
lider hafif ve ağır ticari 
araç üreticilerinden 
MAN Truck&Bus’tan 
farklı kalıp ve ebatlardaki 
kamyon ve otobüs 
lastikleri için kırk yeni 
homologasyon elde 
etti. Yüksek performanslı 
lastiklerin MAN 
Truck&Bus’tan aldığı 
onayın önemine dikkat 
çeken Pirelli Industrial 
Europe CEO’su Renato 
Zilli, Pirelli’nin filolar 
için gerçek bir iş ortağı 
olduğunu bir kez daha 
ortaya koyduğunu 
söyledi.

Pirelli, Avrupa’da orijinal ekipmanlarının bir 
parçası olarak MAN Truck&Bus’a kamyon 
lastiği tedarik etmeye başladı. Farklı hava 
ve yol koşullarında MAN Truck & Bus 
mühendisleri tarafından gerçekleştirilen 
bir dizi testten sonra imzalanan anlaşma 
ile Pirelli, farklı kalıp ve ebatlardaki kamyon 
ve otobüs lastiği için 40 yeni homologasyon 
elde etti. 

Üstün kaliteli lastik üreticisi Pirelli 
ile dünyanın lider hafif ve ağır ticari 
araç üreticilerinden MAN Truck&Bus 
arasındaki anlaşmada, ağırlıklı olarak 
Pirelli’nin en yeni ürün grubu 01 Serisi’ne 
odaklanıldı. Yıl içerisinde tedarik edilecek 
otobüs lastikleriyle birlikte, ürün grubu 
tamamlanacak. Pirelli’nin yenilikçi 
teknolojiler geliştirme yönündeki güçlü 

taahhüdünü bir kez daha ortaya koyan bu 
büyük başarı, aynı zamanda en yeni 01 Serisi 
ürün grubunun üstünlüğünü de kanıtlıyor. 

Pirelli’nin 2016’nın başından itibaren MAN 
Truck&Bus’a tedarik etmeye başladığı 
ürünler:

• H:01: Uzun mesafeler için üretilen lastik, 
düşük yakıt tüketimi, kilometre performansı 
ve emniyet sunarken, ıslak frenleme 
performansıyla da ‘sınıfının en iyisi’ olma 
özelliğini taşıyor; 

• R:01 II: Bölgesel uygulamaya yönelik 
lastik, düşük sıcaklıkta bile uzun ömürlü ve 
dayanıklı yapısıyla ıslak veya kuru yollarda 
en üstün performansı sunarken, yol 
tutuşunu da artırıyor; 

• G:01: İnşaat uygulamaları için ideal olan 
lastik, yırtılmalara karşı yüksek direnç ve 
arazi şartlarında üstün çekiş, asfaltta ise 
gelişmiş kilometre performansı ve akustik 
konfor sunuyor; 

• MC:01: Şehir içinde kullanıma yönelik 
tasarlanan ve Pirelli :01 Serisinin en 
gelişmiş patentli teknolojisi olan lastik, 
üstün kilometre performansı, düşük yakıt 
tüketimi, konfor ve emniyet garantisi 
sunarken özel ihtiyaçlara da cevap veriyor.

Ürün serisindeki lastiklerin ebatları 17,5” ve 
22,5” arasında değişiyor. 

PİRELLİ, FİLOLAR İÇİN 
GERÇEK BİR İŞ ORTAĞI 
OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA 
GÖSTERDİ
Pirelli Industrial Europe CEO’su Renato Zilli, 
yüksek performanslı lastiklerin MAN Truck 
& Bus’dan aldığı onayın Pirelli’nin filolar 
için gerçek bir iş ortağı olduğunu bir kez 
daha ortaya koyduğunu söyledi. Zilli şöyle 
devam etti: “Pirelli olarak, toplam satın 
alma maliyetlerini önemli oranda düşürmek 
isteyen filo sahiplerine çözümler sunma 
konusunda bugüne kadar üstümüze düşeni 
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. :01 
lastiklerimizin Avrupa etiket sınıfı, her bir 
uygulama için birinci sınıf kalitededir. Bu, 
lastiklerimizin emniyetli ve CO2 salımlarının 
ve yuvarlanma dirençlerinin daha düşük 
olduğu anlamına geliyor. Pirelli’nin diğer 
bir ayırt edici özelliği ise, dünya çapındaki 
geniş şube ağıyla MAN müşterilerine nerede 
olurlarsa olsunlar beklentilerini karşılayan 
üstün kaliteli lastik hizmetleri sunmasıdır.”
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IVECO, 
DÜNYANIN İLK OTONOM KARAYOLU
ETKİNLİĞİNDE YER ALDI

Iveco, akıllı yarı 
otonom kamyonlarını 
dünyanın ilk sınırlar 
arası girişimi olan 
Avrupa Otomatize 
Edilmiş Karayolu 
Etkinliği (European 
Truck Platooning 
Challenge) için 
görevlendirdi. 2 
Iveco kamyonu AB 
başkenti Brüksel’den 
Hollanda’nın 
Rotterdam kentine 
gitti.

Iveco, yarı otonom kamyonların yer aldığı, 
dünyanın ilk sınırlar arası girişimi olan 
Avrupa Otomatize Edilmiş Karayolu 
Etkinliği’ne katıldı. AB Konseyi Başkanlığı 

kapsamında Hollanda tarafından organize 
edilen girişim; kamyon üreticileri, üye 
devletler, lojistik hizmet sağlayıcıları, yol 
operatörleri, karayolu ve taşıt onaylama 
otoriteleri, araştırma enstitüleri gibi 
ulaşımda söz sahibi olanlarla işbirliği 
içerisinde daha güvenli, temiz ve verimli bir 
ulaşım modelini hedefliyor.

Avrupa Otomotiv Üreticileri 
Derneği (ACEA) üyesi olan Iveco, 
bu etkinliğe beş Avrupalı kamyon 
üreticisiyle beraber katıldı.

Etkinlik, otomatize edilmiş 
karayolu ve yarı otonom akıllı 
kamyonları ilk defa gerçek 
koşullarda, diğer sürücülerle 
beraber test etme fırsatı sundu.

Otomatize edilmiş karayolunda 
iki ya da daha fazla araç birbirini 
yakın biçimde takip ederek 

aerodinamik avantaj sağlıyor. Konvoydaki 
her araç radarlar, kameralar ve GPS gibi 
gelişmiş algılama sistemleri ve CACC 
(Uyarlanabilir Hız Sabitleyici) ve Gelişmiş 
Acil Fren Sistemi gibi güvenlik sistemleri 
barındırıyor. Araçlar konvoydaki diğer 
araçlarla kablosuz ağ üzerinden iletişim 
kurabiliyor.

Iveco marka başkanı Pierre Lahutte, konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, bu uygulamanın 
müşterilerine sürdürülebilir ulaşım 
çözümleri sağlamada geleceğe yönelik bir 
adım olduğunu kaydetti.

Otomatize edilmiş karayolu, aynı zamanda 
sektörün karbondioksit salınımlarını daha 
da düşürme konusundaki çabalarının bir 
parçası. Tıpkı tasarım, alternatif yakıtlar, 
altyapı gibi otomatize edilmiş karayolu da 
salınımların düşürülmesinde önemli bir rol 
oynuyor. Söz konusu teknoloji %10’a varan 
oranlarda yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.
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YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 
SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK

Karayolu taşıma 
yönetmeliğinde 
yapılan son 
değişiklikleri 
değerlendiren 
UND İcra Kurulu 
Başkanı Fatih Şener  
“Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın yaptığı 
bu değişiklikler 
sektörümüze nefes 
aldırmıştır” dedi.

Karayolu taşımacılık sektörü olarak zor 
şartlarda mücadele ettiklerini belirten 
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener  
“Yabancı araçlara karşı haksız rekabetle 
mücadele eden, bölgesel krizlerle güzergah 
sorunu yaşayan sektörümüz ulaştırma 
mevzuatının günümüz şartlarının gerisinde 
kalması sebebi ile önemli güçlükler 
yaşamakta idi. İlk kez 2004 yılında 
yayımlanan karayolu taşıma yönetmeliği 

ile sektörü kurumsallaştıran Bakanımız 
son değişikliklerle de sektörümüze destek 
olmuştur” dedi.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik kapsamında yapılan yenilikleri 
aktaran Şener, maddeleri sıraladı:

- Uyarma cezaları nedeniyle “yetki belgesi 
iptal” işlemleri kaldırıldı. Böylelikle uyarma 
cezalarının “kalıcı hale gelmesi” ve “uyarma 
cezalarından kaynaklı yetki belgesi iptalleri” 

yönetmelikten 
kaldırıldı.

-Yetki belgesi 
yenileme 
dönemlerinde 
yetki belgesi 
üzerinde bulunan 
uyarma cezalarının 
paraya çevirtilerek 
kaldırılmasına imkan 
tanındı.

-Geçiş belgeleri 
dağıtım esasları 
yönergesi 
çerçevesinde “geçiş 

belgeleri” ile ilgili verilen uyarma cezaları % 
50 düşürüldü.

-Asgari kapasitemin kaybedildiği sürelerin 
toplamı, yetki belgesi süresince 540 günden 
630 güne çıkarıldı.

-Sürücü bulma sorunu yaşanan 
sektörümüzde, sürücülerin çalışma yaş 
sınırı 66 olarak belirlendi.

Şener “Şartların ve ihtiyaçların sürekli 
değiştiği dikkate alınarak Sayın Bakanımız 
tarafından onaylanan bu değişiklikler, 
sektörümüz için büyük öneme sahiptir ve 
diğer mevzuatlarımızın da güncel ihtiyaçları 
karşılayacak şekle getirilmesi için tüm diğer 
bakanlıklar için örnek olmalıdır. Şartların 
her gecen gün değiştiği, ihtiyaçların 
farklılaştığı günümüzde sektörümüzü 
rekabetçi kılacak değişikliklerinde hızla 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Kanun ve 
yönetmelikleri ilk kez yazan bakanlığımızın 
bu değişiklikleri hayata geçirmiş olması 
bizler için ayrıca anlamlıdır. Bu vesile 
ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a 
sektörümüz adına teşekkür ederiz” dedi.
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2008 yılından 
beri Türkiye’nin 
dört bir yanında 
büyük altyapı ve 
üst yapı projelerini 
hayata geçiren 
GESKON İnşaat 
Enerji Sanayi ve 
Limited Şirketi 
makine parkını 
yeni alımını yaptığı 
4 adet MST 644 
kazıcı yükleyici ile 
güçlendirdi.

GESKON İNŞAAT 
MST MARKA KAZICI YÜKLEYİCİLERİ 
TERCİH ETTİ

Şirketin temel felsefesini “Önce İnsan” 
olarak tanımlayan Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Saral, hayata geçirdikleri tüm 
projelerde bu felsefe ile hareket ettiklerini, 
makine alımı yaparken de önceliklerinin 
kullanacak operatörün rahatlığı ve güvenliği 
olduğunu belirtti. 

MST 6 Serisi kazıcı yükleyicilerinin pazarda 
yüksek verimliliği, operatör konforu ve 
düşük yakıt tüketimi ile öne çıktığını, tüm 
bu özellikleri bir arada sunan sorunsuz bir 
makine olduğu için son kararlarının yerli 
üretim MST 644 kazıcı yükleyiciler olduğunu 
ifade eden Saral ileriki dönemlerde de 
makine yatırımlarına devam edeceklerini ve 
tercihlerinin yine Sanko Holding Konukoğlu 
ailesinin esnaflık anlayışı ile üretmiş olduğu 
MST olacağının altını çizdi.
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2023 YILINDA,
10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye’deki iş ve 
inşaat makinaları 
sektörünün yüzde 
93’ünü çatısı altında 
buluşturan İMDER 
Başkan’ı Halil Tamer 
Öztoygar, inşaat 
makineleri alanında 
1,2 milyar dolar 
civarındaki ihracatın 
2023 yılında 10 
milyar doların üzerine 
çıkacağını vurguladı.

İMDER’in ev sahipliğinde düzenlenen, 
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni 
Cüneyt Başaran,  Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, 
Ekonomist  Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve 
Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt 
Toros’un katıldığı “Ulusaldan Küresele İş 
Makineleri Sektörü” panelinde konuşan 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, 
“İnşaat makineleri alanında 1,2 milyar 
dolar civarındaki ihracatımızın, 2023 
yılında 10 milyar doların üzerine 
çıkarılması hedefine inancımız tam” 
dedi.  İş makineleri sektöründe ihracatın 
artması için çalıştıklarını aktaran 
Öztoygar, uygun yatırım ortamı ve 
avantajları ışığında iş ve inşaat makineleri 
alanında doğrudan yabancı yatırımları ve 
ortaklıkları önemsediklerini dile getirdi. 
Öztoygar şunları kaydetti: “Yan unsurları 

ile birlikte iş ve inşaat makineleri alanında 
1,2 milyar dolar civarındaki ihracatımızın, 
2023 yılında 10 milyar doların üzerine 
çıkarılması hedefine inancımız tamdır. 
Bu çerçevede küresel önemi büyük olan 
bu sektörde uluslararası iş birliklerini 
geliştirmek amacıyla 2013 yılında 1. 
Uluslararası İş Makinaları Kongresi’ni 
başarı ile gerçekleştirdik. 2. kongreyi 
ise 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde yine 
İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yoğun 
çalışmalarımız devam ediyor”

KALKINMA İÇİN İŞ VE 
İNŞAAT MAKİNALARINA 
İHTİYAÇ VAR
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni 
Cüneyt Başaran’ın moderasyonuyla 
düzenlenen “Ulusaldan Küresele İş 
Makineleri Sektörü” panelinin açılış 
konuşmasında iş makineleri sektörüne 

ilişkin değerlendirmeler yapan Öztoygar 
“Ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda 
kalkınmasını sağlamak için güçlü bir iş ve 
inşaat makineleri sektörüne gereksinim 
var” dedi. İş ve inşaat makinaları 
sektörünün büyüklüğüne değinen 
Öztoygar “Gelişmişlik ve ekonomi düzeyi 
göstergeleri arasında yer alan iş ve inşaat 
makineleri ve ekipmanları sektörü pazar 
büyüklüğü bakımından ülkemiz, Çin ve 
Hindistan ardından en hızlı büyüyen pazar 
olarak Avrupa’da 4’üncü iken 2023 yılında 
birinci sıraya dünyada ise altıncı sıraya 
ulaşmamız beklenmektedir.” bilgisini 
verdi. Öztoygar, dinamik pazarın yanı sıra 
imalat sanayisinin de artan teknolojik 
düzeyi ve kalitesi ile dünyada etkinliğini 
artırdığına dikkati çekerek, “Ülkemizde 
üretilen ürün grupları iç pazarda hakim 
konumda iken dünyada da aranan 
ürünler haline gelmektedir. Bununla 
birlikte dünyaca ünlü birçok iş makinesi 
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bünyesinde artık önemli oranda Türk 
malı bileşen kullanılmaktadır.” dedi. 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ, endüstri 4.0’a ve coğrafi 
avantajlara dikkat çekerken, Afrika 
pazarında mutlaka yer edinmenin 
önemini vurguladı. Fortune Genel Yayın 
Yönetmeni Cüneyt Toros ise , devletin 
teşvik sistemi ve eğitim konularına 
değindi. Eğitime önem verilmesi 
gerektiğinin altını çizen Toros, devletin 
teşvik mekanizmasında ne istediğini 
bilmesi gerektiğini vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN 2030’A 
KADAR 1,3 TRİLYON 
LİRALIK YATIRIM PLANI 
VAR”
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ise Türkiye’nin 
2030’a kadar 1,3 trilyon liralık yatırım 
planı bulunduğunu belirterek, “Altyapı 
yatırımları için 100 milyar dolar 
öngörülüyor, enerji projeleri için 100 
milyar dolar, ulaşım yatırımları için 350 
milyar dolar, konut ve kentsel dönüşüm 
için 400 milyar dolar ve ticari, eğitim, 
kültür, sağlık yatırımları için 350 milyar 

dolar yatırım planlanıyor. Tüm bunların 
başarıyla yapılabilmesi için siyasi 
istikrar ve Türkiye’nin bölgesindeki 
iyileşmeler oldukça önemli.” diye 
konuştu.     

TAMER ÖZTOYGAR 
GÜVEN TAZELEDİ
Panelin ardından, İMDER 8. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı değerlendirmesi 
gerçekleştirildi. 8. Olağan Genel Kurulda, 
2014 yılından beri başkanlık görevini 
başarı ile yürüten ve yeni dönem için de 
başkan seçilen Halil Tamer Öztoygar’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplantıda, 
Öztoygar, önümüzdeki 2 yıl boyunca tekrar 
sektörü  temsil edecek olmaktan gurur 
duyacağını ifade etti. Üyeleri, Türkiye’nin 
en büyük holdinglerinden ve sektör 
için önem arz eden firmalardan oluşan 
İMDER, yeni dönemde de sektöre dair 
sorunların çözümünde ortak bir platform 
oluşturma faaliyetlerini hız kesmeden 
sürdürme çalışmaları içerisinde.  
Sektörün temas ettiği tüm bakanlıklar, 
müsteşarlıklar ve ilgili genel müdürleri 
ile görüşmelerin gerçekleştirip, sektör 
açısından önemli konular ile ilgili özel 
çalışmalarla, üyelerine ve sektöre faydalı 
olmayı planladıklarını belirten ve gelecek 
dönem faaliyetlerine konuşmasında 
yer veren İMDER Başkanı Öztoygar, 
“Bizlere güvenerek, bu görevi tekrar layık 
görmenizden ötürü derneğimiz ve yönetim 
kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız” 
ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.
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ANADOLU ISUZU’DAN
YENİ TESLİMATLAR

Anadolu Isuzu, 
mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilen 
kapsamlı ve müşteri 
odaklı araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının 
sonucu olarak ortaya 
çıkan ürünlerinin 
yeni teslimatlarını 
gerçekleştirdi.

çözümler sunmak amacıyla 
dizayn edilen Novociti, Anadolu 
Isuzu mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilen kapsamlı 
ve müşteri odaklı araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının 
sonucu olarak ortaya çıktı.

Sınıfının ilk engelli rampalı aracı 
Novociti; Euro 6 normlarında 
kalitesi dünyaca kabul edilen 
commonrail turbo dizel 
intercooler Isuzu motora 
sahip. Düşük yakıt ve bakım 
maliyetine sahip Novociti, şehir 
içi taşımacılığında 7,5 metre 
uzunluğu ile üstün manevra 
kabiliyeti sağlar.

VEZİRKÖPRÜ’NÜN TERCİHİ 
ISUZU NOVOLUX
Teslimat töreni 4 Mayıs’ta Anadolu Isuzu 
Samsun Yetkili Araç Satış Bayisi FLK 
Otomotiv’in Plazasında gerçekleşti. Teslimat 
töreninde Samsun Vezirköprü Şoförler 
Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, FLK Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Felek, 
Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü 
Fatih Tamay, Anadolu Isuzu Satış Direktörü 
Tunç Karabulut, Anadolu Isuzu Otobüs 

ANADOLU ISUZU, NOVOCITI 
İLE AYDIN’DA
Anadolu Isuzu’nun Euro 6 emisyonlu 
NOVOCITI otobüsü Aydın Özel Halk 
Otobüsleri üyelerinden Özgür Doğanay 
ve Mehmet Akbal’a yapılan törenle teslim 
edildi. 160 araçlık bir filoya sahip kooperatife 
satışı Anadolu Isuzu İzmir Yetkili Araç Satış 
Bayi Erdiloğlu gerçekleştirdi.

Aydın Özel Halk Otobüsleri Kooperatif 
Başkanı Okan Yalçın, Başkan yardımcısı 
Nahit Atan’ın da katıldığı teslim töreninde 
Anadolu Isuzu Otobüs Bölge Satış 
Sorumlusu Emin Günışık,  Erdiloğlu 
Otomotiv Satış ve Pazarlama Müdürü Erdal 
Demir ile Otobüs Satış Sorumlusu Murat  
Aydemir hazır bulundu.

Göz alıcı estetiklerinin yanı sıra performans 
ve yakıttaki düşük tüketim nedeniyle talip 
oldukları NOVOCITI otobüsleri teslim 
almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını 
belirten Özgür Doğanay ve Mehmet Akbal, 
“Aydın Özel Halk Otobüsleri, Aydın halkına 
hizmetini büyük bir özenle sürdürmektedir. 
Biz de kooperatif ortakları olarak bu modern 
ve konforlu araçlarımızla Aydınlılara hizmet 
etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

NOVOCITI: ÇEVİKLİK VE 
TASARRUF SAĞLAYACAK 
KADAR KÜÇÜK, KONFOR 
VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM 
SAĞLAYACAK KADAR 
BÜYÜK
Avrupa’daki en son trendlere paralel 
olarak, en son ihtiyaç ve beklentilere taze 

Satış Şefi Onur Çetinkaya ve Otobüs Bölge 
Satış Sorumlusu Ferhat Sancaklı hazır 
bulundular. 

Samsun-Vezirköprü arasında çalışacak 6 
adet NOVOLUX aracın teslimatının yapıldığı 
törende, Vezirköprü Şoförler Odası Başkanı 
Yılmaz Yiğit, Isuzu NOVOLUX’ü tercih 
etmelerinin en önemli nedeninin yakıt 
tüketimi, konfor ve yaygın servis ağının 
olduğunu belirtti. Samsun Vezirköprü 
arasında toplu ulaşım hizmeti verecek 
NOVOLUX araçlar sayesinde hizmet 
kalitesini artırmayı hedeflediklerini ekledi.
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* 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)
- GÜVENCESİ İLE 
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VOLVO TRUCKS
İNŞAAT SERİSİNE
TAM NOT
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İnşaat segmentinde 
liderlik geçmişiyle ön 
planda olan Volvo 
Trucks, yeni ürün ve 
yenilikçi özelliklerini 
müşterileriyle 
deneyimlemek üzere 
Göteborg’da özel bir 
etkinlik düzenledi. 
Şantiye kamyonlarının 
yeni özellikleri ile 
ilgili bilgilerin verildiği 
ve aynı zamanda 
test sürüşlerinin 
düzenlendiği bu 
etkinliğe inşaat 
sektörünün önde 
gelen firmalarından 
yaklaşık 80 yönetici 
katıldı. 
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Volvo Trucks, inşaat alanındaki geniş 
ürün portföyü ile tüm zorlu koşullara 
yönelik çözümler sunuyor. Sağlamlığı 
ve güvenilirliği kanıtlanmış kamyonları 
ile optimize edilmiş yakıt verimliliği 
ve güvenilirlik için aktarma sistemi 
performansında liderliğini elinden 
bırakmıyor. Sürücü verimliliği, konforu ve 
güvenliğini daima ön planda tutan Volvo 
inşaat kamyonları, birinci sınıf sürüş 
konforu sunuyor. Gelişen ihtiyaçlara 
yönelik geliştirilmiş yeni özellikleri ile 
firmaların karlılığını da arttıran Volvo 
Trucks, bu doğrultuda inşaat alanındaki 
müşterilerine yönelik özel bir etkinlik 
düzenledi. Göteborg’da bulunan Volvo 
Demo Merkezi’nde inşaat sektörünün 
önde gelen firmalarından yaklaşık 80 
yetkilinin katılımı ile gerçekleştirilen bu 
etkinliğe Volvo Trucks Türkiye adına Volvo 
Group Kamyonları Ticari Direktörü Şafak 
Tuğut, Volvo Group Kamyonları Müşteri 
Hizmetleri Direktörü Gökhan Bingöl ve 
ekipleri ev sahipliği yaptı. 

Gerçekleştirilen test sürüşleri ile 
müşteriler yeni özellikleri deneyimlerken 
Volvo Trucks adına bilgileri paylaşan 
Volvo Group Kamyonları Ticari Direktörü 
Şafak Tuğut açıklamasında; “Volvo 
Trucks, inşaat sektöründe güçlü bir 
konumda. Hatta en başından, yani 
1930’un başlarından beri segmentte 
yenilikçi bir lider olduk. Müşterilerin 
ağır yüklerini, en ağır ve zorlayıcı 

koşullarda bile en ideal çözümlerle 
taşıyabilmelerine yardım ettiğimiz köklü 
ve gurur veren bir mirasımız var. Tabi 
ki Volvo İş Makineleri ile aramızdaki 
ilişkiden de fayda sağlıyoruz. Çoğu inşaat 
uygulamasındaki ihtiyaçları kapsayan 
geniş bir kamyon portföyüne sahibiz. 
Bayi ağımızın sunduğu servis ve destek 
ile müşterilerimizin takdirini kazandık. 
Kısacası kamyonlarımız, teknolojilerimiz 
ve hizmetlerimizle her ihtiyaca uygun 
en iyi çözümleri sunabiliyoruz. Bununla 
yetinmeyerek ürün portföyümüzü 
sürekli iyileştiriyoruz, genişletiyoruz ve 
geliştiriyoruz. Volvo Trucks olarak inşaata 
her zaman yeni standartlar getirmekte 
kararlıyız” dedi. 

ZORLU KOŞULLAR İÇİN 
YENİ ÖZELLİKLER 
Volvo Trucks arazi sürüşü içeren, tahrikli 
ön aksın devrede olmasını gerektiren 
ve ağır yüklerin taşındığı durumlar veya 
uygulamalar için en son yenilikleri sunuyor. 

Bu doğrultuda ihtiyaçları karşılamak üzere; 
Otomatik Çekiş Kontrolü, çift ön aks için 
Volvo Dinamik Direksiyon, ağır hizmet 
uygulamaları için I-Shift, karınca vitesli 
I-Shift ve arttırılmış ön aks yükleri gibi 
yenilikçi özellikler geliştirildi. 

Otomatik Çekiş Kontrolü, iyileştirilmiş 
yakıt verimliliği ve daha iyi bir manevra 
kabiliyeti sağlarken ön çift aks için Volvo 
Dinamik Direksiyon, sürücü konforunu, 

güvenliği ve üretkenliği arttırıyor. Ağır 
hizmet uygulamaları için ise I-Shift, kolay 
ve konforlu bir sürüş, düşük kaza ve arıza 
riski, sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. 
Karınca vitesli I-Shift ise zorlu koşullarda 
mükemmel bir kalkış, düşük hızda manevra 
yapabilme kabiliyeti ve esnekliği sağlıyor. 
Daha yüksek bir yük dağıtım esnekliği ve 
genel üretkenlik için ise ön aks yükleri 
arttırılıyor. 

ZORLU YOL KOŞULLARI 
ARTIK KOLAYLAŞIYOR
Volvo Trucks, zorlu yol koşullarıyla başa 
çıkmak üzere birçok yeni ve yenilikçi 
özellikleri bir arada sunuyor. Karınca vitesli 
I-Shift, Tandem Sürüş Aks Kaldırma, 
Volvo FH için ağır iş tamponu ve tahrikli 
ön aks için havalı arka süspansiyon bu 
özellikler arasında yer alıyor. Daha iyi bir 
kalkış kabiliyeti, daha hızlı aks oranları ve 
yakıt tasarrufu için karınca vitesli I-Shift 

sunulurken verimlilik ve 
üretkenlikte devrim yaratan 
Tandem Aks Kaldırma özelliği 
ekleniyor. Ağır İş Tamponu 
özelliği ise onarım maliyetini 
ve süresini düşürüyor. 
Geliştirilen Havalı arka 
süspansiyon ile tahrikli ön 
aks, sürüş konforu, kamyonda 
daha az aşınma ve artırılmış 
yerden yükseklik mesafesi 
sunuyor. 

ARAÇ SAHİPLİĞİM, 
KÂR GETİREN 
PERSPEKTİFLER 
SAĞLIYOR 
Araç Sahipliğim, tamamen 
müşterilere işleriyle ilgili 

karlılıklarını arttırmalarını sağlayan 
bir simülatör. Müşteriler bu simülatör 
sayesinde kamyon sahipliklerini optimize 
ederek kârlılıklarını attırabiliyor. Hangi 
maliyetleri nasıl düşürebileceklerini ve 
karlılıklarını nasıl arttırabileceklerini 
görerek rakam ve tahminlere dayalı 
simülasyonlar da oluşturarak ihtimalleri 
değerlendirebiliyor.
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REW İSTANBUL 2016, 
SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ

İFO Fuarcılık tarafından 
T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın katkılarıyla 
12’ncisi düzenlenen 
REW İstanbul, bitişik 
salonlarda eş zamanlı 
düzenlenen İş Sağlığı 
ve Güvenliği Fuarı 
İSG Avrasya ile birlikte 
aralarında Türkiye’nin 
de olduğu 46 ülkeden 
10 bin 865 profesyonel 
ziyaretçi ağırladı. 

tesislerine kadar farklı pek çok teknolojinin 
bir arada sergilendiği REW İstanbul 2016 
kapsamında gerçekleştirilen konferans 
programında ise T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından bu fuara özel olarak 
düzenlenen oturumlar yoğun ilgi gördü.

FUAR, ÇEŞİTLİ 
SUNUMLARLA RENKLENDİ
Geleneksel hale gelen REW İstanbul 
konferanslarında bu yıl, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler ile 
Oda ve Dernekler kapsamlı sunumlar 
gerçekleştirdi.

REW İstanbul 2016 kapsamında T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Atık Yönetim Dairesi 

Başkanlığı ile Su 
ve Toprak Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı, 
görev alanlarıyla 
ilgili başlıklarda, 
fuar ziyaretçilerine 
yönelik kapsamlı bir 
konferans programı 
düzenledi. Birinci 
gün “atık ve katı atık 
yönetimi” ile buna 
ilişkin yönetmelikler 
anlatılırken, fuarın 

Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW 
İstanbul 2016 başarılı bir organizasyonu 
daha geride bıraktı. Henüz açıldığı ilk günde, 
yurt içi ve yurt dışından önemli sayıda 
ziyaretçi ağırlayan fuarı, kapanışa kadar 
46 ülkeden yaklaşık 11 bin profesyonel 
ziyaret etti. Plastik geri dönüşümünden, 
elektronik atıkların geri kazanımına, temizlik 
araçlarından atık toplama ekipmanlarına, 
tehlikeli atıkların bertarafından geri kazanım 

ikinci gününde ise “Atık 
Getirme Merkezleri”, 
“Ambalaj Bilgi Sistemi”, 
“Toprak Kirliliği Kontrolü 
ve Kirlenmiş Sahalar Bilgi 
Sistemi” ile “Türkiye’de 
Atıksu Yönetimi” ele 
alındı. REW İstanbul 
2016 Konferanslarında 
ayrıca Çevre Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, 
Sinop Üniversitesi, Gebze 
Teknik Üniversitesi, 
Biyoenerji Derneği ile Tora 
Çevre firması da çeşitli 
sunumlar gerçekleştirdi.

Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı ile Su 
ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 
görev alanlarıyla ilgili başlıklarda, fuar 
ziyaretçilerine yönelik kapsamlı bir 
konferans programı düzenledi. Birinci gün 
“atık ve katı atık yönetimi” ile buna ilişkin 
yönetmelikler anlatılırken, fuarın ikinci 
gününde ise “Atık Getirme Merkezleri”, 
“Ambalaj Bilgi Sistemi”, “Toprak Kirliliği 
Kontrolü ve Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” 
ile “Türkiye’de Atıksu Yönetimi” ele alındı. 
REW İstanbul 2016 Konferanslarında 
ayrıca Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi, Sinop Üniversitesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi, Biyoenerji Derneği ile 
Tora Çevre firması da çeşitli sunumlar 
gerçekleştirdi.





Çağımızın en önemli 
çevre meselelerinden 
biri olan atık yönetimini, 
13. Uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı REW 
İstanbul’da büyük ilgi 
gören Atlas Atık Yönetimi 
standında ziyaret 
ettiğimiz, Atık Yönetimi 
Direktörü Cengiz Dazkır 
ile görüştük.

ulaşmıştır. Gelişmeye ara vermeden 
devam eden teknoloji sebebiyle de atıkların 
karakterizasyonu karmaşık hale gelmiş 
ve bertaraf edilmelerini güçleştirmiştir. Bu 
nedenle atıkların; doğru analiz edilmesi, 
kaynağında oluşumun önlenmesi ve eğer 
oluşumunun önlenmesi mümkün değilse 
en uygun bertaraf yönteminin belirlenmesi 
gibi kavramlar gereklilik haline gelmiş 
olup bu konu “atıkların yönetimi” ihtiyacını 
doğurmuştur.

Atık yönetimi tanım olarak; faaliyetler 
sonucu oluşan, herhangi bir şekilde 
kullanılması mümkün olmayan ve üreticisi 
tarafından uzaklaştırılmak istenen evsel ve 
endüstriyel atıkların bertarafı için yapılan 
uygulamaların yönetilmesidir. Atık yönetimi, 

Günümüzde çevre 
duyarlılığı her alanda 
karşımıza çıkan bir olgu. 
Dünyayı daha yaşanılır bir 
hale getirmek ve korumak, 
gelecek nesillere karşı 
en önemli sorumluluk 
olarak görülüyor. Atık 
yönetiminin bu noktada 
önemi sizce nedir?
Hızla artan nüfus ve sanayileşme ile gün 
geçtikçe büyümeye devam eden evsel 
ve endüstriyel atık sorunu, çevremizi 
ve sağlığımızı tehdit eder boyutlara 

oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına 
verebileceği zararları ortadan kaldırmayı 
amaçlar ve bu amaçlar doğrultusunda tüm 
mevzuata uygun hareket eder.

Atık yönetiminde hedef; atığın oluşmasını 
önlemektir. Eğer önleme mümkün değilse 
olabildiğince az miktarda atık oluşturulması 
istenir. Oluşan bu atıkların da fiziksel 
yollarla yeniden kullanımını hedeflenir. 
Atığın yeniden kullanımı mümkün değilse 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle geri 
dönüşüm veya geri kazanım sağlanır. Eğer 
atığın oluşumu önlenemiyorsa ve herhangi 
bir şekilde değerlendirilemiyorsa nihai 
bertarafı sağlanır. Atık yönetiminin temel 
gayesi budur.

ATIK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ CENGİZ DAZKIR:
YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE VE GELECEK 
NESİLLERE AKTARILACAK GÜZEL BİR 
DÜNYA İÇİN İŞİMİZE HER GÜN HEVESLE 
YENİDEN BAŞLIYORUZ
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dönüşümünü sağlayarak, tamamına yakınını 
bertaraf ederek, yenilenebilir enerji ve geri 
kazanım sağlamaktır. Bunun için yürürlükte 
olan tüm mevzuata uygun, teknolojisi tüm 
dünyada kabul edilmiş tesisler kurarak daha 
temiz, daha sağlıklı, yaşanabilir ortamlar 
yaratmak amaçlarımızdandır.

Evsel nitelikli katı atıkların kaynağında; 
ambalaj atıkları, organik atık ve diğer 
atıklar olarak üç ana kategoriye ayrılarak 
toplanmasını sağlamak, ambalaj atıklarını 
geri dönüşüme tabi tutmak, organik evsel 
atıklar, büyükbaş hayvan gübresi, kanatlı 
hayvan gübresi, pazar ve hal atıkları ve 
tarımsal atıklar, organik fermantasyon 
ile elektrik ve ısı elde etmek, kalan artığı 
topraklarımızın ihtiyaç duyduğu organik 
gübre olarak işlemek, depolanacak atık 
miktarını (inorganik) minimize etmek başlıca 
hedeflerimizdendir.

Ana faaliyet alanlarımız; katı atık yönetimi, 
evsel nitelikli çöplerin toplanması ve 

taşınması, cadde, sokak 
ve meydanların el ve 
makine ile süpürülmesi-
temizlenmesi, semt 
pazarlarının süpürülüp 
yıkanması, konteynerlerin 
yıkanıp dezenfekte 
edilmesi, moloz vb. inşaat 
atıklarının toplanması ve 
taşınması, yeni sistem yer 
altı ve yer üstü konteyner 
sistemi ile atıkların 
toplanması, ambalaj 

Eğer atıkları belli bir plan çerçevesinde 
bertaraf etmezsek bu atıklar, yaşanabilir 
çevre ve yaşam alanımızı bozarak çeşitli 
problemlere sebebiyet verir. Bu sorunlar 
beraberinde fiziksel, ruhsal bozukluklara yol 
açar ve gelecek nesillerin yaşamını tehdit 
eder. Atıkların yönetilmediği ortamlarda 
kaliteli yaşam güçleşir. İnsanlar günlük 
işlerini yapamaz hale gelirler, tüm faaliyetler 
durur ve ekonomik kalkınma sona erer.

Atlas Atık Yönetimi’nin 
faaliyetleri ve 
hedeflerinden bahseder 
misiniz?
Atlas İnşaat bünyesinde kurulan Atlas 
Atık Yönetimi’nin hedefi; oluşan her tür 
atığı Avrupa Birliği formlarında kalite ve 
çevre duyarlılığını en üst seviyede tutarak, 
günümüzün son teknoloji ve sistemlerini 
kullanarak toplamak, taşımak, geri 

atık yönetimi ambalaj atıkları toplama 
ve ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, 
entegre katı atık yönetimi, ikili toplama 
sistemine uygun katı atıkların toplanması 
ve taşınması, geri dönüşüm, ayrıştırma ve 
atık hazırlama tesisleri kurma ve işletme, 
biyometanizasyon gazından (biyogaz) 
enerji üretimi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi 
kurma ve işletme, düzenli depolama sahası 
yapımı, işletilmesi ve depolama gazından 
enerji üretimi, vahşi depolama alanlarının 
rehabilitasyonu, transfer istasyonu kurma 
ve işletme gibi konulardır.

Şu anda devam eden faaliyetlerimiz; 

•   Şişli Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama 
Ayırma Tesisi. 

•   Şişli ilçesi dahilindeki cadde, sokak ve 
pazar yerlerinin süpürülmesi, yıkanması, 
çöp toplama ve taşıma işi.

•   Sancaktepe ilçesi katı atıkların 
toplanması nakli ve kent temizliği.

•   Elazığ ili tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve bertarafı ile Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi.

•   Bolu ili Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 
her türlü idari, teknik işin yapılması şartıyla 
10 yıl süre ile işletilmesi.

• Osmaniye ili tıbbi atıkların toplanması, 
taşınması ve sterilizasyon tesisi inşa 
edilerek işletilmesi.

•   Osmaniye ili katı atık entegre yönetim 
sisteminin kurulması, gerekli tesislerin 
yapımı ve işletilmesi (düzenli depolama 
sahasının işletilmesi, ambalaj atık 
ayrıştırma tesisi kurma ve işletme, 
mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi 
işletilmesi, vahşi depolama sahasının 
rehabilitasyonu, 3 adet atık transfer 
istasyonu yapımı, işletilmesi ve atıkların 
transferi, vahşi depolama sahalarından 
yatay ve dikey borularla elektrik elde 
edilmesi).

Sektördeki sorunlara ve 
Atlas Atık Yönetimi’nin 
sunduğu çözümlere 
yönelik bir değerlendirme 
alabilir miyiz?
Sektörümüzdeki en temel problem 
bilinçlendirme çalışmalarının yetersizliğidir. 
Biz tüm gayretimizle özverili olarak çalışsak 
da atıklar kaynağında ayrıştırılmadığı için 
atık yönetimi çalışmalarımız aksamaktadır. 
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Sektördeki diğer kurumların da bu temel 
sorundan yakındıklarını dile getirmeliyim. 
Toplumda bu konuda yeterli bilincin 
oluşmaması, her geçen gün artan nüfusla 
birlikte önemli bir sorun haline gelmektedir. 
Geçmişte bilinç oluşturma çalışmalarının 
yetersiz olması günümüzü olumsuz etkilese 
de şu an yapılan çalışmaların ve eğitimlerin 
anaokullarına kadar indirgenmiş olması 
bizler için ümit vericidir.

REW 2016 fuarında da birincil hedefimiz 
gelecek nesillerin, çevre ve atık yönetimi 
konusunda farkındalığının oluşturulması idi. 
“Ağaç yaş iken eğilir” atasözünden aldığımız 
ilhamla da genç nesillere bu konuda bilinç 
kazandırabildiysek görevimizi tamamlamışız 
demektir.

Altı ay içinde doğada %100’ü çözünebilir 
“Doğaya Kurşun Sıkma”, “Kaynağında 
Ayrıştırılmayan Her Atık Doğaya Sıkılan 
Kurşundur” sloganı ve görseliyle 
hazırladığımız poşetlerimizle de bu konuda 
toplumsal bir algı oluşturmaya çalıştık.

Atlas Atık Yönetimi olarak bizler  “Kirletme, 
Kirlenirsin” bilincinin benimsenmesi için 
7 gün 24 saat çalışıyoruz. Eğer sektördeki 
sorunlara kökten çözüm bulmak istiyorsak 
toplumumuza bu bilinci benimsetmeliyiz. 
Bu bilinci oluşturduğumuzda çevrenin 
korunması ile atıkların yönetimi kolaylaşır 
ve en önemli sorunun üstesinden gelmiş 
oluruz.

28-30 Nisan günleri 
arasında düzenlenen REW 
İstanbul fuarında en çok 
ilgi gören stantlardan 

biri Atlas İnşaat ve Atlas 
Atık Yönetimi’ne aitti. 
Fuardan beklentileriniz 
ne düzeydeydi, ne kadarı 
karşılandı?
Evet, standımıza ilgi oldukça yoğundu. 
Fuar süresinin hemen hemen tamamını 
ziyaretçilerimizle toplantılar yaparak 
geçirdik. Fuara katılma kararı aldıktan 
sonra fuar öncesi, yönetimimizle sayısız 
toplantılar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 
tüm tesislerimizin maketlerini ve tanıtım 
filmlerini hazırladık. Stant projemizi, 
çevreye olan saygımız ve işimize 
gösterdiğimiz önemi ortaya çıkarmak 

için özel olarak tasarladık. Atık yönetimi 
kapsamında, yaşam alanı ve doğaya 
olan hassasiyetimiz ile doğru teknoloji ve 
ekipmanlarla yaptığımız ve yapacağımız 
hizmetlerimizi sizlere sunduk. Her 
detayı itina ile irdeledik. Fuara katılma 
hedeflerimizi sıraladık ve fuar süresince 
ziyaretçilerimizin göstermiş olduğu ilgi, 
hedeflerimize ulaşma doğrultusunda 
bizlere itici güç oldu. 

Atlas Atık Yönetimi olarak bizler, evsel 
ve endüstriyel tüm atıklar için önleyici, 
düzenleyici ve en uygun metotlarla bertaraf 
edici faaliyetleri özenle yapmak ve doğaya 
zarar vermeden yaşanabilir alanların 
sürdürebilirliğini devam ettirmek için 
doğru ekipman ve yöntemlerle uzman 
ekibimizle dur durak bilmeden çalışıyor; 
yaşanabilir bir çevre ve gelecek nesillere 
aktarılacak güzel bir dünya için işimize her 
gün hevesle yeniden başlıyoruz.
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BRİSA TİCARİ ARAÇ KULLANICILARINA

DEĞER SUNUYOR
Bridgestone ve Lassa 
markalarını pazara 
sunan Brisa’nın 
bireysel ticari araç 
ve filo sahiplerinin 
birçok ihtiyacını 
aynı anda yüksek 
kalite güvencesiyle 
karşılamak amacıyla 
hayata geçirdiği 
ve sektörde bir ilk 
olan ProPratik satış 
ve servis zincirinin 
beşincisi Gaziantep’te 
açıldı. Şirketin 
Profleet filo yönetim 
çözümleri paketinin 
bir parçası olan 
ProPratik, ağır ticari 
araçlar için tüm lastik, 
akü, yedek parça ve 
aksesuarların satış-
servis ihtiyaçlarını 
yenilikçi çözümleriyle 
karşıladığı gibi 
sürücülere verimli ve 
emniyetli sürüş için 
de destek sunuyor.

Elbeyli ProPratik mağazasında, 
Bridgestone ve Lassa’nın otobüs ve kamyon 
segmentindeki ürünleri, Bandag lastik 
kaplama ve akü, yedek parça gibi temel araç 
bakım hizmetlerinin satış ve servisi tek çatı 
altında hizmete sunuluyor.

9 Mayıs’ta gerçekleşen Elbeyli ProPratik 
mağazası açılışında konuşan Brisa Ticari 
Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Egemen Atış, şunları söyledi: 
“Gerek dünyada, gerekse Türkiye’deki 

trendleri incelediğimizde, her sektörde 
uzmanlaşma kavramının ön plana çıktığını 
görüyoruz. Biz de müşteri odaklı anlayışımız 
doğrultusunda ilkleri gerçekleştiriyoruz. 
Brisa olarak uzun yıllardır sürdürdüğümüz 
inovasyon çalışmaları ile müşterilerimize 
değer sağlama misyonu doğrultusunda 
ticari araç sahiplerine odaklanan satış, 
servis ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 
Müşteri memnuniyeti ve müşteriye değer 
sağlama, emniyetli sürüş ve yakıt tasarrufu 
ile çevreye fayda sağlama ekseninde 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları Profleet 
altında buluşturuyoruz. Müşterilerimizin 
operasyonel maliyetlerini düşürme ve 
yolculuk deneyimlerini zenginleştirme 
anlamında önemli bir değer sağlayan 
Profleet’in ağır ticari araç sahiplerine 
ulaştığı en önemli nokta ise ProPratik 
mağazalarımız. Bu mağazalar tamamen 
ağır ticari araçların ihtiyaçları doğrultusunda 

tasarlandı ve sadece lastik satışı için değil, 
araçların 360 derece tüm ihtiyaçlarını 
yenilikçi çözümlerle karşılamak üzere 
hizmet veriyor. Deneyimli kadromuz da 
sürücülere uluslararası standartlarda 
bir danışmanlık sağlıyor. Böyle bir 
uzmanlaşmayı Türkiye’de ilk kez sunan 
Brisa, Gaziantep’teki yeni mağazasıyla bu 
hizmeti yaygınlaştırma hedefi kapsamında 
önemli bir adım daha atmış oldu. Hızla 
artan araç parkı ve yükselen filolaşma/

kurumsallaşma 
oranlarıyla birlikte ticari 
lastikler pazarındaki 
müşteri beklentileri de 
değişiyor. Bu doğrultuda, 
Türkiye genelinde 
açılacak tüm ProPratik 
mağazalarında, aynı 
kalitede ürün ve hizmet 
sunmayı garanti ediyoruz. 
Bu konu, müşteri 
deneyiminin yanı sıra; 
karayollarımızdaki 
can ve mal güvenliği 
açısından da büyük önem 
taşıyor. Bundan sonra da 

yolculuğun her alanında değer sağlamaya 
ve araç kullanıcılarının en yakın destekçisi 
olmaya devam edeceğiz.

Elbeyli ProPratik adına söz alan Burhan 
Elbeyli ise, “Brisa ile birlikte modern bir 
alanda, gelişmiş ekipmanlar ve eğitimli 
personelimiz ile müşteri memnuniyetini 
yükseltecek bir deneyimi sunuyoruz. 
ProPratik mağazamız teknik lastik bakım 
işlerinin yanı sıra yedek parça, aksesuar ve 
akü satış ve servisi ile ticari araç sahiplerinin 
tüm ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde 
sağlamaya hazır. ProPratik’in sektörde fark 
yaratan bir mağaza olması için çalışacağız. 
Önümüzdeki yıllarda da Brisa ile işbirliği 
halinde, hem filoların hem de bireysel 
ticari araç sahiplerinin işlerine değer 
sunan çalışmalara imza atmaya, işimizi 
geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik 
projelerimizi hayata geçirneye devam 
edeceğiz” dedi.
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TOPUSED MAN GÜVENCESİNİ YANSITIYOR: 
“TİCARİ ARAÇLARDA 2. EL GARANTİ ALTINDA” 

Dünyada 30’dan 
fazla ülkede 2. el 
araçlara kurumsal 
kalite ve güvence 
getiren MAN 
TopUsed, Türkiye’deki 
yayılmasına da hızla 
devam ediyor. MAN 
TopUsed Center, 
Konya, İstanbul 
İkitelli&Tuzla ve 
İzmir’den sonra 
Ankara’daki ikinci, 
Türkiye’deki altıncı 
merkezini Mamak’ta 
açtı. 

tecrübesi ile üretim, ürün ve araçlarının 
yanı sıra Satış Sonrası Hizmetler ve 2. el 
gibi alanlarda da sektöre öncülük etmeye 
devam ediyor. MAN’ın kurumsal yapısı, 
tecrübesi ve teknolojisi ile Türkiye ticari 
araçlar pazarında büyük öneme sahip 2. 
el piyasasına da güvence ve garantisini 
taşıdığına dikkat çeken MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Direktörü 
D.Eren Gündüz; “Artan rekabetci ortamda 
müşterilerimizin ticari araç yatırımlarındaki 
karlılığı belirleyen en önemli kriter; aldıkları 
araçların yaşam boyu maliyetleri olmaktadır. 
Bu sebeple finansman, ikinci el, avantajlı 
bakım onarım paketleri ve Telematics 
gibi ek hizmetlerimizle araçlarının tüm 
ihtiyaçları için müşterilerimizin yanında 
oluyoruz. TopUsed olarak sadece takas alımı 
yapmıyor, karşılığında satış olmadan da 
müşterilerimizin her marka aracını uygun 
şartlarla alabiliyoruz. Bu hizmetlerimizle 
sektörün en önemli iş ortaklarından biri ve 
destekleyicisi olduğumuza inanıyoruz” dedi. 
TopUsed’ın, Türkiye’deki ilk satış noktasının 
Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde 
hizmete sokulduğunu hatırlatan Gündüz, 
şimdi de MAN TopUsed’ın en yenisini, 
altıncı tesisini de yine Ankara’da, Mamak’ta 

MAN yetkili servisi Man Otomotiv’in Kayaş 
tesislerinde yapılan açılış törenine, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış 
Direktörü D.Eren Gündüz, TopUsed Satış 
Müdürü Cüneyt Ergün’ün yanı sıra Finans 
Direktörü Christian Dufft ile diğer MAN 
yetkilileri de hazır bulundular.

Açılış törenine, Ankara’daki ikinci MAN 
TopUsed Center’a ev sahipliği yapan Man 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ferat 
Genç ve Genel Müdür Yardımcısı Birhan 
Furtuna ile birlikte şirket yetkilileri de 
katıldılar.

MAN TOPUSED CENTER, 
İLKİ VE EN YENİSİ İLE 
ANKARA’DA
Dünyanın üretim ve mühendislik devi 
MAN’ın, 255 yılı aşkın köklü geçmişi ve 

açmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını 
belirtti. 

MAN KURUMSAL 
GÜVENCESİ, TOPUSED İLE 
2. EL PAZARINDA
MAN TopUsed’ın, Ankara, İstanbul 
İkitelli ve Tuzla, Konya, İzmir’den sonra 
Türkiye’deki altıncı Ankara’daki ikinci tesisini 
Man Otomotiv’in Mamak’taki şubesinde 
açtıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. TopUsed Satış Müdürü Cüneyt 
Ergün ise, “Ankara’da merkez ve şubeleri 
ile 3 ayrı noktada MAN yetkili servis ve 
satış merkezi olarak hizmet veren Man 
Otomotiv ile uzun yıllara dayanan başarılı 
işbirliğimizi TopUsed Center ile daha güçlü 
bir noktaya taşıyoruz. Man Otomotiv’in 
Mamak’taki bu tesislerinde hizmet verecek 
olan MAN TopUsed Center’in, sektöre ve 
tüm araç sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin her noktasına hizmetlerini 
ulaştıran MAN TopUsed’ın, tesis olarak da 
yaygınlaşmaya devam edeceğini belirten 
Ergün, “TopUsed, sadece MAN ve NEOPLAN 
değil, tüm markaların alım satımını 
gerçekleştiriyor. Tüm araçların ekspertizleri, 

alanında objektifliği tescilli en önemli 
uluslararası kuruluşlardan biri olan TÜV 
SÜD tarafından yapılıyor ve alım satımlar, 
gerçek değerler üzerinden şeffaf bir şekilde 
gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla TopUsed 
üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler, 
MAN kalite ve güvencesini taşıyor. MAN 
TopUsed, 2. el ağır ticari araçlar piyasasını 
önemli katkılarda bulunuyor, pazarı 
geliştiriyor, standartların belirlenmesinde 
referans oluyor” dedi.
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YENİ MERCEDES E SERİSİ 
FİBER TAVAN SAYESİNDE 
DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Otomotiv endüstrisi 
için inovatif ağırlık 
azaltıcı çözümler 
sunan BASF’nin 
FiberFrame çatı 
sistemi ilk olarak 
Mercedes-Benz’in yeni 
E sınıfında kullanıldı. 
Yeni Mercedes-Benz 
E serisi, BASF’nin 
fiber tavan çözümü 
sayesinde daha az 
yatık tüketiyor ve daha 
çevre dostu.

Acrodur® 950 L tutkalı, hafif bileşen için 
gerekli olan yükleme kapasitesi ve ısı 
direncini sağlıyor. Fenolik reçinelere alternatif 
olarak su bazlı ve düşük emisyonlu tutkal, 
doğal elyafları güçlendiriyor ve böylece 
otomobil çatı çerçeveleri için çevre uyumlu, 
boyutsal açıdan istikrarlı ve en önemlisi hafif 
bir çözüm sağlıyor. 

IAC FiberFrame hafif bileşeni ise ilk kez 
Mercedes-Benz’in yeni E sınıfında kullanıldı. 
Çatı çerçevesinin kullanıldığı Mercedes-Benz 
yeni E sınıfı otomobiller, 2016 yılının Nisan ayı 
itibariyle Avrupa’da satışa sunuldu. 

DAHA HAFİF 
ÇATI ÇERÇEVESİ 
İLE YAKIT 
TÜKETİMİNDE 
AZALMA 
BASF Elyaf Bağlama 
Dispersiyonları Pazarlama 
Başkanı Thorstan Habeck 
gerçekleştirilen işbirliği ile 
ilgili olarak “Acrodur 950 
L’ye dayanan doğal elyaf çatı 
çerçeveleri, metalden yapılan 
çatı çerçevelerine oranla 
yüzde 40 daha hafif. Böylece 

BASF, dünyanın önde gelen otomobil 
endüstrisi tedarikçilerinden biri olan 
International Automotive Components 
Group (IAC) ile birlikte otomobillere yönelik 
dünyanın tamamen doğal elyaftan yapılan 
ilk tavan çerçevesini geliştirdi. BASF’nin 

otomobil üreticilerine, 
daha hafif araçların 
daha az yakıt tüketmesi 
ve daha az karbon 
emisyonuna neden olması 
nedeniyle sürdürülebilirlik 
hedeflerini 
tutturmalarında yardımcı 
oluyoruz.” dedi.

Dünyanın önde gelen 
otomobil iç sistemleri 
üreticilerinden birisi 
olan IAC, yenilikçi hafif 
konsepti geliştirerek 
Acrodur 950 L’ye dayanan 
çatı çerçevelerinin 

üretimini gerçekleştiriyor. IAC İleri 
Mühendislik Yöneticisi Fritz Schweindl ise 
üretilen çerçeve ile ilgili olarak şöyle konuştu: 
“BASF tutkalını üretim sistemimize entegre 
etmek kolay oldu. Acrodur ile güçlendirilen 
doğal elyaf bileşenleri kalıp oluşturmak 
için ideal. Hem çevre dostu hem de 
kompozitlerin üretimi sırasında zamandan 
tasarruf sağlıyor. Ayrıca, ürün emisyon 
açısından düşük, yani üzerinde çalışılması 
daha güvenli.” 

ACRODUR® TUTKALLAR, 
MOBİLYA VE OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİNDE 
YÜKSEK KALİTEDE HAFİF 
UYGULAMALAR İÇİN İDEAL 
Acrodur® tutkallar, kalıplanmış parçalar 
halinde işlemden geçirilen doğal elyaf 
hasırları güçlendirmede kullanılıyor. 
Çevresel uyuma sahip olmanın yanı sıra 
Acrodur®, yarı bitmiş ürünlerin basit ve 
sorunsuz bir şekilde işlenmesini, montajını 
ve kalıplanmasını sağlıyor ve ayrıca 
malzemeye mükemmel bir şekilde uyum 
sağlıyor. Tutkallar, mobilya ve otomotiv 
endüstrisinde yüksek kalitede hafif 
uygulamaların üretilmesinde kullanılıyor.
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ARES’İN 
İNTERMODAL TAŞIMACILIKTA 
TERCİHİ TIRSAN

İstanbul merkezli 
uluslararası lojistik 
hizmetleri tedarikçisi 
Ares International 
Transport, intermodal 
taşımacılıkta iş ortağı 
olarak yine Tırsan’ı 
seçti. Filosunda toplam 
60 adet Tırsan treyler 
bulunan şirket, 2016 yılı 
için alımını yaptığı 25 
Tırsan Perdeli Mega’nın 
12’sini teslim aldı. Hanoğlu, “Dahası, giderek artan ve artmaya 

devam edecek olan intermodal taşımacılığa 
yönelik en verimli çözümleri de Tırsan 
araçlarında bulduk,” dedi.

Ares International’ın tercihi Tırsan Perdeli 
Mega, intermodal taşımacılığın gerektirdiği 
ekstra sağlamlığa sahip olarak dizayn edildi. 
KTL kaplı şasisi ve tüm çelik komponentleri 
paslanmaya karşı 10 yıl garanti altında olan 
Tırsan Perdeli Mega, tamponundan ön ve 
yan panellerine kadar dayanıklılığı artırıcı 
detaylarla donatıldı. 

Ares’e teslim edilen Tırsan Perdeli Mega’lar 
Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde 
filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere 
geliştirildi. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet 
Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme 
için özel tasarlanan dingil hava yastıkları 
bulunuyor. Sistem, “e-f-g-i” vagon tipleri ve 
P400 tünel tiplerine de uyumlu.

Hidrolik çatı kaldırma sistemi sayesinde 
farklı iç net opsiyonları ile hızlı yükleme ve 

Tırsan’ın Adapazarı üretim kampüsünde 
gerçekleşen teslimat törenine, Tırsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Ares International Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı İdris Hanoğlu ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Kırcı ve DAF-Tırsan 
Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katıldı.

“Tırsan’ın iş ortağımız olmasının ardındaki 
neden tek bir tane değil,” diyen İdris 
Hanoğlu, “Uluslararası taşımacılıktaki 
trendleri takip etmek istiyorsanız, 
araçlarınızın da yine uluslararası 
standartlarda ve aynı kaygılarla üretilmiş 
olması, aldığınız satış sonrası hizmetlerin 
de uluslararası ölçekte olması gerekir. 
Sürekli yurtdışıyla çalışan bir firmayız; 
Bükreş ve Toulon’da ofislerimiz var. Tırsan 
Avrupa’dayken de bize Türkiye’de sunduğu 
hizmetleri sağlamaya devam ediyor,” 
açıklamasını yaptı.

boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Perdeli 
Mega, yük emniyetinde kendinden oldukça 
emin. Yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi 
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton 
kapasiteli toplam 236 farklı noktadan 
bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-fix yük 
güvenlik sistemine ve Code XL yük güvenlik 
sertifikasına sahip. 7,2 ton forklift aks 
yüküne dayanıklı tabanı ile de operasyonal 
esneklik sağlıyor. 

Teslimatı gerçekleştiren Çetin Nuhoğlu, “İş 
modelimizi baştan sona, Ares International 
gibi uluslararası lojistik firmalarımızın 
ihtiyaçlarını verimli ve güvenli bir şekilde 
karşılamak üzere oluşturduk. Yaptığımız 
yatırımların böylesi iş ortaklıklarını 
mümkün kılması Türkiye taşımacılığını da 
ileri taşıyor. Tüm Ares ekibine, ülkemize 
rekabetçi bir firma kazandırdıkları için 
gerçekten çok teşekkür ediyor, başta İdris 
Hanoğlu ve Engin Kırcı olmak üzere tüm 
Ares çalışanlarını başarılarından ötürü 
kutluyorum,” açıklamasını yaptı.
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Caddy’nin en üst 
donanıma sahip 
yeni versiyonu 
Caddy Exclusive, 
üstün konfor 
ve güvenlik 
özellikleriyle farkını 
ortaya koyuyor. 

YENİ 
GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ 
Yeni Caddy modellerinin tüm donanım 
seviyelerinde standart olarak sunulan 
‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ sürüş 
hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği 
anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi 
konusunda hem görsel hem de sesli 
olarak uyarıyor.

Yeni eklenen güvenlik sistemlerinden 
bir diğeri de ‘İkincil çarpışma önleme 

Volkswagen Ticari Araç’ın pazara 
sunduğu Yeni Caddy Exclusive, ilk bakışta 
tasarımındaki dinamik ve estetik detayları 
ile fark ediliyor. Bi-Xenon ve LED gündüz 
sürüş farların standart olarak sunulduğu 
Yeni Caddy Exclusive, karartılmış arka 
stop lambaları ve elektrikli katlanabilir yan 
aynalarıyla şık ve dinamik bir model.

Yeni Caddy Exclusive, güvenlik ve eğlence 
sistemleriyle beraber konfor donanımlarıyla 
da dikkat çekiyor. Köşe aydınlatmalı ön sis 
farları direksiyonun döndüğü yöndeki sis 
farını yakarak önemli bir güvenlik sağlarken, 
geri görüş kamerası da park sırasında 
kolaylık sunuyor. Araç içindeki tüm eğlence 
ve ses sistemleri 6.33’’ Composition Media 
Radyo ile dokunmatik ekrandan kontrol 
edilebiliyor. Yeni Caddy Exclusive’de, sürücü 
ve ön yolcu koltuk ısıtma da yer alıyor. 

asistanı’. Yine tüm donanım seviyelerinde 
standart olarak sunulan sistem olası bir 
ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk 
çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki 
bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın 
derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince 
kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 
km/s’ ye kadar düşürüyor. Frenleme 
esnasında sürücü aracın kontrolünü 
istediği zaman devralabiliyor.
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TEMSA’DAN ENGELLİLERE
BÜYÜK DESTEK

ve 4’üncü sınıfta okuyan öğrencilere TEMSA 
çalışanları tarafından kariyer danışmanlığı 
yapmak, öğrencilerin iş hayatına daha 
emin adımlarla başlamaları konusunda 
destek olmak hedeflenmektedir. Projede 
öğrencilere meslek seçimlerinde yol 
göstermek, özgeçmiş hazırlarken dikkat 
etmeleri gereken noktalar hakkında 
yardımcı olmak, başarılı mülakat için yol 
göstermek, kariyerleriyle ilgili konuları 
rahatlıkla danışacakları bir ortam yaratmak 
ve çalışan arayan şirketlerle özgeçmişlerinin 
paylaşımı amaçlanmaktadır. 

Projenin sürdürülebilir olması adına tüm 
çalışanlarımıza ‘Engellilerle 360 Derece 
İletişim’ kitabı yazarı ve Engelsizkariyer.
com’un kurucusu Mehmet Kızıltaş 
tarafından “Engellilerle İletişim Eğitimi” 
düzenleyerek geleceğe sağlam adımlarla 
hazırlanan TEMSA, 2015 yılında Adana’da 
İŞKUR tarafından düzenlenen 2015 Adana 
İstihdam ve İnsan Kaynakları etkinliğinde 
engelli adaylar için başarılı mülakat 
teknikleri eğitimi ile fark yarattı.”

TEMSA İnsan Kaynakları Direktörü 
Erhan Özel, konuyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, “Engelli istihdamını en 
düşük maliyetle ve yasal zorunluluğun 
dışında değerlendirmemizin zamanı geldi de 
geçiyor” diyerek, projenin sağlam temeller 
üzerine oturması ve sürdürülebilir olmasının 
son derece önemli olduğunu söyledi. 

Dünya nüfusunun yüzde 15’ini, Türkiye 
nüfusunun ise yüzde 12’sini engellilerin 
oluşturduğunu belirten Özel, toplum olarak 
engellilere karşı kayıtsız kalınmaması 
gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin 
toplum içerisinde eşit yaşama koşullarına 
sahip olmaları gerektiği gibi, aynı 
şekilde iş yaşamında da eşit şartlarda 
değerlendirilmesinin büyük önem 
taşıdığını ifade eden Özel, bu konuda 
“İnsan Kaynakları profesyonellerine” büyük 
sorumluluklar düştüğünü belirtti. 

Özel, “Kariyerde Engelleri Kaldırdık” projesi 
için şunları söyledi: “TEMSA ve İŞKUR 
tarafından başlatılan bu projeyle üniversite 3 

Her kesimden vatandaşın engelli 
bireylere karşı sorumlulukları olduğuna 
vurgulayan Erhan Özel, kamu ve özel sektör 
kuruluşların engelli istihdamı politikalarını 
yeniden gözden geçirilmesini ve engellilere 
birçok alanda olduğu gibi insan kaynakları 
alanında da daha fazla değer verilmesi 
gerektiğini belirtti.

“KARİYERDE ENGELLERİ 
KALDIRDIK FARKINDALIK 
GÜNÜ” İLE BAKIŞ AÇISI 
DEĞİŞECEK
Projenin sağlam temelleri üzerine 
oturmasının ardından toplumsal boyuta 
taşıma sürecinde 10 - 16 Mayıs Engelliler 
Haftasında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 

TEMSA İnsan Kaynakları, Adana İŞKUR İl 
Müdürlüğü ve Engelsiz Kariyer liderliğinde 
Çukurova bölgesinde bir ilk olan ve 
bakış açısının değiştirilmesi amacıyla 
yürütülen “Kariyerde Engelleri Kaldırdık 

TEMSA DinamİK İnsan 
Kaynakları Ekibi’nin 
engelin kariyer için engel 
olmadığını göstermek 
için başlattığı “Kariyerde 
Engelleri Kaldırdık” projesi 
kapsamında düzenlenen 
“Farkındalık Günü”nde 
engelliler ve işverenler 
Adana Hilton’da bir araya 
geldi.
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tarafından Başarılı 
Mülakat Teknikleri eğitimi, 
organizasyon günü ise 
İK Profesyoneli ve Kişisel 
Gelişim Uzmanı Zuhal 
Karan tarafından “Engelli 
Adaylar için Başarılı 
Mülakat Teknikleri” 
eğitimi organizasyonu 
gerçekleştirildi. Bu 
eğitimlerle birlikte engelli 
öğrenciler, iş arayan 
engelliler ve firma yetkilileri 

etkinlik günü gerçekleştirilecek olan 
mülakata yetkin bir şekilde hazırlanmış 
oldu. 

Engelli öğrenciler ve iş arayan engelli 
vatandaşlar, etkinliğe katılan kuruluşlar 
ile birebir görüşüp mülakatlara katılarak, 
firmalara doğrudan başvuru yapabilme 
fırsatı yakaladı. Etkinliğe katılanlar, bu 
etkinliğin geleneksel hale dönüştürülerek 
her yıl yeniden organize edilmesi yönünde 
görüşlerini TEMSA İK yetkililere iletti.

“ENGELLİLERİMİZ DE 
NORMAL YAŞAMLARINA 
DEVAM EDECEK ŞEKİLDE İŞ 
BULABİLMELİLER”
Toplantının açılışında TEMSA ile olan 
çalışmalarının bu projeyle farklı bir boyuta 
taşındığını söyleyen İŞKUR il Müdür 
Yardımcısı Fatih Burhan, “Hayatın akışında 
engellilerimiz de normal yaşamlarına 
devam edecek şekilde iş bulabilmeliler, 

evlerine ekmek 
götürebilmeliler 
ve toplumla 
barışık bir şekilde 
yaşayabilmeliler. 
Toplumun 
buna tamamen 
entegre olması 
lazım. TEMSA’nın 
başlatmış olduğu 
bu çalışmayı daha 
ileri bir seviyeye 
taşımak gerekiyor” 
diye konuştu. 

Farkındalık Günü” organizasyonu 10 Mayıs 
2016 tarihinde engellilere uygun ulaşım 
alanlarına sahip olan Adana Hilton Otelinde 
gerçekleştirildi.

SABANCI GRUBU 
ŞİRKETLERİ “KARİYERDE 
ENGELLERİ KALDIRDIK 
FARKINDALIK GÜNÜ” 
ORGANİZASYONUNDA 
FARK YARATTI
Köklü kurumsal kültürünün yanında sosyal 
sorumluluk projeleri ile her zaman fark 
yaratan Sabancı Holding şirketleri TEMSA, 
Brisa, Kordsa Global, TEMSA İş Makinaları, 
Çimsa, Enerjisa, HiltonSA ve bölgenin önde 
gelen kuruluşlarının yoğun ilgili gösterdiği 
bu etkinlik ile birlikte proje toplumsal boyuta 
taşınma yolunda büyük bir adım atmış oldu. 

9 Mayıs tarihinde İnsan Kaynakları 
profesyonellerine Engellilerle 360 Derece 
İletişim kitabı yazarı ve Engelsizkariyer.
com’un kurucusu Mehmet Kızıltaş 

“GELECEĞE BU BAKIŞ 
AÇISI İLE YÖN VERİLMELİ”
“Kariyerde Engelleri Kaldırdık” projesi 
hakkında bilgi veren, TEMSA Genel Müdürü 
Dinçer Çelik, insan kaynakları alanında 
başlatılan bu projenin toplumsal dönüşüm 
anlamında atılmış önemli bir adım olduğunu 
belirterek, “Şirket yönetimlerinin bu konuda 
göstereceği hassasiyet çok önemlidir. 
Engelli bireylerin eşit haklara sahip olduğu 
bilinci, toplumun tüm yaşam alanlarında 
aynı duyarlılıkla ele alınmalı ve geleceğe bu 
bakış açısı ile yön verilmelidir” dedi.

“TOPLUMSAL OLARAK 
ENGELLİLER KONUSUNDA 
DÜNE GÖRE ÇOK MESAFE 
KAYDEDİLDİ”
Toplantının açılışında konuşan Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 
toplumsal olarak engelliler konusunda düne 
göre çok mesafe kaydedildiğini söyledi.

Başkan Sözlü, TEMSA’nın ticari bir kaygısı 
olmadan yaşadığı şehirde böyle bir çalışma 
yapmasının Adana’da insanca değerlerin 
yükseleceğinin bir müjdesi olduğunu söyledi. 
Sözlü, “Engellilerle ilgili farkındalığı gelişmiş 
toplumlar, her anlamda çok mesafe kat 
etti. Farkındalık artınca buradaki şirket 
sayısı da katlanarak artacak. Bu farkındalığı 
arttırmak için çalışan arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Böyle güzel çalışmalar sayesinde 
bizim de işlerimizin kolaylaşacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ 
LAZIM”
Açılışta konuşan Adana Vali Yardımcısı 
Durmuş Gencer şunları kaydetti: “Engelliler 
için dünden bu güne birçok çalışma 
yapıldı. Toplumun her kesiminde bir 
şeyler fark edildi. Daha çok çalışmamız, 
bütçe ayırmamız lazım ama hepsinden 
önemlisi daha çok farkına varmamız lazım. 
TEMSA’yı bu farkındalık çalışması için 
tebrik ediyorum. Engellilerimizin en büyük 
sorunlarından olan istihdam sorunun 
çözümü için katkı veren tüm kurum ve 
kuruluşları kutluyorum.” 

Programın ikinci bölümünde engelli 
öğrenciler, iş arayan engelli vatandaşlar, 
etkinliğe katılan kuruluşlar ile birebir 
görüşüp mülakatlara katıldı.
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SAVA, AVANT 4PLUS VE ORJAK 4PLUS 
KAMYON LASTİKLERİNİ PAZARA SUNDU

Sava, maliyeti 
önemseyen filolar için 
Avrupa standartlarına 
sahip yeni dört 
mevsim kamyon 
lastiklerini tanıttı.

yapısı düzenli aşınma ve yüksek kilometre 
performansı sağlayan optimum lastik izi 
yapısına sahip. Bu özellik, lastik sırtında 
bulunan kanal geometrisi ile birleştiğinde 
sırt deformasyonunun azalmasını, ıslak 
ve buzlu zeminlerdeki kış performansının 
artmasını sağlıyor. Bu özellikler, lastiğin 
3-Tepeli-Dağ-Kartanesi (3PMSF) 
sembolünün yanı sıra kış koşullarına 
uygunluğu gösteren M+S sembolüne de 
sahip olmasını sağlıyor. Yeni lastiğin bir 
başka özelliği de yapısında bulunan 6-diş 
sayesinde bir önceki 5-dişli desene göre 
daha fazla esneklik sağlayan 385/55R22.5 
ve 385/65R22.5 ebatları. Bu özellik, 
kış performansını artırmanın yanı sıra 
lastiğin aşıma özelliğine de katkı sağlıyor. 
Yeni Sava Avant 4Plus ön aks lastikleri 
daha güçlü yapıları sayesinde eski nesil 
lastiklere göre %10[2] daha fazla kilometre 
performansı sağlıyor.

Yeni Orjak 4Plus çeker aks serisi ise 
beş ebattan oluşuyor ve bu lastikler 
kilometre performansını artıran yüksek 
sırt derinliğine sahip. Lastiğin daha da 
gelişmiş omuz yapısı sürüş hakimiyetini 

Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen lastik 
üreticilerinden Sava, yeni Sava Avant 4Plus 
ön aks ve Orjak 4Plus çeker aks lastiklerini 
piyasaya çıkardı. Avrupa standartlarına 
sahip yeni karayolu lastikleri, kış lastiği 
gerekliliklerine uygun yeni nesil sırt 
deseninin yanı sıra birçok yeni özellik 
taşıyor. Yeni Sava 4Plus lastikler, dört 
mevsim optimum performansın yanı sıra, 
maliyet bilincine sahip filolara eski nesil 
lastiklere oranla %10’a kadar daha fazla 
kilometre performansının yanı sıra geniş 
bir ürün yelpazesi sunuyor.
Sava Avant 4Plus ön aks lastiği serisi, 
yeni bir ebadın eklenmesiyle birlikte yedi 
ebata çıkmış oldu. Avant 4Plus’ın sırt 

ve stabiliteyi artırarak kış performansını 
yükseltiyor. M+S ve 3PMSF sembolleri 
Orjak 4Plus’ın Avrupa’daki ortalama kış 
koşullarına uygun olduğunu gösteriyor. 
Avant4 Plus lastikleri gibi Orjak 4Plus da 
eski nesil lastiklere oranla %10’a kadar 
daha fazla kilometre performansı sağlıyor.

Yeni Sava kamyon lastikleri Eylül 2016’ya 
kadar aşağıda belirtilen ebatlarda 
tüketicilerin hizmetine sunulacak. 

Sava Avant 4Plus ön aks: 315/80R22.5, 
295/80R22.5, 315/70R22.5 385/55R22.5 
(yeni ebat), 315/60R22.5, 295/60R22.5 ve 
385/65R22.5.

Sava Orjak 4Plus çeker aks: 315/80R22.5, 
295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5 ve 
295/60R22.5.

Yeni Sava Avant 4Plus ön aks lastiği ve 
Orjak 4Plus çeker aks lastiği 385/65R22.5 
ve 385/55R22.5 Sava Cargo 4 serisini 
tamamlayacak. Bu treyler lastiği, diğer 
üstün özelliklerinin yanı sıra iyi bir ıslak 
yol tutuş performansına, dayanıklılığa ve 
kaplanabilirlik özelliklerine sahip.
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HBB, İTFAİYE FİLOSUNU
14 YENİ ARAÇLA GÜÇLENDİRDİ

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi (HBB), 
bünyesindeki her 
birimin donanımını 
arttırmak amacıyla 
teknik ve araçsal 
takviyelerin yapılması 
noktasında yoğun 
çaba harcıyor. 
HBB İtfaiye Daire 
Başkanlığı, olası 
afetlere anında 
müdahale edebilmek 
amacıyla araç filosunu 
çağın şartlarına uygun 
bir şekilde günden 
güne genişleterek 
hizmet kalitesini 
arttırıyor.

HBB İtfaiye Daire Başkanı Fevzi Kilisli ve 
itfaiye ekipleri katılım gösterdi.

HBB İTFAİYESİ TAM 
DONANIMLI YENİ 
ARAÇLARLA TAKVİYE 
EDİLDİ

14 YENİ İTFAİYE ARACI, 
HATAY HALKININ 
HİZMETİNDE
HBB İtfaiyesi bu kapsamda, 4 adet 
13 tonluk, 10 adet de 8 tonluk tam 
donanımlı itfaiye aracını filosuna kattı. 
14 yeni araç, 14 Nisan Perşembe günü 
HBB İtfaiye Ana Hizmet Binası’nda 
gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Törene Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra 

Törende filoya kazandırılan yeni araçlarla 
ilgili bilgiler aktaran HBB İtfaiye Daire 
Başkanı Kilisli, “Olaylara en hızlı şekilde 
müdahale edebilmek amacıyla filomuzu 
genişletiyoruz. Afetlerde meydana 
gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne 
geçebilmek ve meydana gelebilecek 
zararları en aza indirebilmek amacıyla 

teşkilatımıza, çağın 
teknoloji imkanlarına 
sahip yeni araçlar 
kazandırmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

Kurban kesimi ve 
edilen dualarla 
başlayan yeni araçların 
hizmete sunum töreni, 
Başkan Savaş’a filoya 
kazandırılan yeni 
araçların tanıtılmasıyla 
sona erdi. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN DESTEKÇİSİ LASSA, 
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NÜ ADANA’DA KUTLADI

Kırk yılı aşkın 
deneyimiyle 
Türkiye’nin öncü lastik 
markası Lassa, Dünya 
Çiftçiler Günü’nü 
Adanalı çiftçilerle 
birlikte kutladı. Tarım 
araçları için güvenli ve 
konforlu yolculuktan 
sürdürülebilir tarıma 
kadar çiftçilerin 
hayatının her alanına 
değer katmayı 
hedefleyen Lassa, 
‘Tarım Sağlamsa, 
Gelecek Sağlam’ 
projesi kapsamındaki 
son durağı Adana’da 
7’den 70’e tarıma emek 
verenlerle buluştu. 

ve sürdürülebilirliğin öne çıktığı etkinlik, 
düzenlenen eğlenceli aktivitelerle bir şenlik 
havasında gerçekleşti.

Lassa’nın Dünya Çiftçiler Günü etkinliği 
ile ilgili açıklama yapan Brisa Tüketici 
Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Korhan Korel, “Brisa bugün bir 
lastik üreticisinden çok bir değer sağlayıcıdır. 
Bu kapsamda geleceğimizin yolculuğunu 
tasarlarken tarım en önemli gündem 
maddelerimizden biri arasında yer alıyor. 
Çiftçilerimizin hayatının her alanında onlara 
destek olmak için çalışıyoruz. Bunun için 
oluşturduğumuz ekiplerimiz çiftçilerle 
365 gün iletişim içerisinde. Son iki yıldır 
binlerce çiftçiye ulaşarak yenilikçi yöntemler 
ve modeller üzerinde konuşuyor, tarım 
alanlarını karış karış gezerek sorunlarına 
çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 
tarım lastiklerinin kullanım amacına 
uygunluğu, sağlamlığı ve kalitesinin önemli 
olduğunu biliyor, bu ihtiyaçlara göre ürün 
tasarlıyoruz. Hedefimiz tarıma emek veren 
herkesle birlikte daha iyi ve sürdürülebilir bir 
dünya yaratmak” dedi.

Ayrıca Brisa’nın Anadolu turnalarını korumak 
için WWF Türkiye ile birlikte başlattığı 
“Turnalar Hep Uçsun” projesine dair bilgilerin 
de paylaşıldığı etkinlikte, film gösterimi, halat 
çekme, halka atma gibi eğlenceli yarışmalar 
da yapıldı. Çocuklar için ise boyama 
aktiviteleri ve oyunlar gerçekleştirildi.

TARIMIN GELECEĞİ İÇİN 
YANLIŞ UYGULAMALAR 
SON BULMALI
2013 yılında römorkların karanlıkta fark 
edilmemesi nedeniyle yaşanan kazalara 

Lassa, yol güvenliği ve sürdürülebilir 
tarım alanında bilinçlendirme çalışmaları 
gerçekleştirdiği “Tarım Sağlamsa, Gelecek 
Sağlam” projesi kapsamında son durağı 
olan Adana’da çiftçilere özel bir kutlama 
etkinliği düzenledi. Tarımda iyi uygulamaların 

dikkat çekmek için başlatılan 
‘Tarım Sağlamsa, Gelecek 
Sağlam’ projesi, geçtiğimiz yıl 
itibarıyla sürdürülebilir tarım 
konusunu da kapsayarak daha 
zengin bir değer sunmaya 
başladı.

Lassa ekibi içerisinde yer alan 
ziraat mühendisleri il il gezerek 
çiftçilere sürdürülebilir tarım ve 
iyi uygulamalar hakkında bilgi 
veriyor. Projenin her durağında 

çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün 
çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik 
uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında 
bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Ayrıca 
traktör römorklarına yoldaki görünürlüğünü 
arttırmak amacıyla ücretsiz reflektör montajı 
gerçekleştiriliyor.

2015 yılında 9 bin 500 çiftçiye ulaşan ve bu 
yıl 21 ilde yaklaşık 10 bin çiftçiye erişecek 
proje kapsamında en büyük problemin 
yanlış uygulamalar olduğu tespit edildi. 
Özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz gübreleme 
yapılmasının, kimyasal kullanımının ve anız 
yakılmasının tarıma büyük zararlar verdiği 
gözlemlendi. Lassa ziraat mühendisleri 
çiftçilerin başlıca şu konulara dikkat etmesi 
gerektiğini belirtti:

* Tarımda kullanılan kimyasalların ruhsatına 
ve uygulama ile hasat arasındaki süreye 
dikkat etmek gerekir, aksi takdirde yetiştirilen 
üründe ilaç kalıntısına neden olunur.

* Kimyasalların yoğun ve bilinçsiz kullanımı, 
doğada bulunan avcı böceklerin (faydalı 
böcekler) yok olmasına ve yer altı sularının 
kirlenmesine yol açar.

* Bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan gübrelemeler 
gereksiz yere toprakların kirlenmesine sebep 
olur. Bu nedenle toprak analiz sonucuna göre 
gübre programının uygulanması gerekir.

* Tarlanın yeni ürüne hazırlanmasında 
kolay bir yöntem olarak görülen anız yakma 
uygulaması toprakta bulunan faydalı 
mikroorganizmaları yok ederek toprağın en 
verimli ve gübreli tabakasını işlevsizleştirir. 
Bu uygulama yerine tarlada bulunan sap ve 
samanın sürülmesi ve doğal şekilde yeşil 
gübre elde edilebilmesi toprak ve tarım için 
çok daha yararlıdır.
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ASALET
Atalarımız “Otu çek köküne bak” derler. Ne kadar doğru söz. “Doğru ağaçtan 
doğru değnek çıkar” sözü de bu hakikati dillendiriyor. “Asıl azmaz bal kokmaz 
kokarsa yağ kokar aslı ayrandır “ şeklinde devam eden, maya denilen aile 
terbiyesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren atasözümüzü de bu arada 
hatırlamak gerekir. 

Atalarımız “Otu 
çek köküne 
bak” derler. Ne 
kadar doğru söz. 
“Doğru ağaçtan 
doğru değnek 
çıkar” sözü 
de bu hakikati 
dillendiriyor. 
“Asıl azmaz bal 
kokmaz kokarsa 
yağ kokar aslı 
ayrandır “ 
şeklinde devam 
eden, maya 
denilen aile 
terbiyesinin ne 
kadar önemli 
olduğunu 
gösteren 
atasözümüzü 
de bu arada 
hatırlamak 
gerekir. 

Bakırı ne kadar 
silip parlatsanız 
da üç gün 

sonra yine kararmaya başlar. 
Suni parlaklık ancak kısa bir süre 
devam edebilir. Altın hiçbir zaman 
pas tutmaz. Silmezseniz bile yine 
parlaklığını muhafaza eder.
İnsanlar eğitimle kültürünü 
artırabilir ve kendini geliştirebilir. 
Ancak ASİL olmak istediklerinde 
hemen olamazlar. İnsan gibi 
eğitilen ve misafire kahve getiren 
bir kedinin, fareyi görünce tepsiyi 
atarak avının peşinden nasıl 
koştuğunun hikâyesini bilirsiniz.  
İRSİLİK veya SOYA ÇEKİM var ise, 
peygamberler TEK BİR SOYDAN 
seçilmiş gelmiş ise, Kur’an-ı 
Kerim ve Peygamberimiz SOY’a 
önem vermiş ise, SOY ve ASALET 
de vardır. ASİL OLAN ve OLMAYAN 
insanlar da vardır. 
Hz. Mevlana’nın deyişiyle  “Asalet 
boyda değil soyda, incelik belde 
değil dilde, doğruluk sözde değil 
özde, güzellik yüzde değil yürekte 
olur.”  
Sonuç olarak ASALETİ yabana 
atmayalım.  
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SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ SERVİS:

BOSCH, OTOMOBİLLERİN PARK YERLERİNİ
KENDİ KENDİLERİNE BULMASINI SAĞLIYOR

Topluluk tabanlı park 
etme, sürücülerin 
doğrudan uygun bir park 
yerine yönlendirilmesine 
yardımcı oluyor. 
Otomobiller, yanından 
geçerken algıladıkları 
boş kaldırım yanı park 
yerlerini bildiriyor.

BOŞ PARK YERLERİNİN 
SÜRÜŞ SIRASINDA TESPİT 
EDİLMESİ
Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Dirk Hoheisel konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Topluluk tabanlı park etme ile 
otomobilleri, nesnelerin internetinde sensöre 
dönüştürüyoruz ve şehirleri akıllı hale 
getiriyoruz. Yeni araçların neredeyse üçte 
biri park destek fonksiyonu ile donatılıyor. 
Bosch, bu destek sistemlerindeki ultrasonik 
sensörleri, kaldırım kenarındaki boş park 
yerlerini tespit edecek şekilde programlıyor. 
Otomobiller, saatte 50 kilometre ve üzerindeki 
hızlarda bile yanlarından geçerken park 
etmiş otomobiller arasındaki boş kaldırım 
kenarı park yerlerini tespit edebiliyor. Bilgiler, 
Bosch’un bağlanabilirlik kontrol ünitesi 
(CCU) gibi bir iletişim arayüzü aracılığıyla ilgili 
aracın üreticisine gönderiliyor ve ardından 
da isimsiz bir şekilde Bosch IoT 
Cloud’a (BIC) iletiliyor. Akıllı bir 
süreç kullanan Bosch, standart 
bir cadde haritasına dayanan ve 
araç üreticilerine sunulan dijital bir 
park yeri haritası üretmek üzere 
tüm araçlardan gelen verileri bir 
havuzda topluyor. Üreticiler de bu 
haritayı, sunucuya bağlı olan tüm 
otomobilleri ile paylaşabiliyor.

Topluluk tabanlı park etmenin 
arkasında yatan sır, verinin ne 
şekilde kullanıldığıdır. Bosch, 
kaldırım kenarındaki boşlukların 
tartışmasız bir şekilde park 
yeri olarak belirlenebilmesi için veri 
madenciliğinden faydalanıyor. Hoheisel, “Veri 
madenciliği, çok sayıdaki veri içerisinden 
ihtiyacımız olan bilgileri hızlı ve doğru bir 
şekilde filtrelememizi sağlıyor” dedi. Örneğin, 
birden fazla aracın kaldırım kenarındaki bir 
alanı boş olarak üst üste bildirmesi halinde, 
o alan büyük ihtimalle kullanılabilir bir park 
yeri değildir. Dolayısıyla bu boş alanlar, dijital 
park yeri haritası üzerinde park yeri olarak 
etiketlenmez. Topluluk tabanlı park yerine 

Tipik olarak bir otomobil yolculuğu bir park 
yerinde son bulur, eğer sürücü bir park 
yeri bulabilirse. Şehir içi alanlarda park 
yeri arama, trafiğin yaklaşık üçte birini 
oluşturuyor ve yol kenarlarında park yeri 
bulmak neredeyse imkansız. Online portal 
Statista’ya göre, sürücülerin yüzde 87’si 
park yeri bulmayı kolaylaştıran çözümler 
istiyor. Bosch, açık servis platformu olan 
topluluk tabanlı park etme ile bu sürecin 
stresini azaltıyor. Bu çözümü özel yapan şey, 
otomobilin kendi bulduğu boş kaldırım kenarı 
park yerlerini tespit etmesi ve bildirmesi. Bu 
bilgiler, bir dijital park yeri haritasına giriliyor 
ve örneğin navigasyon sistemi aracılığıyla 
servisin içerisinde yer alan tüm araçlara 
sunuluyor. Böylece sürücüler, boş park yerine 
doğrudan yönlendirilebiliyor. Servis, park 
yeri arama süresini önemli ölçüde azaltıyor 
ve bu arayışın şehirlerdeki çevre etkisini de 
azaltıyor. Bu servisin sürücülere en geç 2018 
yılında sunulması planlanıyor.

ne kadar fazla araç katılırsa, Bosch servisi 
daha doğru ve kapsamlı bir hal alacaktır. 
Belirli sayıda kullanıcı katıldığında Bosch, 
alanın uzunluğu ve genişliği hakkında da 
bilgi sağlayabiliyor olacak. Bu, motorlu 
karavan veya kompakt sınıf otomobiller gibi 
spesifik bir araca uygun alanların aranmasını 
mümkün kılacak.

SERVİS PLATFORMU, 
İLGİLENEN TÜM ARAÇ 
ÜRETİCİLERİNE AÇIK
Bosch topluluk tabanlı park etme, kaldırım 
kenarı alanlarıyla ilgili belirli bir veri sayısına 
ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla Bosch, Münih 
Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 
bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmanın 
ana konusu, dijital park yeri haritasının 
oluşturulabilmesi için kaç aracın bir 
caddeden geçerek kaldırım kenarındaki 
alanlar hakkında bilgi göndermesi gerektiği 

oldu. Bulgular, ana trafik güzergahı, yan yol 
veya benzeri gibi cadde türüne bağlı olarak, 
tüm otomobillerin yüzde birinden biraz daha 
fazlasının yeterli olacağı yönündeydi. Servisin 
Almanya’nın farklı şehirlerinde sunulabilmesi 
için Bosch, ideal olarak birden fazla otomobil 
üreticisi ile birlikte çalışmak istiyor. Hoheisel, 
“Topluluk tabanlı park etmeyi bilerek açık 
servis platformu olarak kurduk” dedi. Sonuç 
olarak, birden fazla otomobil üreticisi servise 
aynı anda katılabiliyor.
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CONTI HYBRID HT3 TREYLER LASTİĞİ

ÖDÜLE DOYMUYOR
Conti Hybrid HT3 
üst üste elde ettiği 
tasarım ödülleriyle 
farkını ortaya koymaya 
devam ediyor. Hacimli 
yükler için özel olarak 
geliştirilen treyler 
lastiği iF Tasarım 
Ödülü’nden sonra 
ikinci tasarım ödülünü 
kazanarak başarısına 
başarı katıyor.

Continental’in yeni treyler lastiklerinden 
Conti Hybrid HT3 iF Tasarım Ödüllerinde 
elde ettiği başarısının ardından 
ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Conti 
Hybrid HT3, dünya çapında bilinen “Red 
Dot: En İyinin İyisi” tasarım ödülüne 
layık görüldü. Uluslararası Red Dot 
jürisi, benzersiz tasarım kalitesi ve 
çığır açan yapısıyla alçak profilli 445/45 
R 19.5 ve 435/50 R 19.5 lastiklerini 
ürün tasarımı kategorisinde ödülle 
taçlandırdı. Böylece megaliner araçlarda 
kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen 
birinci sınıf Continental lastiği, en çok 
ödül kazanan treyler lastiklerinden biri 
oldu. Conti Hybrid HT3, şehirler arası 
ve uzun mesafe taşımacılığı yapan 
megaliner araçlar için yüksek kilometre 
performansı 

sağlarken, optimum yakıt verimliliği 
sunuyor.
Tüm dünyadan 14 uzmanın katıldığı 
bağımsız bir jüri tarafından inovasyon, 
teknik kalite, işlevsellik ve çevresel etki 
anlamında değerlendirilen Conti Hybrid 
HT3 445/45 R 19.5 ve 435/50 R 19.5 
lastikleri, yüksek kilometre performansı 
sunan araçlarda hizmetten ödün 
vermeden yakıt tasarrufu sağlamalarına 
yardımcı oluyor. Bu lastikler, düşük 
çaplarına rağmen yüksek yük 
kapasiteleri sayesinde özellikle uzun yol 
taşımacılığı yapan megaliner araçlar 
için uygun olup, alçak profilli lastiğin 
optimize edilmiş konturu “B” sınıfında 
AB yakıt verimliliği etiketiyle eşit oranda 
aşınma ve yüksek kilometre performansı 

sergiliyor. Bu birinci sınıf Continental 
lastiği, kaplama yapılabilen 

karkasıyla sürdürülebilir ve 
çevre dostu yük taşımacılığına 
katkıda bulunuyor. 
Yılda 17.000’in üzerinde 
başvuru alan Red Dot 
Tasarım Ödülü, dünya 
çapında en popüler tasarım 
yarışmalarından biri. Üstün 
ürün tasarımının dünya 
çapında en üst seviyede 
tanındığının bir göstergesi 
olan bu ödül, Kuzey 
Ren- Vestfalya merkezli 
Design Zentrum tarafından 
dağıtılıyor. Ödül kazanan 
ürünler, Red Dot Tasarım 
Yıllığında yer almanın 

yanı sıra Red Dot Tasarım 
Müzesinde de sergileniyor. 4 

Temmuz 2016 tarihinde Essen 
Aalto Tiyatrosunda yapılacak 

resmi ödül töreniyle ödüller 
sahiplerini bulacak.
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FRANSIZ TARZI LÜKSÜN SEMBOLÜ YENİ DS 5, 1.6 
DİZEL OTOMATİK MOTOR SEÇENEĞİYLE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Fransız premium 
otomobil markası DS, 
ortalama 4.0 lt/100 
km yakıt tüketimiyle 
dikkat çeken 1.6 
BlueHdi 120 HP’lik dizel 
motor ve EAT6 tam 
otomatik şanzıman 
kombinasyonuna sahip 
DS 5 modelini iki farklı 
donanım paketiyle 
Türkiye’de satışa sundu.

ilave opsiyon sunuluyor. 3 bölmeli “Kokpit 
Cam Tavan”’ın standart olarak sunulduğu 
DS 5 So Chic’te, “DS LED Vision” (Xenon 
ve LED far grubu), Anahtarsız Giriş ve 
Çalıştırma, 7 inç Dokunmatik Ekran, 
Navigasyon Sistemi, Geri Görüş Kamerası 
ve Head-up Display Ekranı dikkat çeken 
opsiyonlar arasında yer alıyor.

FRANSIZ TARZI ESTETİĞİN 
İNCE DOKUNUŞLARI
Seçkinliğe ve incelikle işlenmiş ayrıntılara 
büyük özen gösteren Yeni DS 5, tasarım 
özellikleri ile hem günümüzün hem 
de geleceğin tüm DS otomobillerinin 

özelliklerini 
taşıyor. 
Markanın 
tasarım 
ekiplerinin 60 
yıl öncesinin 
orijinal DS 
modelinden 
esinlenerek 
tasarladıkları 
“Yeni DS 5” 
modeli, renk 
seçenekleri 
ve kabin içi 
detaylarıyla 
sıra dışı 
olmaya 
devam ediyor. 

Fransız premium otomobil geleneğini 
yeniden canlandırmak amacıyla yollara 
çıkan Yeni DS 5, beklenen dizel motor 
ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile 
Türkiye’de satılmaya başlandı. “Spirit of 
Avant-Garde” mottosu ile teknoloji, kalite ve 
estetiği birleştiren DS 5, ortalama 4.0 lt/100 
km, şehir dışı kullanımında ise 3.6 lt/100 
km yakıt tüketimi sunan, 120 HP güç üreten 
1.6-litrelik BlueHdi dizel motor ve EAT6 tam 
otomatik şanzımana kavuştu.

Chic ve So Chic adında iki farklı donanım 
paketinde sunulan DS 5’te zengin 
donanımıyla dikkat çeken DS 5 So Chic’i 
daha da özel kılmak isteyenler için bir dizi 

Yeni DS 5’in kendine özgü kokpit tavanı, 
uçakların büyüleyici ve merak uyandıran 
kumanda panellerine benzer şekilde 
tasarlandı. Üç farklı cam bölümden oluşan 
ve yolcu kabinini en iyi şekilde aydınlatmak 
amacıyla düzenlenen bu tavan, hem gündüz 
hem gece benzersiz bir ışık ambiyansı 
yaratıyor. 

Yeni DS 5’in her detayı, hem rafine bir 
estetik anlayışı hem de yolcuların konforunu 
düşünen teknolojiler etrafında toplanmış. 
Yeni DS 5’in araç içi detaylarında, alüminyum 
ve deri gibi malzemelerin özenli kullanımı ve 
sıra dışı tarzı hemen göze çarpıyor. 

YENİ “DS WİNGS” AVANT - 
GARDE TASARIMI
Yeni DS 5, DS LED Vision ile daha dinamik 
bakışlara sahip. Yeni DS 5’in ızgarası, 
DS Wings adı verilen zarif yeni logosu ve 
mücevher gibi işlenmiş yeni farları ile 
parlıyor. Farlar, LED ve Xenon teknolojilerini 
birleştirirken aynı anda DS markasının 
estetiği her zaman ön planda tutmayı 
başaran anlayışını kusursuzca gözler önüne 
seriyor.

YENİ DOKUNMATİK EKRAN

Yeni DS 5’te, DS’in yeni nesil 7 inç 
dokunmatik renkli ekranı tercih ediliyor. Yeni 
dokunmatik ekran navigasyon sistemiyle 
birleşerek, otomobilin tüm işlevlerine kolay 
erişim sağlıyor ve kabin ergonomisini 
artırıyor.
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DUNLOP MAXX050+ 
TÜRKİYE YOLLARINDA 

Yüksek performanslı 
otomobiller ve 
crossover araçlar için 
Dunlop’un geliştirdiği 
yeni üst segment lastik 
MAXX050+ Türkiye 
pazarına sunuldu. 
Türkiye temsilciliğini 
Abdulkadir Özcan 
Şirketler Grubu’nun 
(AKO) yaptığı Dunlop 
markasının yeni ürünü 
MAXX050+ ıslak ve 
kuru zeminde en 
iyi tutunma ve fren 
mesafesini vermek 
için tasarlanan özel sırt 
deseniyle otomobil 
severlerin beğenisine 
çıktı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ 
YÜKSEK PERFORMANSI 
GETİRİYOR
Dunlop MAXX050+, hem ileri seviye bir 
direksiyon hakimiyetini hem de kusursuz 
bir ıslak zemin performansını aynı anda 
sunabilmek için son teknoloji birçok özelliği 
bünyesinde topluyor. Lastik tabanının iç 
kesiti, yağmurlu yol koşullarında yüksek 
su tahliyesi ve kısa fren mesafesi için 
farklı tasarlanırken, dış kesitinde ise kuru 
zeminlerde maksimum kontrol ve direksiyon 
hakimiyeti için asimetrik desenler tercih 
edildi. Ayrıca gelişmiş yapısı sayesinde 
lastiklerin dış yüzeyinde gerçekleşebilen 
deformasyonu da en aza indiren MAXX050+, 
dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrü ile 
de rakiplerinden ayrılıyor. Geniş bir ebat 
aralığında üretilerek satışa sunulan 
MAXX050+, her türlü hava koşulunda 
yüksek hızlarda iyi bir yol tutuşunun yanında 
mükemmel bir viraj performansı da sağlıyor. 
Böylece bir yüksek performans lastiği 

Yüksek direksiyon hakimiyeti ve hem 
ıslak hem de kuru zeminde üstün yol 
tutuşu özelliklerini bir araya getiren 
Dunlop MAXX050+ yeni jenerasyon yüksek 
performanslı araçların ihtiyaçlarını eksiksiz 
olarak karşılamak için tasarlandı. Islak ve 
kuru zeminde üstün performans gösteren 
son teknoloji ürünü Dunlop MAXX050+ her 
iki zemin koşulunda da yolu tam kavrayarak 
dengeli bir sürüş deneyimi sağlarken, sürüş 
kalitesi ve konforunu en üst düzeye çıkarıyor.

Yüksek performanslı otomobiller ve şehirli 
crossover araçlar için üretilen Dunlop’un 
amiral gemisi MAXX050+ ileri teknoloji lastik 
bileşeni ile güvenlikten taviz vermiyor. 

olarak MAXX050+, mukavemeti ve gücü 
birleştirerek yüksek hızlarda bile güvenlikten 
ve konfordan ödün vermiyor. 

SU BİRİKİNTİLERİNDE 
YÜKSEK HIZLARDA BİLE 
MAKSİMUM GÜVENLİK
“MAXX050+ asimetrik sırt tasarımıyla 
artırılmış yol tutuşu ve suda kızaklama 
direnci sağlayan etkin bir su tahliye 
sistemiyle de yüksek hızlarda maksimum 
güvenliği otomobil tutkunlarına sunuyor. 
Geniş çevresel olukları ile ıslak zemin 
koşullarında yüksek kapasitede su tahliyesi 
sağlayan lastik, su birikintileri ve hacimli 
akıntılarda direksiyon hakimiyetini tehlikeye 
sokan suda kızaklamaya karşı da benzersiz 
bir direnç oluşturuyor. Güçlendirilmiş 
bloklarıyla virajlarda otomobili dengede 
tutarak yol tutuşuna büyük katkı sağlayan 
Dunlop MAXX050+, tüm yetkili bayilerde 
yüksek hızda bile güvenlikten taviz vermek 
istemeyen sürücüleri bekliyor.



眀眀眀⸀洀愀欀椀渀攀琀瘀⸀渀攀琀
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KARSAN, 10’A YAKIN ÜRÜNÜYLE 
COMVEX’TE 

Türk otomotiv 
sanayiinde 50 yılı 
geride bırakan Karsan, 
21-24 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 
düzenlenecek 5. 
Comvex Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayi Fuarı’nda 
yer alacak. Karsan, 
“Sınırsız Ulaştırma 
Çözümleri” vizyonu 
doğrultusunda, Bursa 
fabrikasında üretimini 
gerçekleştirdiği en 
yenilikçi ürünlerini, 
Hall 2’de yer alan 
standında 
sergileyecek.

Karsan, pazara sunduğu kendi 
markasına ait 6 metrelik, alçak tabanlı, 
engelli erişimine uygun minibüs 
modeli JEST ile birlikte aynı ailenin 
8 metrelik diğer iki üyesi ATAK ve 
STAR’ı standında sergileyecek. Bu 
araçların yanı sıra 12m Citymood 
alçak tabanlı otobüsü ve iş ortağı 
Hyundai Motor Company ile yaptığı 
anlaşma kapsamında Nisan 2015’te 
üretimine başladığı Hyundai H350 
marka araçlarını da standında 

ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Karsan sektörde edindiği yarım yüzyıllık 
tecrübe ile, pazara sunduğu; geniş 
kapsamlı, sürdürülebilir, yenilikçi ve 
ekonomik ürünlerini “Geçmişimizle 
Gururluyuz. Geleceğimizi Kutluyoruz” 
temasıyla 24 Mayıs tarihine kadar 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan 5. Comvex 
Ticari Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayi 
Fuarı’nda sergileyecek.



HER REKLAM, MARKANIN KİMLİĞİNE YAPILAN
UZUN VADELİ BİR YATIRIMDIR.
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AHMET CANDAN: 
MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ EKSİKSİZ KARŞILAMAK, 
ÜRÜN YELPAZEMİZİ ARTIRMAK YOLUNDA KENDİMİZİ 
SÜREKLİ YENİLİYORUZ

Alanında bir ilki 
gerçekleştiren www.
copkamyonum.
com internet 
sitesinin sahibi Sayın 
Ahmet Candan ile 
copkamyonum.com 
hakkında konuşup 
detaylı bilgi aldık.

Ahmet Bey copkamyonum.
com nasıl doğdu, kaç yılında 
faaliyete geçti?
Copkamyonum.com yeni ve 2. el ekipman, 
araç ve ekipmanlı özel  imalat araçlarını 
satmak ve bu araçları ihtiyaçtan dolayı 
almak isteyenleri buluşturan bir web 
sitesidir.  

2012 yılında Türkiye’de bu sektörde 
eksiklik olduğunu tespit ettik, firmalara ve 
kurumlara faydamız olacağını düşünerek 
böyle bir siteyi faaliyete geçirdik. İlk yıllarda 
aylık iki bin ila üç bin ziyaretçisi olan 
sitemizin 2016 yılında ziyaretçi sayısında 
yirmi beş binli, otuz binli rakamlara ulaştık.

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin 
gibi sosyal ağlarda yurt içi ve yurt dışından 
birçok takipçimiz olmaya ve her geçen 
gün artmaya başladı. Öyle ki yurt dışındaki 
firmalardan bile satılık ekipmanlı araçlarını 
yayınlamamız için talepler almaya  başladık.

2015 yılında Türkiye’de üretim yapan, 
önde gelen kamyon üreticisi firmalar ve 
bazı kuruluşlar reklam müşterimiz oldu, 
2016 yılında da bu firmalar verdikleri 
reklamlardan verim aldılar ki devam kararı 
aldılar.  

Copkamyonum.com kimlere 
hizmet veriyor ?
Copkamyonum.com yurt içinde belediyeler, 
temizlik şirketleri, geri dönüşüm ve atık 
firmaları, oteller, konut siteleri, fabrikalar, 
liman işletmeleri, karayolu firmaları, hatta 
film, dizi, belgesel yapım şirketlerine zaman 
zaman çöp kamyonu kiralama hizmeti 
vermektedir.

Copkamyonum.com’un yurt dışında Suriye, 
Irak, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Suudi 
Arabistan, Bangladeş, Mısır, Libya ve daha  
birçok ülkeden ziyaretçisi bulunmaktadır. 
Bu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda 
yeni ve 2. el ekipmanlı araç tedariki de 
sağlamaktadır.   

Copkamyonum.com’un 
çalışma sistemini anlatır 
mısınız?
Yeni ve 2. el ekipmanlı aracını veya 
ekipmanını satmak isteyen müşterilerimiz, 
satmak ve kiraya vermek istedikleri 
araçların resimlerini bilgileriyle birlikte 
e-mail yoluyla copkamyonum.com’a 
ulaştırıyorlar. Bu resimler sitemizde 
ücretsiz yayımlanıyor, ihtiyacı olan firmalar 

ve kurumlar sitemizi 
bildikleri için ziyaret edip 
ihtiyaçlarını belirleyip 
çağrı merkezimize ait 
0850 302 7 990 numaralı 
telefondan bizlere 
ulaşarak yayımlanan 
araçlar hakkında bilgi 
sahibi oluyorlar.

Sitemizi bilmeyen 
müşterilerimiz Google 
arama motorundan 
satılık çöp kamyonu 
yazdıklarında bizlere 
kolayca ulaşabiliyorlar. 
Copkamyonum.com 

yurt dışında birçok ülkede görülebiliyor 
bu müşterilerimiz de yabancı dilde hizmet 
alabiliyorlar.

Copkamyonum.com’un ürün yelpazesi 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Müşterilerimiz sitemizde ihtiyacı olan yeni 
ve 2. el satılık ve kiralık çöp kamyonları, 
yol süpürgeleri, damperli kamyonlar, 
su tankerleri, mini damperler, mini yol 
süpürgeleri, iş makinaları, arazözler, 
itfaiye araçları, vidanjörler ve ekipmanları 
görebiliyor, bilgi sahibi olabiliyorlar.

Copkamyonum.com’u sektörde 
nerede görüyorsunuz?
Türkiye’de bu sektörde tek olduğumuzu 
düşünüyoruz, ancak tabii ki eksiklerimiz 
var. Zamanla bunları da aşacağımıza 
inanıyoruz; müşterilerimize daha iyi hizmet 
vermek için sürekli çalışmalar yapıyor, 
daha kurumsal olma yolunda ciddi adımlar 
atıyoruz. Müşterilerimizin taleplerini eksiksiz 
karşılamak, ürün yelpazemizi artırmak 
yolunda kendimizi sürekli yeniliyoruz.

Sitemizi kullanan tüm müşterilerimize, 
bizlere reklam vererek destekleyen tüm 
firma ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
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SHELL RİMULA TANITIM TURU 
18 İLDE 4000 SÜRÜCÜYLE BİR ARAYA GELECEK

Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de madeni 
yağ pazar liderliğini 
2015 yılında da sürdüren 
Shell&Turcas 7 Mayıs-5 
Haziran tarihleri arasında 
ağır vasıta sürücülerine 
yönelik 18 ildeki 19 
noktayı kapsayan bir 
tanıtım turu düzenliyor.

“Shell Rimula İşini de Korur, Motorunu da” 
sloganıyla 18 ilde yaklaşık 5000 kilometre 
katedecek tanıtım turu Bursa, Balıkesir, 
Manisa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, 
Mersin, Adana, Malatya, Kayseri, Aksaray, 
Ankara, Samsun, Kastamonu, Düzce, 
Sakarya, Kocaeli ve Gebze’de sürücülerle 
buluşacak.

6 Mayıs’ta Pendik Greenpark Otel’de 
Shell’in madeni yağlar distribütörlerine 
düzenlenen lansman toplantısı sonrasında 
distribütör satış ekipleri, distribütör sahipleri 
ve Shell&Turcas Madeni Yağlar satış ve 
pazarlama ekipleri uzun bir maratona start 
verdi.

Ağır vasıta sürücüleriyle 17 kamyon parkında 
ve 5 yetkili serviste bir araya gelecek olan 
ekip yaklaşık 4000 sürücüyle temas kuracak.

Düzenlenecek olan etkinliklere Best FM 
DJ’i Cem Arslan Gebze, Adana ve Ankara’da 
katılarak Gazoz Ağacı program yayınını 
Shell Rimula Tanıtım turu alanında yapacak 
ve burada sürücülerle keyifli sohbetler 
gerçekleştirecek.

Shell Rimula TIR’ının da yer alacağı özel 
alanlarda sürücüler ayrıca çeşitli oyunlar, 
karaoke, langırt gibi eğlenceli aktivitelerle 
uzun ve yorucu yolculukları arasında keyifli 
bir mola verecek ve Shell Rimula TIR’ı 
içerisinde ağır vasıta sürücülerine olası göz 
rahatsızlıkları hakkında bilgi verilecek.

Müşterilerden alınan geri bildirimler 
doğrultusunda ambalaj tasarımındaki ana 
değişiklikler şöyledir:

Shell & Turcas, Shell Rimula’nın gelişmiş 
motor koruması ve verimlilik artışı 
sağlamayı amaçlayan yeni Ekstra Dinamik 
Koruma Teknolojisi hakkında sürücüleri 
bilgilendirmek; yenilenen ürün ambalajlarını 
tanıtmak ve onlara uzun yolculukları arasında 
keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 
yaklaşık 1 ay sürecek bir tanıtım turuna 
başlıyor.

Sürücülere tanıtılacak olan Shell Rimula 
sentetik yağlarının ambalajının yeni 
tasarımında, Shell PurePlus Teknolojisi’nin 
Shell’in Uyumlu Katık Teknolojisi ile 
birleştirilerek geliştirilen Dynamic 
Protection Plus Teknolojisi ön plana çıkıyor. 
Bu teknolojiler, tüm hava şartlarında 
kusursuz koruma ve daha uzun motor 
ömrü sağlamaya yönelik; uzun yağ değişim 
aralıkları ve yakıt tasarrufunu da beraberinde 
getiren bir ürün ortaya çıkarıyor. Ürünün 
sağladığı bu faydalar, uzun vadede ağır vasıta 
sahiplerinin maliyetlerini azaltmaya yardım 
ediyor.

• Küçük ve büyük Shell Rimula   
ambalajlarındaki etiket ve metin yeniden 
tasarlanıp düzenlendi, 
• Tüm ambalajların üzerinde markanın yer 
aldığı alan yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkarıldı, 
• Satış sonrası ürün ve hizmetler 
konusunda müşterilere yardım etmek adına, 
ambalajda ürün özelliklerine dair daha çok 
açıklamaya yer verildi, 
• Formülasyon hakkında bilgi vermek ve 
müşterilere güven vermek amacıyla tüm 
serideki ürünlere Dynamic Protection ve 
Dynamic Protection Plus Technology yazıları 
yerleştirildi, 
• Müşterilerin ürün çeşidini ve markayı 
kolaylıkla tanımalarını sağlayacak daha 
açık görsel ipuçları taleplerine doğrudan bir 
yanıt olarak ambalajlara kamyon görselleri 
eklendi; Shell’in marka adı ve renkleri daha 
çok ön plana çıkarıldı.
Müşteriler açısından faydaları:
• Marka tanınırlığını ve tavsiye etme 
oranını artıracak şekilde ambalajın ilk 
görüşte farkına varılması ve tespit edilmesi 
kolaylaştı, 
• Shell Rimula ürünleri birbirinden daha iyi 
ayırt edilir hale geldi, 
• Ürünün ana mesajlarının daha görünür 
olduğu daha ikna edici ve yüksek düzeyde 
etki yaratan etiket iletişimi sağlandı, 
• Görsel bakımdan daha çekici hale 
gelen Shell Rimula ürünlerinin seçilmesi 
ve satılması böylelikle müşterinin ticari 
faaliyetine destek verilmesi kolaylaştı
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OPET FUCHS VE FORD OTOSAN, 
FORD TRUCKS MODELLERİ İÇİN
EN İYİ YAĞI GELİŞTİRDİ

Ford Euro 6 motor yağı geliştirme 
süreci, 2013 yılı başında Ford 
Otosan’ın, Ford Trucks için 
yeni geliştirilen Euro 6 Ecotorq 
motorunda kullanılacak yağlarda 
Opet Fuchs ile teknolojik işbirliği 
kararını almasıyla başladı ve Mart 
2015’te FMY Formula XLD 5W-30 
isimli ürünün Ford’un Küresel 
MATS sisteminde tek onaylı ürün 
olarak yayımlanmasıyla başarıyla 
sonuçlandı. 

Ford Otosan ve Opet Fuchs 
mühendislerinin birlikte 
yürüttüğü ve 2 yılı aşan yağ 
geliştirme çalışmaları süresince, 

100’den fazla motor ve saha testleri 
gerçekleştirildi, 1000’den fazla yağ 
numunesi Opet Fuchs laboratuvarında 
incelendi ve raporlandı. Tüm bu 
çalışmaların sonucunda yeni Euro 6 
motoru için en iyi özelliklere sahip olan 
dünyada WSS-M2C213-A1 onayına 
sahip tek ürün FMY Formula XLD 5W-
30 geliştirildi.

Euro 6 emisyon standartlarına uygun, 
yakıt ekonomisi sağlayan ve 120.000 
km’ye kadar yağ değişim aralığına 
ulaşabilen tam sentetik motor yağı 
olan FMY Formula XLD 5W-30, varil 
ve bidon ambalajlarda tüm Ford yetkili 
servislerinde satışa sunulmuştur.

OTOKOÇ’TAN ESKİŞEHİR’E 
ALTI YENİ TESLİMAT

Otokoç İnönü Ford Trucks 
Şubesi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Yol Yapım 
Bakım Onarım Dairesi’nin 
hizmetlerinde kullanılmak 
üzere, 6 adet Ford Cargo 
2536D 6x2 ve 4 adet 3536D 
6x4 kamyonun teslimatını 
gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Fen 
İşleri Şantiyesi’nde gerçekleşen 
teslimat törenine Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
Daire başkanları şantiye işçileri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e 
teslimat plaketi Otokoç Otomotiv 
Ağır Ticari Vasıta Operasyon Müdürü 
Orhun Özkan tarafından takdim 
edildi. Törende Otokoç Otomotiv’i 
temsilen Orhun Özkan’la birlikte 
İnönü Kamyon Şube Satış Müdürü 
Hakan Şişman ve Satış Danışmanı 
Ümit Orak da hazır bulundu.

Otokoç İnönü Şube Müdürü 
Orhun Özkan; “Otokoç güvencesi, 
üstün hizmet anlayışı ve müşteri 
memnuniyeti odaklı yaklaşımı 
müşterilerimizin bizi tercih 
etmesinde büyük rol oynuyor. 
Başarılı işbirliklerimiz devam 
edecek” dedi.
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CITYEXPO 
Uluslararası Belediye 
Ekipmanları ve Şehir 
Planlama Fuarı

Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 28.10.2016

Belediyecilik ve 
Şehir Planlama

Atılım FuarcılıkTahran, İran

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

LOGIST EURASIA 2016
7. Lojistik Endüstrisi, 
Taşımacılık, Yükleme, 
Boşaltma, İstifleme, Depolama 
Araç, Donanım,  Sistem ve 
Teknolojileri Fuarı

Başlangıç: 21.05.2016
Bitiş: 24.05.2016

Başlangıç: 21.05.2016
Bitiş: 24.05.2016

Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayii

Taşımacılık, Nakliye, 
Kargo, Alan İşletme, 
Gümrükleme, Araç 
Donanım, Sistem ve 
Yan Sanayi, Destek 
Hizmetleri

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi

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

Başlangıç: 01.06.2016
Bitiş: 03.06.2016

Akıllı Şehirler, 
Teknoloji, 
Sürdürülebilir Enerji, 
Şehir Taşımacılığı, Su 
ve Atık Yönetimi

Haliç Kongre Merkezi ITE Turkey
EUF

Smart City Fuarı Başlangıç: 01.06.2016
Bitiş: 05.06.2016

İş Makinaları, 
Yapı Elemanları 
ve İnşaat 
Teknolojileri 

İstanbul Fuar Merkezi Edufairs Fuarcılık Ltd. Şti.

IFAT 2016 Başlangıç: 30.05.2016
Bitiş: 03.06.2016

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

Münih, Almanya Messe München

TÜYAP Tüm Fuarcılık AŞ

AUTOSHOW 2016
3. Otomobil ve Yan 
Sanayi Fuarı

Başlangıç: : 28.05.2016
Bitiş: 05.06.2016

Otomobil, Ticari 
Araçlar, Aksesuar 
ve Yan Sanayi

ANFA Altınpark Fuar 
Merkezi

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım 
A.Ş.

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

 2016
FUAR TAKVİMİ



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

ADANA AUTOSHOW 
2016
6.Otomobil Fuarı

AGROTEC 2016
20.Uluslararası Tarım 
ve Tarım Teknolojileri 
Fuarı

CITYTECH 
10.Uluslararası 
Belediye ve Çevre 
2016 Fuarı

2. MADEN FUARI 
TÜRKİYE

AKIŞKAN GÜCÜ 
FUARI

IWE-İSTANBUL WATER EXPO 
Su, Atıksu İşleme, Evsel, 
Endüstriyel Kirlenme, Atık 
Yönetimi, Teknolojileri Fuarı ve 
Konferansı

Başlangıç: : 20.09.2016
Bitiş: : 25.09.2016

Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 09.10.2016

Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

Başlangıç: : 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 03.09.2016

Otomobil, Ticari Araç

Tarım Makine ve 
Ekipmanları

Belediye ve Çevre 
Ekipmanları, 
Geri Dönüşüm 
Teknolojileri

Madencilik 
Teknolojileri, 
Ekipomanları ve İş 
Makineleri         

2.Hidrolik, 
Pnömatik, Akışkan 
Gücü, Otomasyon 
Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı

Su, Atıksu İşleme, 
Evsel, Endüstriyel 
Kirlenme, 
Atık Yönetimi 
Teknolojileri

TÜYAP Adana Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi

ANFA Altınpark Fuar 
Merkezi                 

ANFA Altınpark Fuar 
Merkezi 

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş.   

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

Demos Fuarcılık ve Org. 
A.Ş.

Demos Fuarcılık ve Org. 
A.Ş.

E Uluslararası Fuar ve 
Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA
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SANDERO STEPWAY EASY-R GÜÇLÜ YÖNLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR: 

KONFORLU, PRATİK VE EKONOMİK
Sandero Stepway 
Easy-R şehir içi 
trafiğinde konforlu 
sürüş isteyen sürücüler 
için uygun fiyatlı iyi 
bir çözüm sunuyor. 
Easy-R vites kutusu 
İspanya Sevilla 
tesislerinde üretiliyor.

sistemiyle donatılmış olan 0.9Turbo 90bg 
benzinli ve 1.5 dCİ 90bg dizel motoru ile 
birlikte kullanılıyor. Easy-R, Nisan ayından 
itibaren Türkiye’de 46.000TL’den başlayan 
rekabetçi fiyatlarla müşterilerin beğenisine 
sunuluyor. 

HEM DİZEL HEM BENZİNLİ 
MOTOR SEÇENEKLERİ
Benzinli 0.9Turbo 90bg ve 1.5dCi 90bg 
dizel motorlarla birlikte pazara sunulan 
Easy-R vites kutusu pratiklik, konfor ve 
ekonomiyi başarıyla bir araya getiriyor. 
90bg güce ve 140Nm (benzinli), 220Nm 
(dizel) torka sahip motorlar çok düşük 
devirlerde bile oldukça iyi tepki veriyor. 
Üstelik şehir dışındaki performansını şehir 
içinde de başarıyla sergiliyor. Stop & Start 
sistemi ile birlikte karma parkurdaki yakıt 
tüketimi 3.8litre/100km (dizel), 5.1litre 
/100km (benzinli) düzeyinde bulunuyor. CO2 
emisyonu ise 114g/km (benzinli) ve 98g/km 
(dizel). 

ZENGİN DONANIM 
SEVİYESİ
Sandero Stepway Easy-R; ABS (Anti 
Blokaj Fren Sistemi), AFU (Acil Fren 
Destek Sistemi), ESP (Elektronik Denge 
Programı), ASR (Elektronik Patinaj Önleme 
Sistemi), HSA (Yokuşta Kalkış Destek 
Sistemi), Sürücü Hava Yastığı, 3 Noktalı 
Arka Emniyet Kemerleri, Çocuk Koltuğu 

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, 
“Dacia markası, 2004 yılındaki ilk modelinin 
lansmanından bu yana Türkiye’de büyük 
beğeni topluyor. Marka sıralamasında hızla 
yükselen Dacia, 2015 yılını toplam pazarda 
sekizinci marka olarak tamamladı ve 4,6 
pazar payı elde etti. Otomatik vites, Dacia 
müşterilerinin uzun bir süredir beklediği 
ve ısrarla talep ettiği bir özellik. Sandero 
Stepway Easy-R yarı otomatik ile bu pazara 
iddialı bir giriş yapıyoruz. Dacia başarı 
hikayesi, ürün gamına eklenen Easy-R yarı 
otomatik versiyonu ile tüm hızıyla devam 
ediyor” dedi.

SANDERO STEPWAY 
EASY-R TÜRKİYE’DE 
SATIŞTA
Dacia, ilk kez “Easy-R” adı verilen yarı 
otomatik vites kutusunu Sandero Stepway 
ile Türkiye’de satışa sunuyor. Stop & Start 

Sabitleyici (ISOFIX) gibi zengin güvenlik 
ekipmanlarına sahip. Ayrıca Dacia MEDIA 
NAV 2.0 Navigasyon ve Multimedya Sistemi 
Opsiyonu, Ön Sis Farları, Eco Mode, 
Stop&Start olmak üzere konfor ve teknoloji 
ekipmanları ile de göz dolduruyor. 

DACIA BAŞARI 
HİKAYESİNDE YENİ BİR 
SAYFA

Dacia markası 2004 yılında Türkiye’de ilk 
modelinin lansmanıyla birlikte pazarda 
her yıl giderek güçlendi. 2015 yılını 
toplam pazarda yüzde 4,6 Pazar payı ile 
tamamlayan Dacia, marka sıralamasında 
8. sırada yer aldı. Dacia markası eksiksiz 
ürün gamı ile akıllı alışverişi tercih eden 
müşterilerin tercihi olmaya devam ediyor. 
Dacia 2015 yılında Türkiye’nin en çok satılan 
4x4 markası oldu. Duster ve Lodgy modelleri 
geçen yılı segmentlerinde lider konumda 
tamamladı.
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TİCARİ ARAÇ, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİİ TEMSİLCİLERİ

COMVEX İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye ticari araç, 
otobüs ve tedarik sanayii 
liderlerinin katılımcısı 
olduğu COMVEX 
İstanbul, 21-24 Mayıs 
2016 tarihleri arasında, 
Tüyap İstanbul’da 5. kez 
kapılarını açıyor.  

AYIN KAPTAN ŞOFÖRLERİ 
ÖDÜLLERİ COMVEX’TE
“Ayın Kaptan Şoförü Ödülleri” töreni, 4. 
Kez COMVEX İstanbul’da düzenlenecek. 
Şehirlerarasından kent içine, servisten 
turizme kadar sektörün tüm temsilcilerini 
bir araya getiren ödül töreninde, Otokar 
Servis, Bridgestone Şehirlerarası, Isuzu 
Turizm ve Temsa Şehiriçi Ayın Kaptan 
Şoförleri olmak üzere toplam 4 kategoride 
ödüller sahiplerini bulacak. 

Yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar, 
gelişen sanayimizin son teknolojiler ile 
üretilirken, hayatımızı emanet ettiğimiz 
şoförlerin eğitimi ve yetiştirilmesi kuşkusuz 
en önemli öğe. Bu fikirden hareketle yola 
çıkan Ulaştırma Platformu, geleceğin 
kaptanlarının yetiştiği Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı öğrencilerine 
diplomalarını COMVEX’de verecek. Bu tören 
ile, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı 
Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı 
Bölümü, bu sene 6. mezunlarını sektöre 
kazandıracak. 

IPRU,  ULUSLARARASI 
KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞININ ROTASINI 
BELİRLİYOR
Türkiye’de kurulmuş ilk uluslararası nitelikli 
mesleki sivil toplum örgütü olması özelliği ile 
bir ilki gerçekleştirmiş olan IPRU, karayolu 
yolcu taşımacılığı konusundaki birikimlerin 
paylaşılacağı bir platform olarak devlet 
desteği ile kurulmuştur.

Uluslar arası arenada çalışmalar sürdüren 
IPRU, Türkiye’nin liderliğinde 17 ülkeden 
temsilcisi ile COMVEX fuarında uluslar arası 
karayolu taşımacılığının önümüzdeki yıllarda 
izleyeceği stratejileri belirleyecek. 

TRANS TALK CİTİES 
KENT LOJİSTİĞİ İLE 
BELEDİYELER BİR ARAYA 
GELİYOR
Kentlere özel projeler, kentlere özel yöresel 
ve kültürel içerikli etkinlikler tasarlayıp 

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), TAİD (Ağır 
Ticari Araçlar Derneği) ve TAYSAD (Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği) iş birliği 
ile hazırlanan COMVEX İstanbul Fuarı, 
ticari araçlar sektöründeki yeni ürün ve 
teknolojilerin sunulacağı en önemli platform. 
Fuar, sanayimizin uluslararası ticaretteki 
konumunu daha etkin kullanmasına ve 
bölgedeki ticaretten daha fazla pay almasına 
katkı sağlayacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 
İHRACATTA YİNE LİDER
Otomotiv sektörü, 2016 birinci çeyrekte 
geçmiş yıllara oranla ihracat sıralamasındaki 
yerini korurken; adet bazında ticari araç 
ihracatı %17 artmıştır.

Sanayimiz, otobüs üretiminde Avrupa 1’incisi, 
kamyon üretiminde  Avrupa 2’ncisi olmuştur.

Tedarik sanayii toplam üretiminin %70’ini 
ihraç etmektedir. Sanayimiz son 3 yılda 1 
milyondan fazla üretim ile Avrupa’da ilk 5’te 
yer almaktadır.

COMVEX İSTANBUL 
ETKİNLİKLERİ İLE DAHA 
ZENGİN
Fuar, bu yıl birbirinden farklı etkinlikler ile de 
öne çıkıyor. 

Türkiye’de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç 
var ve her bir kan bağışı 3 kişinin hayatını 
kurtarıyor. “Kan acil değil sürekli ihtiyaç” 
mottosu ile,“Sektörün Kalbi Hayat Veriyor” 
Sosyal Sorumluluk projesi Kızılay & COMVEX 
işbirliği ile fuarda kan bağışlarını kabul 
edecek.

uygulayan EPR, Türkiye’nin tek yerel 
yönetim ajansıdır.

EPR Yerel Yönetim Ajansı;  özel sektör 
ile yerel yönetimleri bir araya getirerek 
kentlerin gelişimine ivme kazandıracak 
etkinlikler, yuvarlak masa buluşmaları, 
çalıştaylar düzenliyor. Bu kez COMVEX 
işbirliği ile düzenleyeceği Kent İçi Ulaşım 
Çalıştayı ile etkinliklerine bir yenisini 
ekleyecek.

Sivil Toplum Kuruluşları, sektörün önde 
gelen firmaları ve belediyelerin katılımı 
ile gerçekleştirilecek Kent İçi Ulaşım 
Çalıştayı’nda, küresel ve bölgesel lojistik 
planlaması, metropolitan lojistiği, stratejik 
planlamada lojistik konularında son 
gelişmeler değerlendirilecek. 

MARMARA BELEDİYELER 
BİRLİĞİ BAŞARILI 
ÇALIŞMALARINA BİR 
YENİSİNİ EKLİYOR
Belediyelerin yetki ve kaynaklarının 
artırılması, yerel yönetimlerde çevre 
bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin 
ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm 
bulunması, büyükşehir belediyelerinin 
kurulması, belediyelerin uluslararası 
yerel yönetim kuruluşlarında temsili 
gibi konularda öncülük yapan Marmara 
Belediyeler Birliği, bölgesel ölçekte 
Türkiye’nin en eski ve kapsamlı belediyeler 
birliğidir.

Kent içi toplu taşımada yaşamımızın 
ayrılmaz parçası olan sıkıntıların, çözüm 
önerilerinin ve ihtiyaç duyulan yeniliklerin 
konuşulacağı, Marmara Belediyeler Birliği 
Konferansı hizmet kalitesini ileri götürmek 
amacıyla belediyeler arası iletişimi 
arttırmaya katkı sağlayacak.

Konferansta kent içi toplu taşımanın 
en iyi örnekleri, tedarikçi firmaların 
yeni uygulamaları, araç bakım onarım 
süreçlerindeki ihtiyaçlar konularında bilgi ve 
tecrübeler paylaşılacak. 
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GEZİ

DİLEK YARIMADASI 
MİLLÎ PARKI

Elif Çelik

HUZURUN ADRESİ

güvercini, tahtalı güvercin, yaban 
ineği, yabani at, tavşan, su samuru, 
Akdeniz foku, çulluk, kerkenez, 
yeşilbaş ördek, Hazar sumrusu gibi 
hayvanların yanı sıra, eskiden doğaya 
terk edilmiş sığırlar ile atların 
nesilleri yarımadada yabani bir hayat 
sürmektedir.

Bölgenin coğrafi ve jeolojik yapısının 
çok çeşitli olması, bitki örtüsünü 
de çeşitlendirir. Yarımadanın 
barındırdığı 804 bitki türünden 
6’sı, dünyanın başka hiçbir yerinde 
görülmemektedir. Avrupa Konseyi 
millî parkı, bitki örtüsü açısından 
soyu tükenmekte veya genetik 
çeşitliliği azalmakta olan bir canlı 
türü veya topluluklarını korumaya 
yönelik uluslararası düzeyde koruma 
alanı ilan etmiştir.

Millî parkın girişine yakın bir yerde 
bulunan Zeus Mağarası, bölgenin en 
çok dikkat çeken doğal yapılarından 
biridir. Mağaranın 10-15 metre 
derininde biriken mavi-yeşil renkteki 
su, denizden gelen tuzlu su ile 
dağdan gelen tatlı suyun karışımıyla 
oluşan hafif bir maden suyudur. Milli 
Park özellikle nisan ayından itibaren 
yoğun ilgi görmekle birlikte Zeus 
Mağarası da doğal ve havuz niteliği 
taşımaktadır.

Aydın’ın Güzelçamlı ilçesinin 
sınırlıları içinde bulunan Dilek 
Yarımadası, barındırdığı bitki ve 
hayvan çeşitliliği ile Türkiye’nin 
en zengin millî parkıdır. Türkiye’yi 
üç tarafından çevreleyen tüm 
sahil şeridinde yer alan ağaç ve 
ağaççıkların oldukça büyük bir 
bölümü Dilek Yarımadası’nda 
yetişir. Ayrıca maki florasının en iyi 
örneklerine burada rastlanabilir.

Büyük ve Küçük Menderes 
ırmaklarının arasında kalan 
yarımada, beş yüz milyon yıllık bir 
oluşumdur. Bu bölgede pek çok 
derin kanyon, vadi, tepe ve koy 
bulunur. Yarımadanın güneyinde 
bulunan Büyük Menderes Deltası, 
lagün ve tuzlu bataklıklar içeren 
oldukça geniş bir sulak alandır. 
Delta sadece bölgeye özgü endemik 
bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği 
yapmakla birlikte göçmen kuşların 
da en önemli yaşam alanlarından 
birini teşkil eder. Yarımada ayrıca 
nesli tükenmekte olan Anadolu 
Parsı’nın batıda bulunabileceği 
son yerdir. Kurt, tilki, çakal, sırtlan, 
vaşak, yaban kedisi, porsuk, sansar, 
kirpi, oklu kirpi, yaban domuzu, 
kertenkele, kaplumbağa, kaya 
kartalı, deniz kartalı, şahin, doğan, 
martı, karatavuk, keklik, kaya 
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Yönetmen: Ariel Vromen

Oyuncular: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot 

Tür: Bilimkurgu, Gerilim, Aksiyon  

Yapım: İngiltere&ABD, 2016

Yönetmen: Kemal Uzun

Oyuncular: Sefa Zengin, Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk

Tür: Dram

Yapım: Türkiye, 2016

Dutchman olarak bilinen hacker Jan Strook (Michael Pitt), tüm dünyanın nükleer savunma 
bilgilerini saklayan bilgisayar kodlarını saptıracak bir program yapması istenince, panikler ve 
işi CIA’e devretmeye çalışır. Londra’daki ajan Bill Pope (Gal Gadot) ile iletişime geçer, Pope’un 
onu güvence altına alma ve hizmetleri için gerekli parayı sağlama şansı olmasına rağmen, 
Dutchman’den görevi yerine getirmesini isteyenler Pope’u yakalar ve Dutchman’i nereye 
sakladığını söyleyemeden öldürler.

Dutchman’i bulmak için akla gelen çare, ölen bir insanın beynindeki anı örüntülerini yaşayan 
bir insanın beynine aktarma yöntemi olur ve Dr. Franks’e (Tommy Lee Jones) başvururlar. 
Olayın psikolojik boyutu dolayısıyla Jericho Stewart da (Kevin Costner) devreye girer. Ne var ki 
Pope’un beynindeki bilgilerin aktarıldığı kişi, ömrünün büyük bir kısmını cezaevinde geçirmiş, 
azılı bir suçludur. Zira yapılacak işlemin tehlikeli olması sebebiyle en uygun denek odur. 
Empati duygusundan yoksun, hiçbir şey hissetmeyen bu adam, sahip olduğu değerli bilgilerle 
ne yapacaktır?

12 Eylül öncesi yaşanan ve darbeye zemin hazırlayan ulusal kaosu konu eden filmler 
arasındaki yerini alıyor “Ankara Yazı”. Ankara’da, 10 Ağustos 1978 günü genellikle solcuların 
gittiği bir kahvehane taranır. Üstelik o dönemde ülke genelinde hakim olan sıkı yönetime 
rağmen meydana gelmiştir Balgat katliamı. Ardından polis çevre semtlerde araştırma 
yapmaya başlar ve olayla ilgisi olabileceğine inanılan bazı ülkücü gençleri gözaltına alır. 
Aralarında, yirmi yaşındaki Mustafa Pehlivanoğlu (Münir Can Cindoruk) da bulunmaktadır.

Gözaltına alınmasının ardından Pehlivanoğlu’nun annesi Zeynep (İpek Tuzcuoğlu) ve babası 
Ahmet Bey’in (Gürkan Uygun) hukuki mücadele süreci başlar. Bu arada 12 Eylül çatıp gelir, 
uzun süren işkenceler, acele verilmiş bir idam kararıyla son bulur. Üstelik Pehlivanoğlu, 
sonraları mahkemede işkence ile suçun kendisine zorla kabul ettirildiğini söylemesine 
rağmen idam edilmiş, ailesinin günler sonra haberi olur.

Esasında TRT için TV filmi olarak hazırlanan “Ankara Yazı”, 80 darbesinin en önemli 
sonuçlarından birini gözler önüne sererken, oyuncuların performansıyla da dikkat çekiyor.

SUÇLU

ANKARA YAZI - VEDA MEKTUBU

FİLM
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Sibel Ecemiş Kılıç
Nobel Akademik Yayıncılık 

Gayle Lynds 
Olimpos Yayınları

Henry Kissinger
Boyner Yayınları

Kentsel gelişimi ve planlamayı yöneten kişiler, altyapı ile zorunlu bir ilişki kurmaktadırlar. 
Altyapısız bir kentin varlığından söz etmek mümkün değildir. Kentleşmenin günümüzde 
ulaştığı boyut, altyapının mevcut durumunu ve gelişme potansiyelini de iyi analiz etmeyi 
gerektirmektedir. Zira durum sadece mühendislik değil, ekolojik bakımdan da önem 
taşımaktadır. Şehir Altyapısı, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir kentlerin tasarlanması ve 
planlanması konusunda yapılabileceklere ışık tutuyor.

CIA’in üst düzey Gizli Servis’inin baş ajanı Charles Jay Tice, uluslararası istihbarat söz 
konusu olduğunda dünya çapında tanınan bir efsane olmuştur.  Ne var ki Tice, aynı zamanda 
Birleşik Devletler’in güvenliğini tehlikeye atacak bazı bilgileri satan bir haindir. İhaneti ortaya 
çıkınca Tice maksimum güvenlik altındaki bir cezaevine konulur. Ve bir gün hücresinin boş 
olduğu görülür. Tice, herhangi bir alarma yakalanmadan, arkasında hiçbir iz bırakmadan 
ortadan kaybolup gitmiştir.

Herry Kissinger, ABD’de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve birçok 
başkana dış siyaset konularında danışmanlık yapmış olan, 1973 Nobel Barış Ödülü sahibi 
önemli bir siyasetçi. Kissinger, hem deneyimlerini hem de geçmişe ve geleceğe yönelik 
değerlendirmelerini Dünya Düzeni’nde okuyucuya aktarıyor. Yazarın araştırmalarına ve 
kişisel deneyimlerine dayanan eser, dünya tarihinde meydana gelmiş önemli olaylara dair 
kültür, din, gelir dağılımı, bilimsel ilerleme ve liderlik ekseninde bir keşif sunuyor.

ŞEHİR ALTYAPISI

KOMPLO

DÜNYA DÜZENİ

KİTAP





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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Soldan sağa
1. Övmek, gururunu okşamak.

2. Radikal.

3. Gazete, dergi gibi yayınlarda sayfa düzeni.

4. Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı rakam 
veya başka işaretler bulunan düzlem.

5. Padişah sefer katılmadığı zaman ordu 
başkumandanlığına getirilen sadrazama verilen ad.

6. Zorunlu bir şekilde yapılan.

7. Edirne ilinde bulunan, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sınır kapısı.

8. Odunu güç yanan, yaprakları yapışkan, meyvesiz bir 
çeşit ağaç.

Yukarıdan aşağı
1. Nazar değmesine karşı tütsü olarak kullanılan bir 
bitki.

2. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.

3. Değerli eşyaların veya paraların saklandığı yer.

4. Daha iyi ürün elde etmek için, bir ağaçtan başka bir 
ağaca dal nakledilmesi.

5. Yaban atlarına bakan kimse, yabani at çobanı.

6. Açık, ortada.
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Ayıkladığımız Jumbo karidesleri tereyağı ile sote ederek pişiriyoruz. Karidesler pişmek 
üzereyken kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domatesleri, sarımsağı tuzu, karabiberi, 
yuvarlak şekilde doğradığımız fındık turpu ve fesleğeni ilave edip biraz daha soteleyip 
pişirme işlemini bitiriyoruz. Tortilla ekmeğini yuvarlak bir format yardımı ile halka halka 
çıkarıyoruz. Ve kızgın yağda kızartıyoruz.

Servis tabağına öncelikle nar ekşisini görseldeki gibi çektiriyoruz ve sırası ile bir adet 
tortilla ekmeği üzerine üç adet karides karışımından ekliyoruz ve bu işleme kat kat devam 
ediyoruz. En üste bir adet karides ve fesleğen yaprağı ilave ederek karides kulisimizi 
tamamlıyoruz.

Şık ve iştah açıcı bir lezzet, şimdiden afiyet olsun.

• JUMBO KARİDES 13 ADET
• TEREYAĞI 20 GR
• FINDIK TURP 3 ADET
• TAZE FESLEĞEN 5 YAPRAK
• NAR EKŞİSİ 10 GR
• DOMATES 80 GR

• TUZ 1 GR
• KARABİBER 1 GR
• SARIMSAK 2 DİŞ
• TORTİLLA EKMEĞİ 33 CM LİK 1 ADET
• KIRMIZI TOZ BİBER 2 GR

HAZIRLANIŞI

SUNUM:

MALZEMELER:

KARİDES KULİSİ
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SAYFA 04
ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ
EKİPMANLARI SEKTÖREL
ARAŞTIRMA RAPORU

SAYFA 37
YENİ BALKAN MAKİNA

SAYFA 28
REW İSTANBUL 2016

ATLAS 
ATIK YÖNETİMİ
YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE VE GELECEK 
NESİLLERE AKTARILACAK GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN
İŞİMİZE HER GÜN HEVESLE YENİDEN BAŞLIYORUZ


