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DÜNYANIN LİDER 
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

IFAT 2016’NIN
ARDINDAN
Fuarların sektörel gelişmelere 
sağladığı fayda oldukça fazladır. 
Firmaların geliştirdikleri 
ürünleri tanıtmaları, endüstriye 
kazandırdıkları yenilikleri sunmaları, 
birbirleriyle temasa geçmeleri, yeni 
işbirliklerinin oluşması fuarlarda 
mümkün olabiliyor. Tam elli yıldır 
düzenlenen IFAT fuarı da atık su, 
kanalizasyon, atık yönetimi gibi 
konular söz konusu olduğunda 
dünyanın öncü platformlarından biri 
olmaya devam ediyor. Üstelik elli yılın 
getirdiği tecrübeyle, yeniliklere açık, 
gelişmeden yana tavrından hiçbir şey 
yitirmeden.

IFAT’ın gerçekleştiği yıllar boyunca, 
çevre teknolojileri sektörü pek 
çok değişikliğe uğradı ve büyük 
başarılara imza atıldı. Tüm bu 
yapılanlar, gelecek nesillere daha 
yaşanılır bir dünya bırakılabilmesi 
için büyük önem taşıyor. Sektörün 
adeta “showroom”u niteliğindeki 
IFAT fuarı, daha ne gibi yeniliklere 
imza atılabileceğini de gösterir 
nitelikte. Üstelik sadece Almanya’da 
değil, Çin’de, Hindistan’da, Güney 
Afrika’da ve Türkiye’de düzenlenen 
IFAT fuarlarına gösterilen ilgi de bu 
organizasyonun dünya çapındaki 
önemini ortaya koyuyor.

1966 yılında Münih’te, 18 bin 
metrekarelik bir alanda yola çıkan 
IFAT fuarı bu yıl Messe Munich’in 
tam 230 bin metrekarelik alanında 
135 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 
Yarınlara ve geleceğe yönelik 
çözümlerin ve inovatif gelişmelerin 
sunulduğu fuara 59 ülkeden 3 
bin 97 firma katıldı. Fuara %45 
oranında yabancı ülkelerden katılım 
gerçekleşirken, Türkiye’den de 80 
katılımcı firma bulundu. Türkiye bu 
rakamla Almanya, İtalya, Hollanda ve 
Avusturya’nın ardından beşinci sırada 
yer aldı.

Gezegenimizin geleceğini 
şekillendiren, çevreye saygılı, 
kaynakların sürdürülebilir kalmasını 
sağlayacak akılcı çözümlerin 
tanıtıldığı IFAT’ın, Münih’teki bir 
sonraki organizasyonu Mayıs 
2018’de gerçekleşecek. Türkiye’de 
düzenlenen IFAT Eurasia ise Şubat 
2017’de sektör temsilcilerini bir 
araya getirecek. Her organizasyonda 
başarısını katlayarak devam 
ettiren IFAT’ın, Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri platformu olma 
misyonuyla, Türkiye’de sektördeki 
artan talep için muazzam bir ortam 
oluşturacağına inanıyorum.

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com
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ANKOMAK 2016 İŞ MAKİNALARI 
SEKTÖRÜNE DAİR SON GELİŞMELERİ 
ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU!

FUAR TAKVİMİ

KIZILAY’IN 
GÜNLÜK TEMİZLİK MALİYETİ 8 TL

GEZİ
DÜNYANIN EN BÜYÜK KANYONU 
IHLARA VADİSİ

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ’NDEN 
“ÇEVRE” ÇAĞRISI

ARÜSDER’DEN BÜYÜK HAMLE !

KİTAP TANITIMI
BEYNİNİZİ NE MUTLU EDER VE SİZ NİÇİN 
TERSİNİ YAPMALISINIZ
İNSAN ODAKLI PROJE YÖNETİMİ
LONTANO

79
YEMEK TARİFİ
KITIR ENGİNARLI
EGE SALATASI

30

48

36

74

KADİR PINARBAŞI
YENİ AİTM YÖNETMELİĞİ DAMPER 
KAZALARINI ÖNLEMEDE YETERLİ 
OLACAK MI?      

HAKAN SARAL: 
YÖNETİCİ VE LİDER

FİLM TANITIMI
OFLU HOCA’ NIN ŞİFRESİ 2 
PARA TUZAĞI

NURMAK YENİ PROJESİYLE 
PİYASAYI ETKİLEMEYE HAZIR
“ILGAZ”17

TEMİZ GELECEK İÇİN
AKILCI ÇÖZÜMLER IFAD ALMANYA
FUARINDA SERGİLENDİ

YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI 
COMVEX İSTANBUL’DA BULUŞTU
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Türkiye’nin lider sektörlerinde lider 
fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde 
yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık 
tarafından iki yılda bir düzenlenen 
Uluslararası İş Makinaları, Yapı 
Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı 
ANKOMAK; 21. kez gerçekleşti. Ülke 
ekonomisinin önemli yapı taşlardan 
inşaat, madencilik, doğaltaş ve tünelcilik 
makinaları sektörlerini bir araya getiren 
fuar, beş gün boyunca 178 katılımcı 
firmayı, 62 ülkeden 7.406 ziyaretçiyle bir 
araya getirdi.

ITE Turkey İş ve İnşaat Makinaları Grup 
Direktörü Nezih Çağın; “2016 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 10 büyüme gösteren iş 
ve inşaat makinaları sektörü geçtiğimiz 
beş gün boyunca Avrasya bölgesinin 
uluslararası buluşma platformu olan 
ANKOMAK 2016’da bir araya geldi.  

Sektörün en köklü fuarı olan ve bu yıl 
21’inci kez düzenlendiğimiz ANKOMAK’ta 
62 ülkeden 7.406 sektör profesyonelini 
ağırladık. Kendi organizasyonumuzla 
getirdiğimiz “Yurtiçi ve Yurtdışı Alım 

ANKOMAK  

2016
İŞ MAKİNALARI SEKTÖRÜNE DAİR SON 
GELİŞMELERİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU!

Uluslararası İş 
Makinaları, Yapı 
Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri Fuarı 
ANKOMAK; 21. kez 
gerçekleşti. 1- 5 
Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen 
fuarı 62 ülkeden 
7.406 kişi ziyaret etti. 
İnşaat makinaları 
sektörünün yanı 
sıra madencilik, 
doğaltaş ve 
tünelcilik makinaları 
sektörleriyle ilgili 
ürün, hizmet ve 
teknolojilerin 
de sergilendiği 
ANKOMAK 2016’da; 
“Yurtdışı Alım 
Heyetleri Programı” 
çerçevesinde; 
Lübnan, Irak, 
Filistin, Sudan 
ve Umman’dan 
gelen profesyonel 
ziyaretçiler beş 
gün boyunca 
katılımcı firmalarla 
görüşmeler 
gerçekleştirdi. Fuar 
sektörün gelişmesine 
olumlu katkı sağladı.
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Heyetleri Organizsyonları”yla 
da fuar süresince birebir 
iş görüşmeleri gerçekleşti. 
Fuarın sektörün büyümesine 
olumlu katkılar sağladığı 
inancındayız.

Türkiye, iş makinaları imalat 
sanayisinde Avrupa’nın 9. 
büyük ülkesi ve Çin’den ve 
Hindistan’dan sonra son 

8 yıldır en hızlı büyüme 
oranına sahip ülke 
konumunda. Türkiye’de 
45 yıldır iş makineleri imal 
ediliyor. İnşaat makinaları 
sektörü aynı zamanda 
ihracat konusunda da 
Türkiye ekonomisine 
katkı sağlıyor. Türk iş 
makinaları sektörü, 
25’i AB ülkeleri olmak 
üzere, 127 ülkeye 1,2 
milyar dolarlık ihracat 
yapıyor ve 2023 yılında 
ihracatın 10 milyar 
doların üzerine çıkması 
hedefleniyor. Türkiye 
iş ve inşaat makineleri 
sektörünün, pazar 
büyüklüğü bakımından, 
Çin ve Hindistan’dan 
sonra en hızlı büyüyen 
bir pazar olması, ülkemiz 
ekonomisi için büyük 
önem taşıyor.”

ITE Group’un “İş 
makinaları ve yapı 

elemanları” alanında 8 ülkede 
düzenlediği, bölgelerinin en büyükleri 
olan 10 fuar sayesinde sektöre özel 
bir uzmanlığı yer alıyor. ITE Turkey 
ise ANKOMAK fuarı ile Türkiye ve 
Avrasya Bölgesi’nde 32 yıllık tecrübeye 
ve uzmanlığa sahip bulunuyor. ITE 
Group’un sağladığı güçlü küresel ağ ile 
ITE Turkey’in deneyimi ve portföyünü 
birleştiren ANKOMAK,  sektör için daha 
güçlü bir sinerji yaratmaya devam edecek. 
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1. Tesisiniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
-  İzmir Torbalı’ da bulunan 10,000 m²  
fabrikamızda  üretim yapılmaktadır.

2.  ALPİN Makine yerli 
üretimde öncü firmalar 
arasında yer alıyor. 
Türkiye’de adece Alpin’in 
ürettiği ürünlerden 
bahseder misiniz?
- Fabrikamızda, mini yükleyiciler  ve bu 
yükleyicilere takılabilen  ataşmanlar 
üretilmektedir, tercih edilen her farklı 
ataşman, makine kabiliyetini 
arttırmakta, işlerinizde çözüm 
ortağı olmaktadır. 

3. ALPİN 
Makine’nin 
tasarım, kalite ve 
sürdürülebilirlik 
konularında 
hangi ilkeleri  
benimsediğini 
öğrenebilir miyiz?
- ALPİN Makine A.Ş. için :
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma 
arkadaşlarımızdır. Bizi daha iyi olmak için 
zorlayan ve bizim de beklentilerini aşarak 
şaşırttığımız kitledir.

İş hayatı bizim için dürüstlük prensibine 
bağlı kaldığımız ve etik ilişkiler içinde 
bulunduğumuz ortamdır.

Tasarım alanında, özellikler basitlik ve 
sağlamlık üzerinde durarak diğerlerinden 
kendimizi ayrıştırmışızdır.

Alpin Makine için üretim  sadece makine 
imal etmek değil, aynı zamanda kalite ve 
sürdürebilirliğe  bağlılık demektir.

4. Özellikle tünel ve 
madenlerde kullanılan, 
mini segmentindeki ürün 
gamına dair bilgi alabilir 
miyiz?
-Ürünlerimiz arasında tünel ve  
kapalı madenlerde kullanıma uygun 
üretilmiş belden kırmalı ve mini taşıyıcı 
bulunmaktadır. Tüm modeller joystick 
(Hidrolik) kumandalı olup herhangi bir 
elektronik aksam içermemektedir ve gaz 
pedalı da  ayak kumandalıdır. Hem ayak 
pedalı, hem de hidrolik güç ayar sistemi 
düşük yakıt tüketimine katkıda bulunur.

ALPİN mini yükleyicileri  kendi sınıflarındaki 
en yüksek tırmanma kabiliyeti, kaldırma 
kapasitesi ve kaldırma yüksekliğine sahiptir.

Büyük motor ve hidrolik soğutucular en 
sıcak iklimlerde dahi sorunsuz çalışmaya 
olanak sağlar. Yüksek kapasiteli hidrolik 
pompanın sağladığı yüksek hidrolik debi 
ile kaldırma kapasitesi ve çalışma hızı 
arttırılmıştır. Ayrıca operatör dostu  olarak 
ALPİN, kullanıcıya her türlü konforu 
sağlamaktadır. Dolayısıyla çalışma 
saatlerinde performans düşüklüğü söz 
konusu değildir.

ÜRETİM  SADECE MAKİNE İMAL ETMEK DEĞİL, 
AYNI ZAMANDA KALİTE VE SÜRDÜREBİLİRLİĞE  BAĞLILIK DEMEKTİR.

ALPİN  Makine; 
1926 yılından beri 
bir aile şirketi olan 
Alpler Ziraat’ in 
bir uzantısı olarak, 
1998 yılında tarım 
traktörleri ithalat 
ve satışı amacıyla 
kurulmuştur. Zaman 
içerisinde işlerimizi, 
iş makineleri  
sektörüne kaydırarak 
2008 yılında mini 
yükleyici imalatına 
başlanmıştır.
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Çankaya sokaklarında insan 
popülasyonunun yoğun olduğu noktalarda 
temizlik 1,1 metre genişliğindeki 
elektrikli araçlarla yapılıyor. Bahçelievler, 
Tunalı Hilmi, Emek, Kızılay ve Maltepe 
bölgelerinde sokak temizliği ve çöp 
toplama işleminde kullanılan elektrikli 
araçların günlük maliyeti ise sadece 8 TL.
Türkiye’de Çankaya Belediyesi 

öncülüğünde yoğun 
kentsel alanlarda 
kullanılan araçlar ile 
hedeflenen amaç, sokak 
başlarında çöp birikintisi 

oluşmaması. Başkentin en 
işlek cadde ve sokaklarında 

kullanılan araçların gündüz nüfusu 2 
milyonu bulan Kızılay bölgesinde, Tunalı 
Hilmi Caddesinde, Bahçelievler, Emek ve 
Maltepe semtlerinde kullanıldığını dile 
getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, “Bizim temel hedefimiz çöpün 

sokakta depolanmasını önlemek, bunun 
için de çöp toplama aracının sürekli 
olarak dolaşımını sağlamak. Bu aracın 
küçük, gürültüsüz ve egzozsuz oluşu da 
ayrıca avantaj sağlıyor. Çevre korumaya 
uygun nitelikte olan bu araçlarımız 
sayesinde yere atılan çöpleri anında 
toplayabiliyor, yoğun bölgelerin temiz 
kalmasını sağlamış oluyoruz ” dedi.

Araçların akü ile çalıştığını ve bir akünün 
8 saatlik kullanım olanağı sağladığını 
vurgulayan Taşdelen, araçların şoför 
ve temizlik işçisi kontrolünde olduğunu 
belirtti. 400 amper, 72 watt, 2 batarya 
sistemli araçların belediye bütçesine 
de ciddi katkı sağladığını dile getiren 
Taşdelen, “Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde ürettiğimiz hizmetlerde 
kaliteden ödün vermemek ve belediye 
kaynaklarını verimli kullanmak birinci 
önceliğimizdir” dedi.  

KIZILAY’IN 
GÜNLÜK TEMİZLİK MALİYETİ 8 TL

Çankaya 
Belediyesi’nin temizlik 
filosunda yer alan 
elektrikli araçlar hem 
çevreye duyarlı hem 
de bütçeye…
Çankaya 
sokaklarında insan 
popülasyonunun 
yoğun olduğu 
noktalarda temizlik 1,1 
metre genişliğindeki 
elektrikli araçlarla 
yapılıyor. Bahçelievler, 
Tunalı Hilmi, Emek, 
Kızılay ve Maltepe 
bölgelerinde sokak 
temizliği ve çöp 
toplama işleminde 
kullanılan elektrikli 
araçların günlük 
maliyeti ise sadece
8 TL. 
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www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesKamyon

Bir Daimler markasıdır.

Efsaneler devleşiyor.
Mercedes-Benz’den yeni Actros,  
Arocs ve Atego karşınızda!
Üstün yakıt tasarrufu sağlayan yeni Euro 6 motoru ile verimlilikte, yenilenen tasarımı ile konforda ve  
performansı ile güçte zirve noktasına ulaşan Mercedes-Benz kamyonlar, işinde devleşmek isteyenler için  
yola çıkmaya hazır.

kamyon lansman_22X28.indd   1 15/06/16   11:02
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İzmir’de gerçekleştirilen teslimat törenine, 
Erhanlar Uluslararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Üyesi Erhan Turan, Erhanlar 
Uluslararası Nakliyat Satın Alma ve Filo 
Yönetim Müdürü Doğan İncedoğan, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış 
Koordinatörü Ataç Şeran’ın yanı sıra her iki 
şirket yöneticileri de hazır bulundu. 

Teslimat töreninde konuşan Erhanlar 
Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan Turan, sundukları yüksek 
hizmet kalitesi ile örtüşen üstün nitelikleri 
nedeniyle MAN araçlarını tercih ettiklerini 
belirtti. Turan, “MAN, gerek ileri teknolojisi 
ve gerekse diğer tüm üstün nitelikleri ile 
şirketimizin sunduğu uluslararası hizmet 
kalitesini birebir karşılayan bir marka. 
Bunun yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda da önemli bir noktada ve bunu 
EfficientLine 2 serisi ve Euro 6 motorlarıyla 
çok daha ileri bir konuma taşıdılar” dedi. 

MAN’ın araçlarıyla olduğu kadar, Satış 
Sonrası Hizmetler ve ömür boyu maliyetler 

Erhanlar Uluslararası Nakliyat’ın araç 
filosu; tamamen çevreye duyarlı, Avrupa 
normlarına uygun, yeşil ve sessiz motorlu 
MAN araçlardan oluşuyor. Erhanlar 
Uluslararası Nakliyat’ın toplam 120 araçtan 
oluşan geniş ve etkin filosu, son teslim 
alınan 20 adet MAN TGX EfficientLine 2 Euro 
6 ile daha da güçlendi. 

açısından da önemli bir fark yarattığına 
dikkat çeken Erhanlar Uluslararası Nakliyat 
Satın Alma ve Filo Yönetim Müdürü Doğan 
İncedoğan da, “MAN, her koşulda yüksek 
performans sağlayan üstün nitelikli 
araçlarıyla olduğu kadar, Satış Sonrası 
Hizmetler’de sunduğu avantajlar, düşük 
işletme maliyetleri ve yaşam boyu maliyetler 
açısından da sektörünün en rekabetçi 
markası konumunda” açıklamasında 
bulundu. 

MAN’ın tüm müşterilerine karşı sergilediği 
‘yaşam boyu iş ortağı’ yaklaşımını 
vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şeran 
ise “MAN, bu çerçevede yaklaşımı ile gerek 
araç gerekse hizmet bazında yaşam boyu iş 
ortaklarının yüzünü güldürecek yaklaşımlar 
geliştirmekte ve sergilemektedir” diyerek, 
Erhanlar Uluslararası Nakliyat yetkililerine 
MAN tercihlerinden dolayı teşekkür ederek, 
her iki şirket arasında yıllardır sürdürülen 
işbirliğinin, çok daha ileri noktaları 
taşınacağına olan inancını dile getirdi. 

ERHANLAR 
ULUSLARARASI NAKLİYAT’A
50 ARAÇLIK MAN TESLİMATI TAMAMLANDI

Uluslararası alanda 
frigorifik ve tenteli 
araçlarla komple 
parsiyel taşımacılığın 
yanı sıra, gümrüklü 
antrepo ve lojistik 
hizmetleri de veren 
Erhanlar Uluslararası 
Nakliyat’ın 50 araçlık 
MAN siparişinin 
teslimatı, düzenlenen 
törenle tamamlandı. 
Erhanlar Uluslararası 
Nakliyat’ın İzmir 
Kemalpaşa’daki 
tesislerinde 
gerçekleştirilen 
törenle, siparişin son 
bölümü olan 20 adet 
yeni nesil MAN TGX 
EfficientLine 2 Euro 6 
araç teslim edildi. 
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“5 HAZİRAN ÇEVRESEL 
MÜDAHALELERE KARŞI 
MÜCADELE GÜNÜDÜR”
Artan nüfus ve sanayileşmenin getirdiği 
çevresel sorunlara dikkat çekmek, geçici 
çözümler yerine, kalıcı bütünsel çözümler 
sunmak amacıyla; 1972 yılında İsveç’in 
Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansında alınan kararla 5 
Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul 
edildiğini hatırlatan Çevre Mühendisleri 
Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan 
Doğan, “5 Haziran ülkemiz, bölgemiz ve 
Adana açısından değerlendirildiğinde ise 
yaşanan birçok çevresel tahribatın sonucu 
kutlanacak bir gün olmadığı, bu çevresel 
müdahalelere karşı mücadele günü olduğu 
ortadadır” dedi.

Doğan daha sonra şunları söyledi;

“Evet; çevremiz, doğamız, 
yeşil alanlarımız, meralarımız, 
toprağımız, havamız, suyumuz 
ortak değerlerimizdir. Bu 
değerler üzerinde tüm 
insanlığın eşit seviyede 
bir yaşam hakkı vardır. Bu 
değerleri ne birileri, ne bir 
grup fazlaca kullanma ya 
da kirletme hakkına sahip 
değildir. Ortak değerimiz 
çevreye insanoğlunun 
kendisinin belirlediği sınırlardan daha 
fazla müdahalede bulunulursa, kendi 
dışındakilerin yaşam hakkına müdahale 
olarak görülmelidir.

“ÇEVRE SORUNLARI 
ÇEŞİTLİLİK 

GÖSTEREREK 
ARTIYOR”

 Artan nüfus ve gelişen teknolojilere 
ayak uydurmak istenirken, tüketim 

alışkanlıkları değişmekte ve dünyada olduğu 
gibi Çukurova bölgemizde de, çevre sorunları 
her geçen gün çeşitlilik gösterip artmaktadır. 

Çevresel sorunlar 
artmakta lakin 
çözüm bulma yönünde 
hizmet üretme ters orantılı olarak 
azaltılmaktadır. Bu durum mesleğimizin 
görevli ibaresiyle itibarsızlaştırılıp, bu ibarenin 
farklı meslek gruplarına yaptırılmaya 
çalışılması ve istihdamdaki yetersizlikle net 
olarak görülebilir.

2015 yılının Aralık ayında Paris İklim 
Zirvesi Birleşmiş Milletler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu zirveden Kyoto 
Protokolü`nün süresinin dolduğu 2020 
yılının sonrasındaki sürece dair bir anlaşma 
çıkmıştır. Ülkemiz bu anlaşmayı koşulsuz 
imzalamış ve bu durum tüm kesimlerce 
olumlu olarak karşılanmıştır. Lakin anlaşma 
çok önemli bir adım olsa da hali hazırda 
ülkemizde 22 kömürlü termik santral aktif 
olarak çalışmakta, 80 adet santralinde yapımı 
planlanmaktadır.

“ÇEVREYE KARŞI SOSYAL 
SORUMLULUĞUMUZ 
VARDIR”
Çevreye karşı sosyal sorumluluğumuzun 
bulunduğu aktaran Çevre Mühendisleri 
Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan 
Doğan sözlerini şöyle tamamladı;

“Meslek odamızda bu sorumluluk bilinciyle 
ilimizde ve bölgemizde 2 dönemdir aktif 
olarak kendini var edebilmiştir. Bu süreçte 
korkusuzca; ortak değerimiz olan çevre 
ve doğanın tahribatlarına karşı, yaşamın 
sürdürülebilirliğini savunmaya devam 
etmektedir”

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ’NDEN “ÇEVRE” ÇAĞRISI

DOĞAN “ÇEVRE SORUNLARI 
ÇEŞİTLİLİK GÖSTEREREK ARTIYOR”

“5 Haziran: Çevresel 
Müdahalelere Karşı 
Mücadele Günüdür”
Çevre Mühendisleri 
Odası (ÇMO) Adana 
Şube Başkanı Kenan 
Doğan, Dünya çevre 
günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada 
“Çevre” sorunlarına 
dikkat çekerek 
yetkililerden duyarlılık 
beklediklerini söyledi. 
Doğan, “Çevre; 
yeryüzündeki tüm 
canlıların eşit önem 
seviyelerinde (hayvan, 
bitki ve insanların) 
birbiriyle etkileşimde 
bulunarak yaşamlarını 
sürdürdükleri, dengeler 
üzerine kurulu bir 
ortamdır” diyerek, 
çevresel sorunlara 
kalıcı çözümler 
üzerinde 
çalışılması 
gerektiğine 
vurgu yaptı. 
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karşılayabilen geniş ürün gamı ve güçlü 
bayi ve servis teşkilatıyla 2015 yılında 

Türkiye’nin en çok satan motosiklet 
markası oldu. Motosiklet 

kullanımının yaygınlaştırılması 
ve halihazırda motosiklet 
kullananları bilinçlendirmek 
adına 2015 yılında kurulan 
Honda Fan Club ile Honda 
Motosiklet Bayileri ile 

ortaklaşa gerçekleştirilecek 
olan etkinlik yaklaşık 

3 ay sürecek. 

Tamamen yeni 8 Honda Motosiklet 
modelinin tanıtılacağı turda motosikletleri 
kullanmak isteyenlerin ilgili bayilere ulaşıp 
randevu almaları yeterli. Türkiye’deki tüm 
motosiklet festivalleri hakkında bilgi almak 
isteyen motosikletseverler https://www.
hondafanclub.com.tr/takvim.php adresini 
ziyaret ederek bilgi alabilirler.

Türkiye’nin en çok satan motosiklet 
markası Honda, hem 2015 yılındaki 
şampiyonluğuna teşekkür etmek hem de 
tamamen yeni modelleri Hondaseverlerle 
buluşturmak üzere Türkiye Turu’na çıkıyor. 
1995 yılından bu yana “kalite, güvenlik ve 
dayanıklılık” temel kavramları üzerinde 
yoğunlaşan Honda Türkiye, her tür beklentiyi 

HONDA MOTOSİKLET 
DÜNAYSI’NDA KEYİFLİ 
BİR GÜN
Her şehirde iki gün sürecek 
olan etkinlikte bir yandan 
tamamen yeni Honda 
modellerini kullanarak test 
etme şansı sunulurken diğer 
taraftan katılımcılara ikramlar 
ve hediyeler veriliyor. Anlas 
lastik üreticisi ile yapılan 
işbirliği sayesinde etkinliğe 
katılan Hondaseverleri lastik 
alımı için sürpriz indirimler 

bekliyor. Anlas ve Honda ayrıca ziyaretçileri 
lastik ve güvenli sürüş eğitimi vererek 
bilinçlendiriyor.

1974 yılında kurularak Düzce’de üretime 
başlayan Anlas Lastik, “Dünyadaki en 
iyi motosiklet lastiği üreticisi” olmayı 
hedefleyerek yola çıkan bir marka. 2011’den 
bu yana, Türkiye’deki başarılarının yanı sıra 
ihracata yapılan yatırımla birlikte özellikle 
Batı Avrupa’da prestijli bir marka konumuna 
ulaştı. Her yıl piyasaya yeni giren motosiklet 
modellerine göre üretilen yeni ebat ve 
desenleri piyasaya sürerek ürün kalitesine 
yapılan sürekli yatırımlarla Anlas bugün, 
Avrupa’nın en kaliteli ürünlerini üreten 
markalardan biri haline gelmiştir.

HONDA MODELLERİ
TÜRKİYE TURU’NA ÇIKIYOR

Dünyanın en büyük 
motosiklet üreticisi 
Honda, yenilenen 
ürünlerini Türkiye’nin 
dört bir yanında 
Hondaseverlerle 
buluşturmak üzere 
tura çıkıyor. 3 ay 
sürecek etkinlikler 
dizisinde tamamen 
yeni 8 farklı 
motosiklet 11 
farklı noktada 
müşterilerle 
buluşacak.
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IFAT 2016 fuarıyla 
ilgili ARÜSDER 
olarak makine 
tanıtım grubumuz ile 
birlikte IFAT 2016 ya 
katılım sağladık. 80 
Türk katılım firması 
içerisinde ARÜSDER 
üyesi olan 10 firmayı 
da ziyaret etme fırsatı 
bulduk ve onlardan da 
fuarla ilgili görüşlerini 
aldık. 

Almanya’nın araç üstü 
ekipman derneği olan 
VAK Derneğine randevu 
talebinde bulunmuştuk, 
bu randevumuzun olumlu karşılanması 
bizi onure etti. Yönetim kurulu üyelerimiz 
ve oradaki dernek üyelerimiz ile birlikte 
kendilerini ziyarete gittik. VAK Derneği 
Başkanı aynı zamanda Palfinger Klimasının 
yöneticisi Thomas Moucka Bey bizi 
karşıladı. Ekibiyle birlikte güzel bir sohbet 
ortamı geçti ve bu görüşmenin sonunda şu 
karara varıldı;

Derneklerin; ARÜSDER ve VAK ın 
birbirleriyle olan diyaloglarının arttırılması 
ve derneklerinin birbirine üye olması 
şeklinde kararımızı çıktı. Aynı zamanda 
biliyorsunuz, Avrupa da araç üstü 
ekipmanlarda ilgili olan çıkacak bütün yeni 
kanunlarla ilgili değişikliklere VAK Derneği 
karar verir ve ilgili dernekten onay alınır. 
Bu aşamalarda bizi bilgilendireceklerini 
söylediler. Genel kurul ve yapacakları 
toplantılara da dernek üyelerimizle 

birlikte katılım sağlayacağız. Bu anlamda 
onlarda bizi Türkiye de ziyaret edeceklerini 
söylediler. Ayrıca dünyanın en büyük çevre 
ve geri dönüşüm fuarı olan IFAT a da VAK 
Derneği destek vermekte. Bu fuar 2 yılda 
bir Almanya da yapılırken geçen yıl Türkiye 
ev sahipliği yapmıştı. Bundan sonrasında 
da Türkiye de de bir ayağının olmasına 
ilişkin karar verildi. Bu durumda bizde 
ARÜSDER olarak Türkiye de yapılan ayağına 
destek vereceğimizi söyledik ve karşılıklı 
memnuniyet sağladık. Dolayısıyla bir 
sonraki Almanya Münih teki IFAT fuarında 
dernek üyelerimizi ve bizi daha fazla temsil 
edecek ve göz önünde bulunduracak 
diyaloglarla birlikte ARÜSDER de orada 
yerini alacak. Yakın temas halinde olacağız. 

Görüşmelerimizin olumlu geçmesinden 
dolayı ben dernek başkanı ve üyelerimiz 

adına çok memnun oldum. 
Bunun sebebi Türkiye de 
yapılan değişikliklerden 
önceden haberdar olma ve 
müdahale etme ya da fikrimizi 
söyleme şansımız olacak. Bu 
bizim ve sektörümüz için çok 
büyük avantaj sağlayacaktır. 
Bu anlamda biz VAK Derneği 
Başkanı Sayın Thomas 
Moucka ve ekibine bizleri bu 
şekilde olumlu karşıladıkları 
ve birlikte çalışma ortamı 
yarattıkları için çok teşekkür 
ediyoruz. 

ARÜSDER’DEN BÜYÜK HAMLE !
Dünyanın öncü 
platformlarından IFAT 
Fuarında Almanya’nın 
lider araç üstü 
ekipman derneğinden 
VAK ile görüşmelerde 
bulunan ARÜSDER 
Yönetim Kurulu 
Bakanı Burhan Fırat 
şunları söyledi;
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NURMAK YENİ PROJESİYLE 
PİYASAYI ETKİLEMEYE HAZIR

“ILGAZ”
Fuarda büyük ilgi 
gören Nurmak’ın 
yeni projesi ILGAZ, 
yabancı yatırımcılar 
ve kanal açma 
ve temizleme 
ekipmanları üzerine 
çalışmalarını 
sürdüren ziyaretçiler 
tarafından ilgi odağı 
oldu. Uzun AR-GE 
çalışmaları ile projesi 
hazırlanan ve ince 
ayrıntılarda 
kalitesini 
gösteren 
bu araç, 
piyasada 
ILGAZ adı 
altında 
kendini 
gösterdi. 
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alanı inşaatına 
başlamıştır. 
Yeni yapılacak 
olan fabrika ile 
birlikte üretim 
kapasitesinin 
artması ve üretim 
aşamalarında 
ekipmanların 
daha kaliteli ve 
profesyonel şekilde 
son kullanıcı 
olan müşterilere 
ulaştırmak adına 
çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Nurmak Araç Üstü 
Ekipmanlar’ın kalite kontrolünden sorumlu 
olan Temel Piri TEPEALAN ile yaptığımız 
söyleşide, bize yeni fabrika ile kendilerinin 
daha güçlü bir yapıya sahip olacaklarını ve 
yurt dışı pazarında Türk malının kalitesinin 
geldiği noktayı göstermeyi planladıklarını 
söylediler. Nurmak markası olarak 
yurt içinde artık kendilerini kanıtlamayı 
başardıklarını, şimdi ise yurt dışında dev 
markalarla rekabet edebilmek için üretim 
kalitesini üst seviyelere taşıyacaklarını 
ve müşterilerin memnuniyetlerinin her 
şeyden daha önemli olduğunu belirtti. 
Nurmak son projesi olan ILGAZ ile yurt 
içi pazarında da belediyelerle iş birliği 
içerisinde çalışacaklarını belirterek, uzun 
süreler belediyelerimizin ithal ekipmanlara 
yöneldiğini ve bu ekipmanlara yüksek 
miktarlar verilmesi yerine artık yerli 
üreticilerle iş birliği yapılması gerektiğini 
de belirten TEPEALAN, son dönemde yerli 
üretim ekipmanların kalitesinde ki artış 

ithal ürünlere 
yakınlık 
göstermekte 
ve Nurmak 
bu konuda 
elinden gelen 
tüm yatırım 
planlamasını 
yapmakta 
olup gelecek 
dönemlerde 
kendilerinin 
yurt dışı 
pazarında 
da tanınmış 
bir marka 
olacaklarını 
belirtti. 

Nurmak Araç Üstü Ekipmanlar’ın Genel 
Müdürü Ennur Mustafa ÇAYIR’ın memleketi 
Ilgaz bu aracın isminin verilmesine 
ilham kaynağı olmuştur. ILGAZ adını alan 
bu kombine kanal açma ve temizleme 
ekipmanı sahip olduğu pompalar ve re-
cycle sistemi ile ilgileri üzerine çekmeyi 
başardı. Üzerinde 6210 m3/h %90 vakum 
değerlerine sahip bir vakum pompası 
ve 480 lt/dk 150 bar basınca sahip bir su 
pompası bulunmaktadır. Aynı zamanda 
re-cycle sistemi bulunan bu ekipmanda pis 
suyun temiz suya aktarılması aşamasında 
700 ,300 ve 100 mikron olmak üzere 3 adet 
filtreleme sistemi yer almakta. Üst emiş 
sisteminde iki farklı tarzı birleştirerek fark 
yaratan bu ekipman ithal ekipmanlardan 
farkını bu mühendislik farkıyla göstermiştir. 
Özenle seçilmiş olan kaliteli malzemeleri ve 
ince hesaplamalarla açılı montajı yapılmış 
pompaları ile farkını bir kez daha ortaya 
koymuştur.  Ekipmanın paslanmaz sacdan 
imal edilmiş olması ve oval köşelerle 
farklı bir tarz yaratılmış olan karasörü ile 
birlikte kendini farklı göstermeyi başaran 
bu ekipman, gelecek dönemde kendinden 
çok bahsettireceğe benziyor. Araç üstü 
ekipman sektörünün dev markalarının 
yer aldığı Almanya’da, İtalyan ve Alman 
yapımı ekipmanların karşında ILGAZ aracı 
ile kaliteli duruşunu sergileyen Nurmak, 
daha şimdiden dev markalarla yarışında 
önemli bir konuma gelmeyi başarmıştır. 
Bu projeyle birlikte araç üstü ekipman 
sektöründeki itibarını arttıran Nurmak, 
yatırımlarını gelecek dönemlerde büyük 
markalarla rekabetini güçlendirecek şekilde 
yapmakta ve daha şimdiden üretim kalitesini 
ve miktarını arttırmak adına yeni fabrika 

Nurmak ailesi olarak profesyonelliğe 
önem verdiklerini ve yatırımlarını bu yönde 
yaptıklarını belirten TEPEALAN, her zaman 
şirket içerisinde yapılması planlanan 
yatırımların ortak kararlarla alındığını ve 
Mustafa Bey’in tecrübelerinin kendilerine yol 
gösterdiğini de belirtmeden geçmedi.

Nurmak Araç Üstü Ekipmanlar yurt içi 
ve yurt dışı pazarda kendilerini görmek 
istedikleri noktalara ulaşma aşamasında 
büyük adımlar attığını görüyor ve uzun 
vadede bu adımların onları istedikleri 
hedefe ulaştıracağına inanıyoruz. Araç 
üstü ekipman sektöründe her zaman 
adından söz ettirmeyi başaran Nurmak, 
dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlik 
ortamının ülkemize etkilerinin sürdüğü 
bu durgun süreçte, 2016 yılında da hem 
yurt içi satış hem de ihracat anlamında 
artış göstermekte olup, kendilerine 
ekipman pazarında güçlü ve sağlam 
bir yer edindiğinin göstergesi olarak 
görebiliyoruz. Yıl sonunda inşaatı sürmekte 
olan yeni fabrikasına taşınmayı planlayan 
Nurmak, gelecek dönemler için yaptığı 
yatırımların ve planların geri dönüşlerini 
almaya başlamış gibi gözüküyor. Yeni 
fabrikasında daha modern ve teknolojik bir 
fabrika yapmayı planlayan Nurmak, üretim 
kapasitesini arttırmak ve kalitesini üst 
seviyelere çekebilmek adına hazırlıklarını 
tamamlamış gibi gözüküyor. 2017 yılına hızlı 
bir giriş için yatırımlarını doğru seçimler 
üzerine yapmaya çalışan Nurmak, her sene 
olduğu gibi profesyonel kalite vizyonundan 
vazgeçmiyor ve yıllardır şirketin sloganı 
haline gelmiş olan “Durmak yok Nurmak 
var” sözünden anlaşılacağı gibi uzun bir süre 
daha iç ve dış pazarda kendilerini adından 
daha çok söz ettireceğe benziyor.
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ALIMI YAPILAN 6 ADET YENİ 
MASFALLI İTFAİYE ARACI, 
HATAY’IN 6 İLÇESİNDE 
HİZMET VERECEK 
HBB İtfaiyesi, eğitimli, donanımlı ve fedakâr 
personelleri ile Hatay geneline daha efektif 
ve nitelikli hizmetler verebilmek amacıyla 
dünyada kullanılan itfaiye teknolojilerini 
yakında takip ederek filosunu günden güne 
güçlendiren atılımlar yapıyor. 

İl genelinde halkın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması hususunda en önemli 
birimlerin başında gelen HBB İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, hizmet kalitesini arttırarak olası 
afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla 
araç filosuna 6 adet mafsallı itfaiye aracı 
ekledi.

HBB İtfaiye Daire 
Başkanlığı, olası afetlere 
anında müdahale 
edebilmek amacıyla 
araç filosunu çağın 
şartlarına uygun bir 
şekilde günden güne 
genişleterek hizmet 
kalitesini arttırıyor.

HBB İTFAİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU

Yayladağı, Dörtyol ve İskenderun 
ilçelerimize hizmete girecek. İlerleyen 
günlerde diğer ilçelerde de araç filomuzu 
ve ekipmanlarımızı güçlendireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

“DEFNE VE ARSUZ 
İLÇELERİNDE YENİ 
PERSONEL VE 
EKİPMANLAR İLE OLASI 
FELAKETLERE HIZLI 
MÜDAHALE EDİLECEK” 
Ayrıca Defne ve Arsuz ilçelerinde 
yeni personel ve ekipmanlar ile ilçe 
istasyonlarının hizmete açıldığını da 
kaydeden Kilisli, Büyükşehir Belediyesi 
olarak olası felaketlerde hızlı müdahalenin 
sağlanacağını ifade etti.

Afetlerde meydana gelebilecek can ve mal 
kayıplarının önüne geçebilmek ve meydana 
gelebilecek zararları en aza indirebilmek 
amacıyla teşkilatlarını gün geçtikçe 
güçlendirdiklerinin altını çizen Kilisli, itfaiye 
personeline verdikleri eğitim ve çağın 
teknoloji imkanlarına sahip yeni araçlarla 
Hatay’a daha iyi hizmet sunmaya hazır 
olduklarını söyledi.

KİLİSLİ: YAŞANABİLECEK 
OLASI HERHANGİ BİR 
AFETTE MEYDANA 
GELEBİLECEK CAN VE MAL 
KAYIPLARININ ÖNÜNE 
GEÇEBİLMEK AMACIYLA 
ÇAĞIN TEKNOLOJİLERİNE 
UYGUN ARAÇLARI 
FİLOMUZA KAZANDIRDIK
Profesyonel eğitimden geçen HBB İtfaiye 
personelleri tarafından kullanılacak olan yeni 
araçların 6 ile dağıtılacağını açıklayan HBB 
İtfaiye Daire Başkanı Fevzi Kilisli, “Hatay’da 

yaşanabilecek olaylar ile 
afetlere en hızlı müdahaleleri 
gerçekleştirebilmek amacıyla 
araç filomuzu genişletiyoruz. 
Yaşanabilecek olası herhangi 
bir afette meydana gelebilecek 
can ve mal kayıplarının önüne 
geçebilmek amacıyla çağın 
teknolojilerine uygun araçları 
filomuza kazandırdık. Yeni 
aldığımız mafsallı 6 adet 
merdiven, uzunluğu 28 metre 
olan araçlar Antakya, Reyhanlı, 
Samandağ,

ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN OLARAK GÜÇLENDİRİYOR
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AVİS, seyahat 
edenlerin 
hayatını daha da 
kolaylaştıracak 
yeni akıllı telefon 
uygulaması 
AVIS Türkiye 
aplikasyonunu, 
IOS ve Android 
kullanıcıları için 
yayına aldı. Araç 
rezervasyonundan 
kampanyalara, 
en yakın ofis 
bilgilerinden şehir 
rehberine ve acil 
durum yardımına 
kadar bir çok 
kullanıcı dostu 
özelliği barındıran 
mobil uygulama App 
Store ve Google Play 
üzerinden ücretsiz 
indirilebiliyor.

AVIS MOBİL UYGULAMASI
ARAÇ KİRALAMADA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Konu ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Avis Genel Müdür Yardımcısı 
İnan Ekici; “Araç kiralamada 
sektörün öncü konumundayız .Her 
zaman sektöre yön veren yenilikçi 
uygulamalarla, müşterilerimizin 
araç kiralama deneyimlerini 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. Hizmette 
Mükemmellik projemiz kapsamında 
müşterilerimize mükemmel araç 

kiralama deneyimi yaşatmak için tüm 
iş süreçlerimizi gözden geçirip yeni 
teknolojiler ile destekliyoruz. Avis mobil 
uygulama sayesinde müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetin sınırlarını daha 
da genişletmekten dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Amacımız uygulamamız ile 
müşterilerimize verdiğimiz hizmeti her 
anlamda beklentilerin üzerine taşımak 
“ dedi.

kiralayanlara ise; araç bakımı, hasar 
ihbarı, çekici, lastik, geçici araç tahsisi, 
ogs/hgs talebi, araç onarım ve parça 
temini konularındaki her türlü talebine 
cevap veriyor.

Kısa veya uzun dönemli araç kiralama 
yapan tüm müşterilerin ihtiyaçlarına 
göre tasarlanan uygulama tek tık ile bir 
çok ihtiyacı karşılıyor. Araç rezervasyonu 
ve fiyat teklifi alma gibi kısa dönemli 
kiralayıcılara pratik çözümler sunan 
uygulama AVIS’ten uzun dönemli araç 



Iftar Yemegi

Baser Oto’dan

Davet de Başer Grup;  müşterilerine, 
Üst Yapı Firma Yetkililerine, Kamu 
Kurum Yetkililerine ve ARÜSDER 
Yönetim Kurulu ve Üyelerine Ford 
Trucks markasının Yeni E6 ürün gamı 
hakkında slayt gösterisi sunarak ve özel 
ekipmanlı ürünleri sergileyerek tanıtma 
fırsatı buldu.
Yaklaşık 1.100 katılımcının iştirak ettiği 
davet de Başer Grup çalışanları ile 
müşteri ve Üst Yapı Firma yetkililerini 
bir araya getirerek hem sektörü 
değerlendirdiler, hem de E6 araçları 
daha yakından tanıma fırsatı buldular.

“Otomotiv sektörünün 
duayenlerinden 
BAŞER Grup, her yıl 
Ramazan ayında 
geleneksel olarak 
düzenlediği İftar 
yemeğini, bu yıl 
da yoğun katılım 
ile Ford Trucks 
Gölbaşı tesislerinde 
geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdi.
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IFAT 2016, atık su, arıtma sistemleri, katı 
atık, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri 
temsilcilerini Münih’te bir araya getirdi.

İlk kez 1966 yılında Münih’te düzenlenen ve 
bugün tüm dünyayı kapsayan IFAT fuarı, tam 
elli yıldır sektöre öncü olmaya devam ediyor. 
Günümüzde IFAT Almanya, Türkiye, Çin, 
Hindistan ve Güney Afrika’daki etkinliklerle 
birlikte çevre teknolojileri söz konusu 
olduğunda öncü platform işlevi görüyor. 
Yaşam kalitemizi ve çevreyi korumak, 
mevcut durumu daha iyi yerlere getirmek 
amacı taşıyan ortaklıklar kurmayı sağlayan 
disiplinlerarası sinerji, IFAT’ta can buluyor.

Bu yıl atık su, arıtma sistemleri, katı atık, geri 
dönüşüm ve çevre teknolojileri alanlarında 
59 ülkeden 3081 katılımcının iştirakiyle 
gerçekleşen IFAT, ellinci yılında yine yenilikçi 
teknolojilere ve çözümlere ev sahipliği yaptı. 
Messe München organizasyonluğunda 
düzenlenen fuar tam 230 bin metrekarelik 
alanda ziyaretçilerini ağırladı.

 Fuarda yer alan Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği
(ARÜSDER) üyeleri

Koluman Otomotiv
Özçelikler Hidrolik Silindir
ODY İç ve Dış Ticaret
Erdemli Makina
Kozmaksan Endüstriyel Makina

Çeksan Yol Süpürme Araçları
Efe Endüstri
Hidromak Makina
Tisan
Nurmak Araç Üstü Ekipman



Çeksan Yol Süpürme Araçları
Efe Endüstri
Hidromak Makina
Tisan
Nurmak Araç Üstü Ekipman
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MAN Truck & Bus Avusturya Belediye 
Satışları Ekip Yöneticisi Roman 
Eggenfellner açıklamasında; “Allison 
tam otomatik şanzıman donanımlı MAN 
TGS 18.400 4x4, yangın ve acil durum 
uygulamalarında kullanılan ağır hizmet 
araçları için yeni standartlar oluşturuyor. 
Fabrika çıkışlı şanzıman montajı, yıllardır 
süregelen geleneği devam ettirirken bir 
yandan da ihale şartlarının getirdiği özel 

İlk olarak Interschutz 
2015 fuarında 
tanıtılan Allison 
4000 Serisi tam 
otomatik şanzıman 
donanımlı MAN 
TGS kamyonları, 
Avusturya Tirol’da 
hizmet vermeye 
başladı.
Gönüllü bir itfaiye 
teşkilatı olan Zell 
am Ziller, geçtiğimiz 
günlerde EMPL 
TLF-A 3000/150/50 
üstyapısı ve Allison 
4000 Serisi tam 
otomatik şanzıman 
donanımlı yeni MAN 
TGS 18.400 4x4 
itfaiye aracını teslim 
aldı.

DÜNYANIN İLK ALLİSON TAM OTOMATİK ŞANZIMAN 
DONANIMLI MAN KAMYONU, ZELL AM ZİLLER 
GÖNÜLLÜ İTFAİYE TEŞKİLATINDA HİZMETE BAŞLADI

konakladığı Ziller Vadisi’nin kalbi. Gönüllü 
itfaiye teşkilatının çalışma alanı ise bir 
tünel, üç asma demiryolu, sayısız otel, alp 
mera toprakları ve kayak kulübelerini de 
içeren 41 km²’yi kapsıyor ve yaklaşık 2,000 
metre rakıma sahip. 
Zell am Ziller İtfaiye Teşkilatı Şefi Siegfried 
Geisler; “Kurtarma operasyonlarımızda 
sıkça zorlu yokuşları aşmamız 

talepleri etkileyici bir şekilde karşılıyor. 
İvmelenme ve vites kalitesi açısından 
bakıldığında ise aktarma organlarının 
performansı, MAN’ın yangın ve acil durum 
uygulamaları için pazar ve teknoloji lideri 
olduğunun altını çiziyor” dedi. 
Zell am Ziller, Avusturya Alp dağlarında 
kış sporları için popüler bir bölge olan ve 
her yıl ortalama 660,000 kişinin gecelik 
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gerekiyor. Dik meyillerde, dar yollarda 
ve keskin virajlarda dur kalk yapmak, 
sürücülerimizin tam konsantrasyonunu 
gerektiriyor. En zorlu koşullarda dahi bizi 
en hızlı ve en güvenli şekilde acil durum 
bölgesine ulaştıracağına güvendiğimiz bir 
şanzıman teknolojisi sunduğu için Allison 
tam otomatik şanzımanları tercih ettik” 
açıklamasında bulundu. 
Acil durum anında 18 tonluk bir aracın 
en hızlı şekilde yokuş yukarı çıkması 
için tam motor gücü 
ve tekerleklere 
iletilecek tork 
aktarımını 
gerekiyor. 
Allison 4000 
Serisi tam 
otomatik 
şanzıman, 
mükemmel 
bir 
ivmelenme 
ve sürekli 
yol tutuş için 
patenli tork 
konvertörü 
ile kesintisiz 
vites geçişi 
sunuyor. 
Allison Batı 
ve Orta 
Avrupa OEM, 
DOEM ve İş 
Geliştirme 
Yöneticisi Harald 
Rosenauer konuyla 

sayesinde araç etkileyici boyutta 
ivmelenme ve performans sağlıyor” dedi. 
EMPL’de itfaiye kamyonları satışları 
sorumlusu Reinhard Gruber ise “Üstyapı 
ve pompa ekipmanlarının birleşimi de 
itfaiye araçlarının verimliliği için oldukça 
önemlidir. Allison tam otomatik şanzıman 
ile aktarma organları, üstyapı ve pompa 
birlikte en etkili şekilde çalışıyor. EMPL 
yangın söndürme teknolojisi, araç 
ekipmanını her türlü iş için en iyi hale 
getiriyor” ifadesinde bulundu. 

ilgili olarak; “Mevcut olan Allison tam 
otomatik şanzımanlar MAN Truck & 
Bus AG birçok itfaiye departmanının 
zorlu şartlar altında üstün performans, 
güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlayan 
sürüş için taleplerini karşılıyor. MAN 
ve Allison işbirliği, ağır hizmet içeren 
kurtarma operasyonlarının zorlu 
şartlarını tamamen karşılayan güç 
aktarım mekanizmasını sunuyor. Allison 
4000 serisi tam otomatik şanzımanla 

birleştirilen 400 bg gücündeki motor 
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•   Bosch, Uluslararası Otomobil Federasyonu-
FIA ve Alman Motor Sporları Derneği ile 
birlikte, dünyanın ilk elektrikli karting aracının 
prototipini geliştirdi. 

•   Aracın elektrikli güç aktarma sistemini 
sağlayan Bosch, böylece karting araçlarını 
sessiz ve emisyonsuz hale getiriyor. 

•   Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus 
Heyn, “Elektrifikasyon, motor sporlarına 
daha fazla heyecan, sürüş keyfi ve verimlilik 
getirecek” dedi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu-FIA’nın 
Elektrik, Yeni Enerji Komisyonu ile Alman 
Motor Sporları Derneği (DMSB), Berlin’de işte 
bu motor sporu deneyimini yaşattı. 

Formula E kapsamında tamamen elektrikli 
karting aracı prototipi olan ‘e-kart’ı görücüye 
çıkaran FIA ve DMSB, bu yenilikçi güç aktarma 
mekanizması konusunda Bosch’tan destek 
alıyor. Bosch, sistemi, Almanya’nın en büyük 
karting araç üreticisi Mach 1 Kart ile birlikte 
geliştirdi. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Markus Heyn, “FIA, DMSB ve 
Bosch, e-kart ile ‘elektrikli’ karting 
yarışının temellerini birlikte atıyor. 
Elektrifikasyon, yollarda olduğu 
gibi yarış pistlerine de daha 
fazla heyecan, 

…0’dan 100 kilometreye 
beş saniyenin altında 
çıkıyor ve 130 km/saatlik 
azami hıza sahip. Düşük 
motor devirlerinde bile 
azami torkla, pedala 
dokunulduğu anda 
lastikleri uçuruyor. Burada 
tek eksik olan ise motor 
gürültüsü ve havada 
benzin kokusu…

BOSCH, KARTİNG ARAÇLARINI 
SESSİZ VE EMİSYONSUZ HALE GETİRİYOR

sistemi kontrolünü bir araya getiren eksiksiz 
bir sistem sunuyoruz” dedi. 

Toplamda 20 kW’lik bir çıkış gücü sağlayan iki 
adet yol vericiye sahip olan jeneratörler, arka 
dingile 300 Nm tork sağlayan yeni güç aktarma 
sisteminin temelini oluşturuyor. Enerji, 
48 volt’luk bir lityum batarya kullanılarak 
sistemde depolanıyor. Ayrıca, marş motoru 
ve jeneratör1 geri kazanım (reküperasyon) 
sırasında enerjiyi toplayarak hızlanma için 
kullanabiliyor. 

Güç aktarma mekanizmasının sinir merkezi, 
karting aracındaki enerji akışlarını kontrol 
eden özel bir ECU. Bir sensör seti ve elektrik 
tesisatı, sistemin genelini tamamlıyor. Yeni 
elektrikli güç aktarma mekanizması, Mach 1 
Kart şasisini, yarış pistinde temiz, hızlı ve çevik 
bir araca çeviriyor. 

Böttcher, “İlk çalışması sırasında bile elektrikli 
karting aracı beş saniyeden daha az bir 
sürede 100 km/saat hıza çıktı ve 130 km/
saatin üzerinde azami hıza ulaştı. Önümüzdeki 
haftalarda ve aylarda, yeni e-kartın özelliklerini 
daha fazla geliştirmek için testlere devam 

edeceğiz” dedi.

sürüş keyfi ve verimlilik getirecek” 
dedi.

Caddelerden yarış 
pistine güç aktarma 
sistemleri teknolojisi
Karting, profesyonel motor sporları 
dünyasına geçiş aşaması olarak 
görülür. Halihazırda pek çok karting 
aracına içten yanmalı motorlarla 
güç sağlanıyor. FIA, DMSB, Mach 
1 Kart ve Bosch, profesyonel 
karting için tamamen yeni bir 
elektrikli güç aktarma mekanizması 
geliştirmeye karar verdiğinde, işe 
tamamen baştan başladılar. Fikir, güç veya 
performanstan herhangi bir ödün vermeden 
tamamen elektrikli bir motor sporları alanı 
oluşturmaktı. 

Bosch motor sporları mühendisleri, şirket 
tarafından 2017’de üretilmeye başlayacak olan 
yeni BRS geri kazanım destek sistemi şeklinde 
bir çözümle geldi. BRS’nin elektrikli bileşenleri, 
caddede yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
yüzde 15’e kadar azaltarak 10 kW’ye kadar ek 
güçle birlikte küçük araçlardaki içten yanmalı 
motoru destekliyor. Ayrıca, içten yanmalı 
motora hızlanma sırasında 150 Newton 
metrelik bir tork sağlıyor. 

Bosch Motor Sporları Başkan Yardımcısı 
Dr. Klaus Böttcher, “Profesyonel kartingde 
kullanım için sistemi modifiye ettik ve e-kart 
prototipine elektrik gücü sağlamak için 
kullanıyoruz. Bosch’un geniş ölçekli otomotiv 

üretim teknolojisiyle özel 
olarak geliştirilmiş tek 

kaynaktan bileşen 
ve güç aktarma 
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Ticari araç 
segmentinin en 
büyük buluşması 
COMVEX İstanbul 
5. Ticari Araçlar, 
Otobüs ve Tedarik 
Sanayi Fuarı ve 
eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen 
Logist Eurasia 2016 
7. Lojistik Endüstrisi, 
Taşımacılık, Yükleme, 
Boşaltma, İstifleme, 
Depolama Araç, 
Donanım, Sistem 
ve Teknoloji Fuarı 
renkli etkinlikler ve 
sektörü buluşturan 
konferansların 
ardından sona erdi.

YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI 
COMVEX İSTANBUL’DA BULUŞTU

verecek toplantılar da gerçekleştirildi. 
“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.” 
mottosundan hareketle Kızılay iş birliğinde 
gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında hayat vermek isteyen 
katılımcı ve ziyaretçiler kan bağışında 
bulundu.

HAKAN MİRGÜN: 
SEKTÖRE DİNAMİZM 
KATMIŞ OLMAKTAN 
MUTLUYUZ
Düzenlenen COMVEX İstanbul Fuarı ile 
birlikte yük ve yolcu taşımacılığı sektörüne 
hareket kazandırdıklarını belirten Tüyap 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Mirgün, 
“Bugüne kadar 100 bin ziyaretçi ve 800 
katılımcıya hizmet verdik ve bu yıl da yerli 
ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan 
mutluyuz. Katılımcı firmaların en son 
yeniliklerinin, ticari araç sektöründeki 
yeni ürün ve teknolojilerin sunulduğu, 
büyük lansmanların gerçekleştirildiği en 
önemli platform olan COMVEX İstanbul 
Fuarı’nda katılımcı olan firmalarımıza ve 
ziyaretçilerimize bizlere destekleri için 
teşekkür ediyorum,” dedi.

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), TAİD (Ağır 
Ticari Araçlar Derneği) ve TAYSAD (Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği) iş birliği 
ile hazırlanan COMVEX İstanbul Fuarı 
sona erdi. Türkiye yük ve yolcu taşımacılığı 
sektörünün uluslararası ticaretteki 
konumunu daha etkin kullanmasına 
ve bölgedeki ticaretten daha fazla pay 
almasına katkı sağlayan COMVEX İstanbul 
ve Logist Eurasia 2016 fuarlarında 18 farklı 
ülkeden toplam 209 firma yer aldı. Fuarda 
renkli etkinliklerin yanı sıra sektöre yön 
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İsmail 
Erzurumluoğlu’nun 
kurduğu ve her yıl 
yeni modellerin 
maketlerini 
koleksiyonuna ekleyen 
GMS Maket, COMVEX 
2016’nın en çok ilgi 
gören stantlarından 
biri oldu.

YÜZDE YÜZ EL YAPIMI MAKETLERİN
DÜNYADA EŞİ YOK

bazen iki ayı bulabildiğini, siparişlere 
yetişmenin zor olduğunu belirtiyor.

Aydın’da bulunan GMS Maket, dünyaca 
tanınmış markalara ait onlarca kamyon, 
treyler, otobüs, dorse modeli barındırıyor. 
1:5 ve 1:10 ölçeklerinde yapılan bu maketler, 
firmalar tarafından verilen özel siparişlerle 
de üretilebiliyor ve yıllık üretim 250 
adede ulaşabiliyor, ayrıca yeni modellerle 
koleksiyon sürekli genişliyor. Aynı modelde 
yıllık üretim kapasiteleri ise 500 adet. 
Koleksiyonerlerin de gözdesi durumundaki 
GMS Maket’e web siteleri ve sosyal medya 
hesapları üzerinden ulaşmak mümkün.

1954 yılında Çorum Sungurlu’da doğan 
İsmail Erzurumluoğlu, daha yedi 
yaşındayken römork imalatı yapan babasının 
yanında kaynak yapmayı öğrenmiş, on 
yaşındayken torna tezgahı kullanmaya 
başlamış. Resim yapmaya yeteneği olan 
Erzurumluoğlu, tabelacılık mesleğine 
on üç yaşındayken adım atmış. Bu işi ve 
eğitimini sürdürürken bir yandan da oto 
boyacılığı yapmış. Sonraları işten boşta 
kalan zamanlarında ise 1974 yılında ilk 
maketi olan “O 302” model otobüsü metal 
parçalardan üretmiş. İkinci maketi, 1981 
yılında yaptığı “Ford D-1210” olmuş. 
1987’de Aydın’a yerleşen ve yıllar içinde 
uluslararası nakliyecilik 
ve tabelacılık işleriyle 
uğraşan Erzurumluoğlu, 
2013 yılında yeniden 
maket yapmaya başlamış 
ve bugün onlarca marka 
ile modelin maketlerini 
yapmaya devam ediyor.

İsmail Erzurumluoğlu 
ile oğlu Güner 
Erzurumluoğlu’nun 
ürettiği maketler yüzde 
yüz el yapımı. İsmail 
Erzurumluoğlu bu nedenle 
bir maketin üretiminin 
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Iveco, 21-24 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 
5.’si gerçekleştirilen COMVEX İstanbul Ticari 
Araçlar, Otobüs ve Tedarik Sanayii Fuarı’na 
yeni Euro 6 araçlarıyla ve Yeni Eurocago’nun 
tanıtımı ile damgasını vurdu. Iveco, fuarda 
araçlarını “Sürdürülebilir taşımacılık için 
iş ortağınız” sloganıyla sergiledi. Iveco’nun 
değerleri “teknoloji, düşük sahiplik 
maliyeti, sürdürülebilirlik ve iş ortaklıkları” 
COMVEX’in ana teması ile örtüşüyor. 

2016 YILININ KAMYONU 
YENİ EUROCARGO, 2013’ÜN 
KAMYONU STRALIS, 
2015’İN VANI DAILY VE 
ASTRA HD9
Iveco, Türkiye ticarî taşımacılık sektörünün 
profesyonelleri için yapılan en önemli 
etkinliklerinden biri olan COMVEX’te 820 
metrekarelik alanda araçlarını sergiledi. 
Ziyaretçilere en karakteristik Iveco ürünlerini 
görme fırsatı sunan Iveco’nun standında; 
2016 Yılın Kamyonu Yeni Eurocargo, “2015 
Uluslararası Yılın Vanı” Daily, “2013 Yılın 
Kamyonu” Stralis ve Astra HD9 yerini aldı. 

Iveco, COMVEX 
İstanbul’da yeni Euro 
6 araçları ile yerini 
aldı. Stralis, Daily, 
Astra HD9 araçları ile 
COMVEX’te ilgi odağı 
olan Iveco, fuarda 
orta sınıf kamyonların 
gözdesi “2016 Yılın 
Kamyonu” Yeni 
Eurocargo’yu tanıttı. 

YENİ EUROCARGO COMVEX’TE TANITILDI

IVECO, ÖDÜLLÜ ARAÇLARI İLE
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

modeli 100E19 ve 150E21 ile fuarda yerini 
alan Eurocargo, şehiriçi taşımacılıkta insana 
ve çevreye yönelik duyarlılığı ile öne çıkıyor. 
Yenilenmiş tasarımı ve işlevselliği ile Daily 
ve Eurocargo’nun şık çizgilerini koruyan 
Yeni Eurocargo; motor, güvenlik, konfor, 
düşük maliyet ve çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda büyük yenilikler sunuyor. 

“2016 Yılın Kamyonu Yeni Eurocargo”, “2013 
Yılın Kamyonu” seçilen Stralis ve “2015 Yılın 
Vanı” seçilen Daily’nin islediği çizgiyi takip 
ederek Iveco’daki ürün gamını tamamlıyor. 
Yeni Eurocargo aynı zamanda egzoz gazları 
için tekil after-treatment; pasif dizel partikül 
filtresiyle (DPF) HI-SCR sistemini kullanan 

DAILY’NİN 8 OTOMATİK 
İLERİ VİTESLİ HI-MATIC 
VERSİYONU 
Hafif araç kategorisinin yıldızı Daily, 
standart ve 8 otomatik ileri vitesli Hi-Matic 
versiyonuyla Iveco standında yerini alırken; 
uluslararası tanıtımı yakın zamanda yapılan 
orta menzilli Eurocargo ve Hi-Way ve Hi-
Road versiyonlarıyla da Stralis ziyaretçilerle 
buluştu. Fuarda Iveco’nun Avrupa’nın en 
yeni salınım düzenlemelerine uygun olan 
Euro 6 modellerinden orta ağırlık sınıfında 
yeni Eurocargo, ağır sınıfta ise Stralis 
fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Iveco 
ürünlerini hafif, orta ve ağır sınıflara 
göre üç ayrı bölümde sunuldu.  

ŞEHİRLERİN SEVDİĞİ 
YENİ EUROCARGO 
2 AYRI MODELİ İLE 
COMVEX’TE 
Iveco, “Şehirlerin Sevdiği” araç olan 
Yeni Eurocargo’nun Türkiye tanıtımını 
COMVEX’te gerçekleştirdi. İki ayrı 
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tek Euro 6’lı araç olma özelliğine sahip. 
HI-SCR sistemi, egzoz gazının resirküle 
edilmesi yerine temiz havanın alınması 
prensibiyle yanma sürecini değiştirmeyen 
yegâne salınım kontrol çözümü sunuyor.  

“2015 ULUSLARARASI 
YILIN VANI” DAILY 3 FARKLI 
VERSİYONU İLE SAHNE ALDI
Iveco, hafif ticari araç segmentinde ise “2015 
Uluslararası Yılın Vanı” seçilen Daily’nin 
üç farklı versiyonunu fuar ziyaretçileri ile 

dikkatinin artmasını 
sağlıyor. Hi-Matic 
otomatik vites, ivme 
ihtiyacında 200 
milisaniyeden kısa 
bir süre içerisinde 
kusursuz vites değişimi 
yapabiliyor.

EURO 6 
STRALIS 
YÜZDE 4.5 
DAHA AZ YAKIT 
TÜKETİYOR
Fuardaki Iveco standında 
ağır araçlara ayrılan 
alanda ise yolda 
kullanım için piyasaya 
yeni çıkan Hi-SCR 
(Yüksek Verimlilikli 
SCR) özellikli Euro 

6 normlarına uygun iki Stralis modeli 
sergilendi. Hi-Way (AS440S46 FPLT) ve Hi-
Road (AT440S46 T/P) daha çok uluslararası 
taşımacılık için düşünülmüş. Her iki 
model de mafsallı ve AEBS (Gelişmiş Acil 
Fren Sistemi), BAS + EBS, LDWS (Şerit 
Takip Uyarı Sistemi), DAS (Sürücü Dikkat 
Desteği) ve ESP (Elektronik Stabilite 
Programı) barındırıyor.
Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin 
kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç 
duyulmuyor ve bu sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. 
Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma 
aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle 
Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine 
göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor. 

ASTRA HD9, EKSTREM 
İŞLER İÇİN EKSTREM 
KONFOR SUNUYOR
Iveco standının off-road bölümünde 
özellikle maden sahaları için ideal olan yeni 
nesil 8x4 damperli Astra HD9, “Ekstrem 
işler için ekstrem konfor” sloganıyla 
yerini aldı. Astra, 50 yıldır ağır araçlarda 
uzmanlaşmanın ve modernitenin bir araya 
gelmesinden meydana geliyor. Dikkat 
çekici tasarımıyla yeni kabini, sürücülere 
inanılmaz bir konfor sunuyor. Astra H9, 
Eurocargo ve Stralis’le beraber verimliliği 
yüksek Euro 6, SCR’li sistemiyle 410 
beygirlik güç üretiyor.

buluşturdu. Sergilenen modeller arasında 
35C15 H1 şasi kabin (10-19 metreküp 
aralığında mevcut), 19,6 metreküplük 
kargo hacmine sahip 70C15 ve ayrıcalıklı 
8 ileri otomatik vitesiyle öne çıkan 16 
metreküplük yeni Daily Hi-Matic panel 
van yer aldı. Yeni Daily panel van yüksek 
standartlarda esneklik, verimlilik ve yakıt 
ekonomisi sunarken yolculuk konforunu 
da üst düzeyde tutuyor. Yeni vites kutusu, 
ergonomik vites topuzu ile bir yandan 
yüksek sürüş keyfi sağlarken diğer yandan 
da sürücünün trafik ve sürüş koşullarına 
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Kadir PINARBAŞI
info@radusdergisi.com

YENİ AİTM YÖNETMELİĞİ DAMPER 
KAZALARINI ÖNLEMEDE YETERLİ OLACAK MI?      

Damperli kamyonlardaki damperleri kaldırılıp indiren tertibatların yeterli 
derecede güvenli olmamaları damper kazaların en büyük nedenidir. Kullanıcı 
hata, ihmal ve unutkanlıkları da bu tür kazaların diğer bir nedenidir.

     Yeni hazırlanan AİTM yönetmeliği 
taslak metninde düşünülen tedbirler 
Damper kazalarını sonlandıracak mıdır?

     Bunun cevabını bulmak için AİTM 
yönetmeliği taslak metnini inceleyelim.

Yönetmeliğin Madde 15 – (1)

a) bendinde “Damper tam olarak 
indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 
km/sa’dan fazla olmayacak şekilde 
sınırlayan bir tertibat bulundurulur. İlgili 
tertibatın testi BM/AEX Regülasyon 
89’un Ek V’inde belirtilen hükümlere 
göre yapılır. Araç 10 km/sa hızın üzerinde 
seyrederken damperin açılmasını 
engelleyecek tertibat bulundurulur.” 
denilmiştir.

İstenen iki farklı tertibattan ilkinde 
damper tam olarak indirilmediğinde 
aracın seyir hızı 10 km/sa ile 
sınırlandırılmıştır. Bu şartın yerine 
getirilmesi için damper açık olduğunda 
aracın seyir hızının 10 km/sa’ nın üzerine 
çıkmasını engelleyecek bir tertibatın 
araca ilavesi gerekmektedir. Bunu 
trafikte seyreden çeşitli yaştaki yaklaşık 
300,000 damperli kamyonun hepsine 
uygulamak teknik olarak mümkün 
değildir.

İstenilen ikinci tertibat gerekli olup 
önerimiz iki farklı kaza nedenini ortadan 
kaldıracak şekilde a) bendinin “Damper 

insiyatifine bırakıldığı müddetçe istenilen 
güvenliği sağlamayacaktır.

Taslak yönetmelikteki 1. yöntemde 
PTO’nun devreye alınması ile damperin 
kaldırılması için iki ayrı işlem adımı şartı 
getirilmiştir. Ancak PTO istem dışı olarak 
devreye alındığında veya PTO devreye 
alındıktan sonra damper açılmadığında 
veya damperin açılıp kapatılmasından 
sonra PTO devre dışına çıkartılmadığında 
süresiz olarak devrede kalacaktır. Bu 
durumda var olan risklerin giderilmesi 
için gerekli iki tedbirden ilki PTO istem 
dışı olarak devreye alındığında veya 
PTO devreye alındıktan sonra damper 
açılmadığında veya damper açılıp 
kapatılmasından sonra PTO devre dışına 
çıkartılmadığında belirlenen sürenin 
sonunda otomatik olarak devre dışı 
kalmasıdır. İkinci tedbir ise damperi 
aracın şasesine kilitleyecek bir emniyet 
kilidinin olmasıdır. Çünki PTO’nun 
devrede olduğu zamanlarda damperi 
kaldıran silindire yağ akışını yönlendiren 
ventilde bir arıza olması halinde silindire 
yağ akışı olacağından damper istem 
dışı olarak kalkacaktır. Emniyet kilidinin 
açılması PTO’nun devrede olması şartına 
Damperin açılması da Emniyet kilidinin 
açık olması şartına bağlı olmalıdır. 

Taslak yönetmelikteki 2. yöntemde elle 
yapılan bir işlemin ardından PTO’nun 

tam olarak indirilmediğinde, aracın 
seyir hızı 10 km/sa’ti aştığında damperin 
otomatik olarak inmesini sağlayacak 
ve araç 10 km/sa hızın üzerinde 
seyrederken damperin açılmasını 
engelleyecek bir tertibat bulundurulur.” 
şeklinde düzenlenmesidir. 

Aracın dışında bulunacak sesli ve görsel 
ikaz sistemlerinin de olması ve çevrede 
bulunanların ve diğer çalışanların 
uyarılması, iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması da bir zorunluluktur.

Bu nedenle b) bendinin “PTO devreye 
alındığı andan devre dışına alındığı ana 
kadar araçlarda kabin içinde sürücüyü 
ikaz etmek için sesli uyarı veren ve 
sürücünün direkt görüş alanı içerisinde 
görsel ikaz sistemleri ile kabin dışında 
çevrede bulunanları uyaracak sesli ve 
görsel ikaz sistemleri bulunur.” şeklinde 
düzenlenmesi daha doğru olacaktır.  

Yönetmeliğin Madde 15 – (1) c) bendinde 
“PTO (Yardımcı güç çıkışı) devreye 
alındıktan sonra elle yapılan ilave bir 
işlem ile damper kaldırılmalıdır veya elle 
yapılan bir işlemin ardından PTO’nun 
devreye alınması için el ile ilave bir 
işlem yapılarak damper kaldırılmalıdır.” 
denilmiştir.

Taslak yönetmelikte damperin açılması 
için farklı iki yöntemle getirilen iki 
işlem adımının açılıp kapanması insan 
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devreye alınması için el ile ilave bir 
işlem yapılması yeterli olmayıp, birinci 
işlem istem dışı olarak yapıldığında veya 
birinci işlemin ardından PTO devreye 
alınmayıp damperin açılmadığında 
veya PTO devreden alınıp damper 
kapatıldıktan sonra birinci işlem devre 
dışı bırakılmadığında süresiz olarak 
devrede kalacağından bu durumda ikinci 
işlemin istem dışı olarak yapıldığında 
PTO devreye girerek damper istem 
dışı olarak kalkacaktır. Birinci işlemin 
devrede kalış süresi sınırlı olmalıdır. 
İkinci tedbir ise yine damperi aracın 

şasesine kilitleyecek bir emniyet kilidi 
sisteminin olmasıdır. Emniyet kilidinin 
açılması birinci işlemin yapılmış olması 
şartına PTO’yu devreye alarak damperin 
açılması da Emniyet kilidinin açık olması 
şartına bağlı olmalıdır. 

Ayrıca damperin kaldırılmasının ve 
indirilmesinin elle yapılan sürekli bir 
işlemle olması sürücüye damperin 
çalışmasını % 100 kontrol etme ve acil 
durumlarda süratle müdahale etme 
imkanı verecektir.

c) bendinin bu öneriler doğrultusunda 
“PTO (yardımcı güç çıkışı) elle yapılan bir 

istem dahilinde açılarak yüklerinin 
boşaltılması esnasında üzerinde 
bulundukları arazideki aşırı eğim nedeni 
ile devrilmeleridir. Bunu önlemek için 
de yönetmeliğe “d) Araçlarda üzerinde 
bulundukları arazinin eğimini algılayan 
ve bu eğimin önceden belirlenen limitin 
üzerinde olması durumunda sürücüyü 
ve çevreyi sesli ve görsel olarak uyaran, 
PTO’ nun açılmasına izin vermeyen 
PTO açık konumda ise emniyet kilidinin 
açılmasına izin vermeyen, emniyet 
kilidi açık konumda ise damperin 
kaldırılmasına izin vermeyen, damper 

kaldırılıyor ise aşırı 
eğimin algılandığı 
andan itibaren 
kaldırılmasına izin 
vermeyen, damperi 
bulunduğu konumda 
sabitleyen, damperin 
sadece indirilmesine 
izin veren, damper 
indirildiğinde emniyet 
kilidini ardından da 
PTO’yu otomatik olarak 
kapatan bir tertibat 
bulundurulmalıdır.” 
şeklinde yeni bir 
bendin ilave olunması 
uygun olacaktır.

     Damper kazaları 
gerek kamuya açık 
alanlarda, gerekse 
kamuya kapalı 
alanlarda olsun 
sonlandırılması 
gereken maddi 
hasarlara, 

yaralanmalara ve can kayıplarına 
neden olan kazlardır. Teknik olarak bu 
kazaları önleyecek ve ortadan kaldıracak 
tedbirlerin alınması mümkündür. Ancak 
bunun pratikte hayata geçirilmesi 
yasal bir zorunluluk haline gelmesi 
ile mümkün olacaktır. Buda ancak 
AİTM yönetmeliğinin bu doğrultuda 
düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
bir zorunluluktur. Bu gerçekleşmediği 
takdirde maddi hasarlı, yaralanma ve 
can kayıplarıyla sonuçlanan kazaların 
ardından yapılan konuşmalar kayıpları 
geriye getirmeyecektir.    

işlemle devreye alınmalı ve elle yapılan 
bir işlemle devreden çıkartılmalıdır. 
PTO’yu devrede olduğunda önceden 
belirlenmiş olan sürenin sonunda 
otomatik olarak devreden çıkartacak 
bir tertibat bulundurulmalıdır. PTO’nun 
kapatılması Emniyet kilidinin kapalı 
olması şartına bağlı olmalıdır. Damperi 
aracın şasesine kilitleyen bir emniyet 
kilidi tertibatı bulunmalıdır. Elle yapılan 
bir işlemle emniyet kilidi açılmalı, 
elle yapılan bir işlemle emniyet 
kilidi kapanmalıdır. Emniyet kilidi 
açık konumda olduğunda önceden 

belirlenmiş olan sürenin sonunda 
otomatik olarak kapanmalıdır. Emniyet 
kilidinin açılması PTO’nun açık 
olması kapatılması damperin kapalı 
olması şartına bağlı olmalıdır. Elle 
yapılan devamlı bir işlemle damperi 
kaldıracak ve elle yapılan devamlı bir 
işlemle damperi indirecek bir tertibat 
bulunmalıdır. Damperin kaldırılması 
Emniyet kilidinin açık olması şartına 
bağlı olmalıdır.” şeklinde düzenlenmesi 
daha doğru olacaktır.

Damperlerle ilgili sıklıkla rastlanan 
bir diğer kaza türü de damperlerin 
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Soğuk zincir ve 
gıda taşımacılığında 
sektörün önde gelen 
firmaları arasında 
gösterilen Sarp 
Lojistik, uluslararası 
taşımacılık alanındaki 
hizmetlerini Renault 
Trucks T460 çekici ile 
güçlendiriyor.

SARP LOJİSTİK’İ HEDEFLERİNE 

RENAULT ÇEKİCİLER TAŞIYACAK

“Filomuz, hızlı tüketim ürünleri sektöründe, 
kuru gıda ve soğuk zincir sevkiyatlarında 
sıcaklık kontrollü ve çift katlı taşıma 
kabiliyetine sahip. Araçlarımızın tamamı 
frigorifik özellikte. Uydu destekli olarak 
ısı değerlerini 7/24 online takip ediyoruz. 
Bu kadar hassasiyet gösterdiğimiz lojistik 
hizmetlerinde yolumuza kesintisiz devam 
edebilmemiz ise çok önemli. Burada da 
en büyük yük, filomuza kalıyor. Bu nedenle 
yeni alımlarımıza Renault Trucks ile devam 
etmeye karar verdik. Güvenilir olmasının 
yanı sıra Renault çekiciler, bir çok yönden 
filomuz için avantaj sağlıyor. Renault 
Trucks sunduğu yakıt tasarrufu ile rekabet 
gücümüzü arttırıyor. İşletme maliyetlerinin 
düşük ve servis ağının geniş olması da çok 
önemli” dedi. 

Renault Trucks Satış Müdürü Özkan 
Çelik, teslimat töreninde; “Renault Trucks 
T serisi çekicilerimiz, müşterilerimizin 
yakıt tüketimini ve işletme maliyetlerini 
düşürürken, daha fazla motor gücü, daha 
yüksek tork ve daha iyi bir ticari hızla hizmet 
kalitesini yükseltiyor. Bu doğrultuda paralel 
bir anlayışa sahip olduğumuz, hizmetlerinde 
kalite ve maliyet konusunda her zaman 
hassas ve çözüm odaklı olan Sarp Lojistik 
ile uzun yıllardır devam eden işbirliklerimize 
bir yenisini daha eklemekten mutluluk 
duyuyoruz” diyerek açıklamada bulundu.

Otomotiv İzmir-Denizli Genel Müdürü Yücel 
Akyüz ve Eskişehir Şube Müdürü Mehmet 
Demir, Sarp Lojistik Grup Müdürü Halil 
Gürkan Arıkan, Sarp Lojistik Nakliye ve Filo 
Müdürü Barış Yenmez ile Sarp Lojistik Filo 
Yöneticisi O.Raşit Togay katıldılar.

Sarp Lojistik Grup Müdürü Halil Gürkan 
Arıkan yaptığı açıklamada, “Sarp Lojistik 
olarak gıda ve hızlı tüketim ürünlerinde 
uzmanlaştık. Öte yandan sürekli bir büyüme 
ve gelişme eğilimi içindeyiz. 2016’da 
da yüzde 15’lik büyüme ön görüyoruz. 
Dolayısıyla hizmet verdiğimiz hızlı tüketim 
ürünleri lojistiğini ve büyüme hedeflerimizi 
göz önünde bulundurduğumuzda filomuz 
için satın alma maliyetleri kadar zaman 
tasarrufu ve işletme maliyetlerinin önemi 
daha da artıyor. Bu nedenle filomuz için 

yine Renault Trucks 
markasını tercih ettik. Yeni 
alımlarımıza da Renault ile 
devam etmeyi planlıyoruz” 
diye belirtti. 

Sarp Lojistik’in 
önümüzdeki dönemde 
yurt dışı taşımacılık 
faaliyetlerinde ön gördüğü 
büyümeye bağlı olarak 
filosunun genişleyeceğinin 
altını çizen Nakliye ve Filo 
Müdürü Barış Yenmez ise; 

Eti Gıda’ya tedarik hizmetleri amacıyla 
kurulan ve özellikle gıda lojistiği alanında 
yaptığı yatırımlarla birçok önemli marka 
için de hizmet sunan Sarp Lojistik’in tercihi 
yine Renault Trucks oldu. Yurtiçi lojistik 
hizmetlerinin yanı sıra Almanya, Avusturya, 
İsviçre, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Irak, 
Suriye, Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerine de 
karayolu taşımacılığı hizmeti sunan Sarp 
Lojistik, yeni teslim aldığı 7 adet Renault 
Trucks T460 çekici ile filosundaki öz mal 
Renault çekici sayısını 13’e yükseltti. 

Yeni Renault Trucks T460 çekicilerin Sarp 
Lojistik’e teslim edildiği törene; Renault 
Trucks Satış Müdürü Özkan Çelik, Renault 
Trucks Bölge Müdürü Coşkun Saraç, 
Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar 
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Giderek daha fazla 
otomatik şanzımanlı 
aracı yollarda 
gördüğümüz son 
yıllarda, birçok üretici 
manüel şanzımanlı 
araçların üretimini 
oldukça azalttı. Şehir 
trafiğindeki konforumuz 
düşünüldüğünde 
vazgeçemediğimiz 
otomatik vitesli araçlar, 
gelişen teknoloji 
ile yakıt ekonomisi 
konusunda da manüel 
araçlardan daha verimli 
olabiliyor. Günlük 
gereksinimlerimizi 
maksimum konfor 
ile karşılamak, hafiflik, 
yakıt ekonomisi gibi 
etkenlerle sistemler gün 
geçtikçe karmaşıklaşıp 
özelleşiyor. Bu 
karmaşık sistemler 
arızalandığında 
çok ciddi tamir 
maliyetleri gerektiriyor. 
Peki otomatik 
şanzıman bakımı ve 
ihtiyaçlarından ne 
kadar haberdarız?

MOTUL’DAN
TAM OTOMATİK ŞANZIMANLARA ÖZEL ÜRÜNLER

oldukça uzak. Dolayısı ile bakımların yetkin 
kişilerce doğru ürünler ile gerçekleştirilmesi 
ıssız bir yolda ya da trafiğin tam ortasında 
şanzıman arızası yaşamamanız için olmazsa 
olmaz.

Servislerde ise durum biraz farklı; artan 
maliyetler karşısında servisler olabildiğince 
az stok tutarak daha az çeşitlilikte ürün 
bulundurmak istiyorlar. Bu durumda 
olabildiğince az ürün ile de birçok şanzıman 
üreticisinin yağ standartlarını karşılayan 
ürünler tercih ediyorlar.

Motul şanzıman tiplerine uygun olarak, 
tam otomatik sistemler için formüle 
ettiği yüksek performanslı Motul Multi 
ATF ve Motul ATF VI ile CVT sistemler 
için Motul Multi CVTF ve çift kavramalı 

otomatik şanzımanlar (DCT) için 
geliştirdiği ürünleri ile çok sayıda 
üreticinin son nesil sistemlerinin 
gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Geniş ürün çeşitliliği ile birlikte 
oldukça kapsayıcı olan bu ürünlere 
Motul ATF 236.15 (MB Approval 
236.15) gibi önemli üreticinin talep 
ettiği onay kodunda özel yağlar 
eşlik etmektedir. Böylece geniş 
Motul otomatik şanzıman ürünleri 
ailesi, pazardaki önemli bir ihtiyacı 
karşılamaktadır.

Ciddi hasarların önüne geçmek ve ağır tamir 
masrafları ile karşı karşıya kalmamak için 
doğru bakım şart. Otomatik şanzımanlar 
hem çok çeşitli hem de elektronik ve 
mekaniğin karışımı karmaşık sistemler 
olmasından dolayı bakımı ve onarımı özel 
yetkinlik, özel aletler ve sistemle uyumlu 
özel yağlar gerektiriyor. 

Ağır termal ve mekanik stres altında 
zamanla performansı azalan ve aşınan 
transmisyon parçaları üreticilerin 
tavsiyelerine göre belli aralıklarda bakımlar 
gerektiriyor. Bazı araç üreticileri ömrü boyu 
otomatik vites yağının değişiminin gerekli 
olmadığı bilgisini paylaşsa da, tıpkı fabrika 
yakıt tüketimi verilerinin yakalanamaması 
gibi günlük kullanımlar ideal şartlardan 
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Türk otomotiv sanayinde 50’inci yılını 
kutlayan Karsan, Hasanağa fabrikasıyla 
Bursa’nın en çevreci tesisi ödülünü 
aldı. Bursa Valiliği’nin desteğiyle Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) 
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 
‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’ 
kapsamında Karsan, 52 firma içinden 
seçilerek ödül almaya hak kazandı. 
Ödül töreni; Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ve Bursa Vali 
Vekili İbrahim Avcı’nın katılımıyla 1 
Haziran 2016, Çarşamba günü Bursa 
Hilton’da düzenlendi. Törende Karsan’ı 
Mühendislik ve Teknoloji Müdürü Tayyar 
Tuğutlu temsil etti. 

Yarışma; OSB bünyesindeki firmaların 
hem mevzuat gereği, hem de gönüllü 
olarak yaptıkları çalışmaları duyurmaları 
ve çevreye katkılarını beyan ederek 
bu konuda bir farkındalık yaratmaları 
amacıyla düzenlendi. Bursa’daki 
OSB’lerin tamamının katılabileceği bu 
yarışmayla; çevre altyapısını kurmuş, 
üretim ve hizmet faaliyetlerinde hem 
mevzuat hem de uygulamada gerçek 
bir çevreci yaklaşım sergileyen sanayi 
tesisleri arasından en duyarlı olanların 
seçilmesi amaçlandı. ‘Çevre İzin ve 
Lisans Yönetmeliği’ kapsamında üç 
ayrı kategoriden oluşan yarışmaya; 
Bursa genelinde toplam 52 firma 

BOSİAD’ın bu yıl 
ikincisini düzenlediği 
“Çevreye Duyarlı 
Sanayi Tesisi 
Yarışması” kapsamında 
Karsan, 52 firma 
içinden seçilerek ödül 
almaya hak kazandı.

KARSAN, 
BURSA’NIN EN ÇEVRECİ TESİSİ SEÇİLDİ!

araçlarımızla her zaman sektörde fark 
yaratmayı amaç edindik. Bursa’nın en 
çevreci tesisi seçilmiş olmamız bizler 
için büyük bir gurur kaynağı. Çevre 
dostu tesisimiz ile her zaman daha iyi bir 
gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”.

Karsan ‘Sınırsız Ulaştırma Çözümleri’ 
vizyonu doğrultusunda 6 metreden 18 
metreye uzanan geniş bir yelpazede ürün 
geliştirip üretiyor. Bursa’nın en çevreci 
tesisi ödülünü alan; 90 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 200 bin 
metrekarelik Hasanağa fabrikası tek 
vardiyada yılda 18.200 adet araç üretme 
kapasitesine sahip. Bugün Karsan 
markalı toplu taşıma ailesinin JEST, 
ATAK ve STAR’dan oluşan tüm üyeleri 
Hasanağa fabrikasında üretiliyor. 12m 
ve 18m Menarini marka otobüsler de 
IIA (Industria Italiana Autobus/ İtalyan 
Otobüs Endüstrisi) lisansıyla üretiliyor. 
2015 Nisan ayından itibaren de aynı 
fabrikada Hyundai H350 serisi araçların 
(panelvan, minibüs ve kamyonet) seri 
üretimi gerçekleştiriliyor.

katılım gösterdi ve sadece yedi firma 
değerlendirme komisyonu tarafından 
saha ziyaretine değer görüldü. 

Toplamda yedi temiz üretim uygulama 
örneği sunan Karsan’ın, bu uygulamalar 
içerisinden TNV (boyahane enerji geri 
kazanım sistemi) ve atık mastik geri 
kullanım uygulamaları komisyon 
tarafından öncelikli olarak değerlendirildi. 
Yapılan değerlendirme neticesinde 
Karsan, Kategori-1 ‘Çevreye Kirletici 
Etkisi Yüksek Olan Tesisler’ kapsamında 
ödüle layık bulundu. Plaketin yanısıra 
ödül alan üç firma, mini elektrikli araç 
ve bir yıl boyunca tesislerinde yer alacak 
‘Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi’ flamasının 
da sahibi oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 
Karsan CEO’su Murat Selek; “Bugün 
Karsan, üretim kalitesiyle, gücü dünya 
devleri tarafından kabul görmüş, 
Türk otomotiv sanayiinin en köklü 
firmalarından biri konumunda. İnovasyon, 
teknoloji ve çevre odaklı yaklaşımımız 
doğrultusunda geliştirdiğimiz 



Aracınıza Özel

Ekipmanınıza Özel

Evinize Özel

Hayatınıza Özel

İşyerinize Özel

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

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

Tel: 0312 440 3 665 - Faks: 0312 440 4 553
info@kankasigorta.com.tr - www.kankasigorta.com.tr
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Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, iş 
makinası parkını 
Sanko Makina 
tarafından MST 
markası ile üretilen 
12 adet M644 
kazıcı yükleyici 
ile güçlendirdi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes 
Türel, “Yeni iş 
makinalarını daha iyi 
hizmet edebilmek, 
daha iyi yollar 
yapmak ve daha 
fazla su götürmek 
için kullanacağız” 
diye konuştu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MST’Yİ TERCİH ETTİ

makinesini araç parkına dahil ettiklerini 
söyledi.

Aralarında Sanko Makina tarafından 
MST markası ile üretilen 12 adet M644 
kazıcı yükleyicinin de bulunduğu iş 
makinalarının bazılarını kullanarak test 
eden Türel, “Yeni makinalar, Alanya’nın, 
Manavgat’ın, Akseki’nin, Korkuteli’nin, 
Kumluca’nın, Kaş’ın köylerine daha 
iyi hizmet edebilmek, daha iyi yollar 
yapabilmek, daha fazla su götürmek için 
kullanılacak” dedi.

Yolu olmayan mahalle, yayla bırakmamak 
için araç parkını güçlendirmeye devam 
ettiklerini kaydeden Türel, “Alınan 
makinaların hepsi dünyanın en iyi 
markaları. Aldığımız makinaları sanayide 
yatacak değil, zorlu arazide çalışacak 
makinalar olarak planlıyoruz. Antalya’nın 
her kuruşu dikkatle harcanıyor” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel, iş makinalarının teslim töreninde 
taptığı konuşmada, Gazipaşa’dan Kaş’a, 
sahillerden Toroslar’ın zirvesine kadar 
yol çalışması yaptıklarını anımsatarak, 
11 milyon liralık yatırımla, 43 yeni iş 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201648

Aydın Gar Park Restaurant’ ta 1000 kişilik 
organize edilen iftar yemeğine, OKT Trailer 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan MARAŞ, 
Genel Müdürü Hakan MARAŞ, Yönetim 

OKT Trailer’ ın 
geleneksel hale 
getirdiği İftar 
Yemeği’nin altıncısı 10 
Haziran Cuma akşamı 
düzenlendi. Her yıl 
geleneksel hale gelen 
iftar yemeğinde, OKT 
Trailer çalışanları ve 
aileleri, Aydın halkı ile 
bir araya geldi.

OKT AİLESİ, AYDIN HALKI İLE
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ’NDE BULUŞTU

katılımını sağlamak üzere kent meydanında 
seçiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyor, 
Hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.

İftar yemeğinin kültürel değerlerimizle 
zenginleştirildiği programda İncirliova 
Orhan Gazi Mehteran Takımının konseri ile 
misafirler coşkulu anlar yaşadı. Mehteran 
gösterisi iftar yemeğine farklı bir görsellik 
katarken vatandaşlar tarafından ilgiyle 
izlendi. Mehteran gösterisinin ardından iftar 
programı sona erdi ve davetliler teşekkür 
ederek yemekten ayrıldılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER 
Aydınlılar ile birlikte hep beraber iftar 
yapmanın güzelliğini yaşadıklarını ifade eden 
Aydın Huzurevi sakinleri ve Sosyal Hizmetler 
Çocuk Evleri Çocukları, OKT Trailer Genel 
Müdürü Hakan Maraş’a kendilerini de 
unutmayıp davet ettiği için teşekkür ettiler. 

Kurulu Üyesi Fatih MARAŞ, Özgür MARAŞ, 
Aydın İl Çevre Müdür Yardımcısı Emine Mine 
SERT, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü 
Nazmi Beşer ve Grup Müdürleri, Aydın İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaaddin 
YALÇINKAYA, Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Bahri ERDEL, Yönetim 

Kurulu Üyesi, ASTİM OSB Müdürü Erdem 
BİLGİLİ, Aydın Huzurevi sakinleri, Sosyal 
Hizmetler Çocuk Evleri çocukları, OKT 
Trailer müşteri, tedarikçi ve çalışanları ile 
birlikte Aydın’ ın yerel halkı ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Bu yıl iftar programlarının altıncısını 
düzenlediklerini ifade eden OKT Trailer 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, 
“Ramazan ayına bir kez daha ulaşmış 
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birlik, 
bereket, huzur, sohbet, sevgi ve hoşgörü 
sözcüklerini gerçek anlamlarıyla 

yaşatacağımız 
Ramazan 
Ayı’nda, tüm 
halkımızla 
bir arada, 
aynı sofrayı 
paylaşmış 
olmanın 
manevi hazzını 
yaşıyoruz. 
İftar alanımızı 
da özellikle 
halkımızın 
rahat ve kolay 
bir şekilde 
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İş makinaları sektörünün lider markaları 
arasında yer alan SANY, üretim ve proses 
endüstrileri, tersaneler, limanlar ve 
terminaller de dahil olmak üzere geniş 
bir müşteri yelpazesinde hizmet veriyor. 
Türkiye’deki fuarlarda da sıkça boy 
gösteren Çin menşeli markanın Türkiye 
distribütörlüğünü yürüten ASCENDUM 
Makina, SANY’nin satış ve satış sonrası 
hizmetlerini Türkiye pazarına ulaştırıyor. 
Yaklaşık 2 yıldır 60 tondan 650 tona kadar 
sınıflanan SANY paletli vinçlerin satışını 
gerçekleştiren ASCENDUM, bu yıl yüksek 
kalite standartlarına sahip SANY ürünlerini 
çeşitlendirme hazırlığında. Sektörün önemli 
oyuncularının tercih ettiği markanın fore 
kazık makinası, ASCENDUM tarafından 

Uluslararası firmaların 
geliştirdiği yenilikleri 
Türkiye pazarına 
sunarak müşteri 
memnuniyetini 
arttırmayı hedefleyen 
ASCENDUM Makina, 
başarılarına devam 
ediyor. Dünya 
çapında kalitesiyle 
ün salan SANY fore 
kazık makinaları 
ASCENDUM’un ürün 
portföyüne ekleniyor.

SANY YENİ ÜRÜNLERİYLE
PAZARI CANLANDIRACAK

sonrası vereceğimiz destekle, tutarlı 
politikalarımızla, neden ve sonuçlarını 
anlatan yaklaşımımızla farklı olacağımızı 
düşünüyorum” diyerek Türkiye’de sahip 
oldukları büyük potansiyele işaret ediyor.

Türkiye pazarına getirilen yeni bir ürün 
olarak öne çıkacak. 

SANY HER ZAMAN TALEP 
EDİLEN KALİTE
SANY, ASCENDUM Makina tarafından 
sağlanan yaygın ve kaliteli servis ağıyla 
Türkiye’nin dört bir yanında sektörün önemli 
markalarından biri. Ürettiği makinalar 
ürün kalitesi, performans ve kullanım 
aşamasında müşterilerini asla hayal 
kırıklığına uğratmıyor. Gelen yorumların 
her zaman olumlu olduğunu söyleyen 
ASCENDUM Makina SANY Türkiye Satış 
Müdürü Alper Kaya, bunun SANY ile 
yaptıkları işi de olumlu etkilediğini söylüyor. 
Türkiye pazarının özel bir pazar olduğunu 
belirten Kaya, SANY’nin de bu yaklaşımla 
hareket ettiğini şu sözlerle ifade ediyor: 
“Bir sene boyunca birçok SANY yetkilisi 
geldi, şantiye ziyareti yaptı, ürünleri inceledi. 
Müşteri talepleri doğrultusunda üründe bir 
takım tasarım değişiklikleri yapıldı. Yaklaşık 
2-3 senedir SANY paletli vinçleri satıyoruz 
ve bugüne dek performans, kullanım ya da 
çıkabilecek sorunlarla ilgili hiçbir olumsuz 
geri dönüş almadık.”

ASCENDUM 
GÜVENCESİYLE 
TÜRKİYE’DE
SANY iş makinaları sektöründe yakından 
tanınan bir marka olarak göze çarpıyor. 
SANY’nin çok ciddi adetlerde üretim 
yaptığını ve ürün kalitesinin çok yüksek 
olduğunu söyleyen Kaya “SANY fore kazık 
makinası alanında özellikle Ortadoğu Asya, 
Çin ve Hindistan’da yüzde 40-45 gibi bir 
pazar payına sahip. Bu gerçekten çok ciddi 
bir oran” diye ekliyor. Bu yıl SANY fore kazık 
makinalarının Türkiye distribütörlüğüne 
de başlayacak olan ASCENDUM Makina, 
pazara ciddi bir dinamizm getirmeyi 
hedefliyor. İlk makinanın henüz gelmeden 
satışının gerçekleştiğini belirten Kaya, 
müşterilerine artık farklı bir ürünle hizmet 
verebilmenin kendilerini teşvik ettiğini 
dile getiriyor ve “Bizim bu konuda satış 
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YÖNETİCİ VE LİDER

YÖNETİCİ  VE   LİDER 
ARASINDAKİ FARKLAR
Yönetici yönetir, lider yenilik yapar.

Yönetici kopyadır, lider orijinaldir.

Yönetici korur, lider geliştirir. 

Yönetici sistem ve yapıya odaklanır, lider 
kişilere odaklanır.

Yöneticilik kontrole dayanır, liderlik güven 
üzerine kuruludur.

Yöneticinin bakış açısı kısa menzillidir, 
liderin uzun.

Yönetici nasıl ve ne zaman diye sorar, lider 
ne ve neden.

YÖNETİCİ
Astlarını baskı ve kontrol altında tutar

Astlarına güven verir

“Nasıl?” ve “Ne zaman?” der

“Ne?” ve “Niçin?” der

Kriz döneminde önlem alır ve dere 
ortasında at değiştirmez. 

LİDER 
Lider reformlarını başarının zirvesinde 
yapar. 

İleri görüş ve sezgi gücüyle zor şartlarda 

başarıya imza atar.

Emir komutanın üstünlüğüne inanır. 
İnsanları makinenin bir dişlisi gibi görür. 
Bina ve makine yatırımlarında cömert, 
insana yatırımda pintidir.

Bir insan mühendisidir. İnsana öncelik verir 
ve onunla başarıya ulaşacağının farkındadır. 
Organizasyonda kaynakları etkin biçimde  

İYİ BİR LİDER 
1. Hevesli olmalı.

2. Kişisel özellikleri ve bilgi bütünlüğü 
olmalı.

3. Esnek, kuvvetli ve saygın olmalı.

4. Eşit davranmalı ve tarafsız 
ödüllendirmeli.

5. Sıcak olmalı.

6. Alçakgönüllü olmalı.

7. Güven duymalı.

8.Mevki gücünü kullanmadan, insanları 
arkasından sürükleyebilmeli.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu bir demecinde liderlikle ilgili 
şöyle diyor

 ‘ O şirkette görev yapan herkes çok 
çalışmalı, liderler çalışanlara örnek olmalı, 
hepsinden çok çalışmakla beraber yön 
gösterici ve sorun çözücü olmalıdır. Lider, 
çözümün kaynağı olmalı, çalışanları hedefe 
yöneltmeli…’ diyor.

yönetirler ve sayıları çoktur özel durumlar 
için gereklidir ve sayıları azdır. 

YÖNETİCİNİN DOĞUŞTAN 
GELEN VE USSAL 
ÖZELLİKLERİ
Zeka ve kabiliyet ,kuvvetli hafıza, olumlu 
tavır, kişilik, sabır ,sadakat ,samimiyet 
,dürüstlük, inandırıcılık, iyi huy, yüksek 
moral, ideal, tevazuu, espiri, sevecen, 
mertlik ve cesaret

İYİ BİR YÖNETİCİ 
1. İyi motive etmeli.

2. Empati kurmalı.

3. İnsanı tanımalı.

4. Biz duygusuyla hareket edebilmeli.

5. Yetkisi devredebilmeli.

6. Sürekli kendini eğitmeli.

7.Karar alırken herkesi dinlemeli.

8-İşini severek yapmalı.

9-Yenilikçi olmalı.

10-Astarını iyi yetiştirmeli.

LİDERİN DOĞUŞTAN GELEN 
VE USSAL ÖZELLİKLERİ
Beyinlerinin hem sağ hem de sol taraflarını 
çok iyi kullanırlar.

Matematik zeka ile birlikte duygusal 
ve sosyal zekaları iyi çalışır. Sol beyin 
gerçekleri, sağ beyin duyguları yönetirken 
lider beyin doğruları analiz eder. Yaratıcı bir 
zeka, parlak bir vizyon ve kendi fikirlerini 
ifade edebilme yeteneğine sahiptir.
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İstanbul Sanayi Odası 
tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi 
Kuruluşu çalışması 
2015 yılı için 
tamamlandı. 
HİDROMEK bu 
listede özel sanayi 
kuruluşları arasında 
146. sırada yer aldı. 

İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından 
yıllardır hazırlanan, 
Türkiye’deki sanayi 
kuruluşlarının başarı 
ve performanslarına 
göre hazırlanan 

HİDROMEK TÜRKİYE’NİN İLK 500’ÜNDE
listenin sıralaması 2015 yılı için 
açıklandı. İSO tarafından, üretimler, 
satışlar, hasılatlar, brüt katma değerler, 
öz kaynaklar, vergi öncesi dönem 
kâr ve zarar toplamları, ihracat ve 
ortalama çalışan sayısı büyüklükleri 
gibi değerlere dayanarak uzun 
yıllardır hazırlanan ve Türk sanayisi 
için önemli bir referans kabul edilen 
listede, HİDROMEK özel sanayi 
kuruluşları arasında 146. sırada 
yer aldı. Geçen sene kıyasla listede 
yükselen HİDROMEK, Türk sanayisine 
olan katkısını bir kez daha kanıtladı. 
HİDROMEK aynı zamanda bu yıl 
Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde 
de ilk 500’de yer aldı ve bunun yanında 
“İhracatın Yıldızları Teşvik Ödülleri”nde 
“Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. 

edecek. Murat Selek’ten boşalan 
CEO’luk görevine ise 1 Temmuz 
2016 tarihi itibarı ile Okan Baş 
atandı. Bu göreve gelmeden önce, 
1987 yılından bu yana Tofaş Türk 
Otomobil Fabrikası A.Ş.’de çeşitli 
görevlerde bulunan Baş; sırasıyla 
üretim, ürün, satış sonrası, marka, 
proje yönetimi konularında üst 
düzey yöneticilik yaptı. Baş, son 
olarak da Proje ve İş Geliştirme 

Direktörlüğü görevinde bulundu. 

1986 yılından itibaren otomotiv sektöründe 
görev alan Murat Selek; Karsan’da 
geçirdiği sekiz yılı aşkın dönem içerisinde 
Karsan’ın “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” 
vizyonunun oluşturulmasında ve bu vizyon 

Karsan Otomotiv’de 5 Mayıs 2008 tarihinden 
itibaren CEO’luk görevini yürüten Murat 
Selek, 30 Haziran 2016 tarihi itibarı ile 
bu görevinden ayrılıyor. Selek, 1 Temmuz 
2016 tarihi itibarı ile Karsan’daki görevine 
Murahhas Aza Danışmanı olarak devam 

KARSAN’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

doğrultusunda önemli stratejik işbirliği 
anlaşmalarına imza atılmasında aktif ve 
öncü rol oynadı. 
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Üretiminde bulunan çöp kasaları, 
transfer araçları gibi üstyapıların detaylı 
olarak bilgilerinin yer aldığı site aynı 
zamanda mobil cihazlarla tam uyumlu 
olarak çalışıyor. Bu sayede ister masa 
üstü, isterse mobil cihazlarda sorunsuz 
görüntülenebiliyor. Araç marka model 
belirtilerek konulan fotoğraflar, 
müşteriye araç seçiminde yardımcı 
oluyor. Ürünün nasıl çalıştığını gösteren 
videolar ise ürünlerin tanıtımını 
tamamlıyor.

İlerleyen dönemde, bilgilerle 
çeşitlenecek olan web sayfasının 

Hidromak ürettiği 
üstyapıları 
müşterilerine sunmak 
amacıyla web 
sayfasını yeniledi. 
Tamamen yenilen 
sitede, ürünler sektöre 
göre ayrılarak daha 
kolay bulunabilirlik 
hedeflenmiştir.

HIDROMAK.COM YENİLENDİ

çöp kamyonuda alıyor, eldivende. 
Bu durumda istenen ürünlerin ilgili 
departmanlarda tam olarak anlaşılması 
güçlük yaşatıyor. Özellikle web sayfası 
aramalarında, görsel arama ve 
video aramaları bu nedenle oldukça 
arttı. Örneğin Vinçli Çöp Kasamızın 
videosu tüm dünyada 400.000 defa 
seyredilmiş durumda. Kullanıcıların 
bu kadar ilgili olması, sitenin yapısını 
da buna göre değiştirme gereğini 
ortaya koydu. Kaliteli içerik oluşturmak 
için, ihtiyacımız olan fotoğraf ve video 
ekipmanlarını bu nedenle yeniledik. 
Yine hız açısından hem fotoğraf hem 
de videolar için düzenleme, kurgulama 
kendi ekibimiz tarafından yapılıyor. 
Örneğin katıldığımız bir fuar 
görüntülerini, fuara gelemeyen 
müşterilerimize ulaştırmamız zor 
oluyor. Ya da yeni çıkan bir ürünü 
kataloglarla anlatmak zor oluyor. 
Müşterimizin ne aldığını bilmesi 
açısından videolara ekstra önem 
veriyoruz. Bu sayede, gerek yurt 
dışı, gerek yurtiçi müşterilerimize 
sadece fotoğraf yada katalog ile değil, 
ürün videosu ile detaylaı verilmiş 
oluyor. Bu sayede ülkemizdeki imalat 
kalitesini müştelerimize daha kolay 
gösterebiliyoruz.

yönetimi tamamen HidroMak 
Pazarlama ekibi tarafından yönetiliyor.
Daha önce Facebook Sayfası ve Youtube 
kanalını kuran, HidroMak, müşterilerine 
satın aldıkları ürünlerinin video ve 
haberlerini bu şekilde daha efektif 
sunmayı hedefliyor. 
Günümüzde, özellikle internet 
kullanımın arttığı dönemde, tamamen 
yeni web teknolojisi için hazırlanan web 
sayfası, Morsalyangoz Web Tasarım 
tarafından yaklaşık 1 yılda geliştirildi. Bu 
dönemde, arama motorlarında yapılan 
algoritma değişikleri ile yenileme 
çalışması yapıldı. Sitenin yönetim paneli 
sayesinde, yeni ürünlerin daha hızlı web 
sayfasına entegrasyonu sağlanabiliyor.
Bir fikrim var kısmından, 
müşterilerimiz, yeni fikirlerini direkt 
olarak HidroMak’a iletebiliyor. 
Gönderilen mesaj otomatik olarak 
Kalite, Teknik, Satış Pazarlama, İmalat 
ve Yönetime mail olarak ulaştırılıyor ve 
kayıt altına alınarak takibi yapılıyor.
Her ürün için, galeri (resim ve video), 
teknik özellikler, avantajlar , opsiyonlar 
birlikte tutularak, kullanıcıya aradığını 
sade bir tasarımla sunuyor. 
Bilindiği üzere, satın alma 
gerçekleştiren sektör çalışanları 



8 Haziran 2016, 
İstanbul - Türkiye 
treyler sektörünün 38 
yıldır aralıksız lideri 
olan Tırsan, İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) 
açıkladığı 2015 yılı 
Türkiye’nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu 
listesinde (İSO 500), 
bir önceki yıla göre 
7 basamak birden 
yükselerek 152. sırada 
yer aldı. Bu sonuçla 
birlikte şirket, söz 
konusu listede 2013 
yılından bu yana 26 
sıra yükselmiş oldu.

TIRSAN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ, 
İSO500’DE YÜKSELDİ

geniş ürün yelpazesine ulaştık. Üç farklı 
ülkede üretilen ürünlerimiz dünyanın 
55 ülkesinde kullanılıyor. Türkiye’nin en 
geniş bayi ve satış sonrası hizmet ağına 
sahibiz. Türkiye dışında Avrupa’nın 22 
ülkesinde, Rusya ve Güney Kore’de satış 
sonrası hizmet sağlıyoruz. Sektörün ilk 
Ar-Ge merkezini biz kurmuştuk, şimdi 
ikincisinin temelini atmak üzereyiz. 
Tüm bu başarımızı iş ortaklarımızla 
kurduğumuz uzun vadeli işbirliklerine 
borçluyuz. Onlara daha iyi hizmet 
sundukça hep birlikte büyüyoruz,” dedi.
Nuhoğlu, “Bugün artık Türkiye 
sınırlarını aşmış durumdayız. Almanya 
ve Rusya’da zaten üretim tesislerimiz 
vardı, şimdi de Almanya’da ikinci 
üretim tesisimizi kuruyoruz. Bu yılın ilk 
çeyreğinde Avrupa’da pazar payımızı 
artırdık, yurt dışı satışlarımızı %70 
yükselttik. Üretimimizin yarısını ihraç 
ediyoruz ve bu satışlar içerisinde 
Avrupa’nın payı %95. 2015 yılında 
Türkiye’nin Avrupa’ya toplam treyler 
ihracatının %92’sini tek başımıza 
gerçekleştirdik. Bu başarı sadece Tırsan 
ailesinin değil, Türkiye’nin başarısıdır,” 

ifadelerini kullandı.
Nuhoğlu sözlerini, “Daha 
iyi hizmet sunabilmek 
için çalıştığımız tüm bu 
yıllar boyunca yanımızda 
olan, emeğimize emek 
katan Tırsan ailesinin her 
bir bireyine, bayilerimize, 
müşterilerimize ve 
tedarikçilerimize 
teşekkürlerimi sunarım. 
Türk nakliyecisinin rekabet 
gücünü uluslararası 
pazarda artırmaya 
devam edeceğiz,” diyerek 
noktaladı.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, “1977 yılından bu yana 
Türkiye treyler sektör liderliğimizi açık 
ara sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde 
sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en 
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STFA Yatırım Holding grup şirketlerinden 
SİF İş Makinaları’nın Türkiye’de afet sonrası 
arama kurtarma çalışmaları konusunda 
yaşanan sıkıntıları gidermek için 2013 yılında  
AKUT (Arama Kurtarma Derneği) işbirliğiyle 
hayata geçirdiği “Umut Sarının İçinde” 
adlı projesinin 14-17 Nisan tarihlerinde 
düzenlenen 6. kuru sonrası, eğitime katılan 
belediye operatörleri, Birleşmiş Milletler 
onaylı, INSARAG uyumlu ‘Afet Lojistik 
Uzmanı Sertifikası’ almaya hak kazandılar.  

Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak ve 
Akçakoca Belediyeleri’nde görevli toplam 
31 iş makinası operatörü, söz konusu 
sertifikalarını Belediye Başkanları’nın 
katıldığı törenlerle teslim aldı.

SİF İş Makinaları ve 
AKUT işbirliğinde 
hayata geçirilen 
“Umut Sarının İçinde” 
projesinin 14-17 Nisan 
tarihlerinde Akçakoca 
ve İstanbul’da 
gerçekleştirilen 
6. kuruna katılan 
belediye operatörleri, 
‘Afet Lojistik Uzmanı 
Sertifikası’ almaya hak 
kazandılar. 

‘UMUT SARININ İÇİNDE’ PROJESİ, 
AFETLERDE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR’

BELEDİYE 
OPERATÖRLERİNE DÜNYA 
STANDARTLARINDA 
KURTARMA EĞİTİMİ
SİF İş Makinları ve AKUT işbirliğinde 
hayata geçirilen “Umut Sarının İçinde” 
projesiyle, belediyelere bağlı iş makinası 
operatörlerine Birleşmiş Milletler, İnsani 
İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 
Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma 
Grubu (INSARAG) kılavuzuna uygun olarak 
AKUT’un deneyimlerinden, tüm dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan doğru ve yanlış 
örneklerin derlendiği eğitimler veriliyor. 
Bu eğitimler içerik olarak dünyanın en 
ileri arama-kurtarma eğitimlerinden biri. 
Eğitimlerin ardından operatörler, “Afet 
Lojistik Uzmanı Sertifikası” almaya hak 
kazanıyor. Böylece, bu operatörlerin, can 
ve mal kaybına, yaralanmaya yol açan 
deprem, heyelan, su baskını, kaya ve çığ 
düşmesi gibi doğal afetler esnasında 
daha bilinçli bir şekilde arama kurtarma 
yapması ve iş makinalarını daha doğru bir 
şekilde kullanması bekleniyor. Eğitim alan 
operatörler sadece Türkiye için değil, diğer 
ülkelerde olabilecek herhangi doğal afet 
durumunda da arama kurtarma ekipleriyle 
birlikte çalışabiliyor.

10 Haziran Cuma 
günü gerçekleştirilen 
törende operatörlere 
sertifikalarını teslim 
eden Karadeniz 
Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin 
Uysal, dünyanın, 
ülkenin, ilçenin 
ve bölgenin hiçbir 
köşesinde felaket 
yaşanmasının 
istenmediğini 
belirterek, bölgesel, 
ulusal ve uluslar 
arası afetlerde de 
can kurtaracak 
olan operatörlerin 
Karadeniz Ereğli Belediyesi bünyesinde 
olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade 
etti. 

Zonguldak Belediyesi Encümen Toplantı 
Odasında 13 Haziran Pazartesi günü 
gerçekleştirilen törene ise Zonguldak 
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, 
Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Darende, 
Belediye Meclis Üyesi Süleyman Özdoğan, 
Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk katılırken, 
teslim töreninde konuşan Başkan Akdemir, 
verilen eğitimin önemine değindi. 

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici 
de, belediyesinde görevli operatörleri ayrı 
ayrı tebrik ederek, sertifikalarını kendilerine 
verdi. Törende yaptığı konuşmada, belediye 
operatörlerinin bu konuda verilen eğitimi 
başarıyla tamamlamış olmalarından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 
il genelinde hayata geçirdiği dev 
ulaşım hamlesi kapsamında engelli 
dostu 30 adet Karsan Jest araç 
ilçelerdeki seferlerine başladı. 
Demirci’ye gönderilen 5 adet engelli 
dostu KARSAN Jest araç; Minnetler, 
Ulacık, Alaağaç, İcikler ve Kaplıca 
Mahallelerinde vatandaşların hizmetine 
girdi.

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
geçtiğimiz 
günlerde tanıtımını 
gerçekleştirdiği 30 
adet Karsan JEST 
araç, ilçelerdeki 
seferlerine başladı. 
Demirci’ye 
gönderilen 5 araç 
vatandaşların 
hizmetine girdi.

DEMİRCİ’DE 
JEST’LER SAHAYA İNDİ

otobüsü ilimize kazandırdık. Geçtiğimiz 
günlerde 30 adet Karsan Jest aracın 
tanıtımını yaparak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. Büyük bir hızla

devam eden asfalt çalışmalarımız ile 
de hemşerilerimizi daha güvenli ve 
modern yollarla buluşturacağız. Bizler 
sahadayız. Siyaset değil, hizmet aşkıyla 
vatandaşlarımızın memnuniyeti ve 
mutluluğu için çalışıyoruz ve çalışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN ERGÜN HAYIRLI 
SEFERLER DİLEDİ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün, Manisa il genelindeki 
dev ulaşım hamlesi kapsamında yeni 
araçların hizmete başlamasından 
büyük mutluluk duyduğunu ifade 
ederek hayırlı seferler diledi. Allah can 
sağlığı verdiği sürece Manisa’ya en 

güzel hizmetleri 
kazandıracaklarını 
belirten 
Başkan Ergün, 
“Manisa’mızın 
büyükşehir 
olmasıyla birlikte 
köyleri ilçe 
merkezlerine, 
ilçeleri birbirine ve 
Manisa merkezine 
bağlayacak dev 
ulaşım hamlesini 
başlattık. 2015 yılı 
sonunda 71 yeni 
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Kurulduğu 2012 yılından bu yana ASCENDUM 
Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren 
(Türkiye Yedek Parça) TRP, hem ASCENDUM 
Makina olarak makine satışını yaptıkları 
markaların yedek parça operasyonlarını 
yürütürken, aynı zamanda ataşman ve yedek 
parçada kalitesini kanıtlamış dünyaca ünlü 
markaların Türkiye distribütörlüğünü ve 
bayiliğini de yapıyor. MB, Chicago Pneumatic 
(CP), Esco ve Goodyear markalarında 
TRP’nin imzası var. Gelecekte bu markalara 
yenilerinin eklenmesi için hedefler belirleyen 
ve çalışmalarına bu yönde devam eden TRP, 
yedek parça piyasasındaki marka değerini 
arttırma yolunda ilerliyor.

KALİTELİ ÜRÜNLERLE 
DOĞRU HİZMET
2012 yılında ASCENDUM Türkiye’nin bir 
parçası olarak kurulan TRP, ASCENDUM 
olarak makina satışını gerçekleştirdikleri 

Türkiye iş makinaları 
sektöründe yedek parça 
ve ataşman tedariği 
konusunda çözümler 
sunan TRP, ürün 
yelpazesine eklediği 
yeni markalarıyla 
yoluna devam 
ediyor. Dünyaca ünlü 
markaların ataşman 
ve yedek parçalarının 
Türkiye distribütörlüğü 
ve bayiliklerini 
yürüttüklerini söyleyen 
TRP Yedek Parça Satış 
Müdürü İlker Umur 
hedeflerini paylaşıyor.

TRP YOLUNA 
YENİ MARKALARLA DEVAM EDİYOR

başında ürün gruplarında önceliklendirme 
yaparak bize en büyük faydayı sağlayacak, 
büyük piyasası olan ürünlere yöneldik. 
Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu 
için sürekli yeni yollara ve mevcut yolların 
yenilenmesine ihtiyacı var. Biz de bu alanda 
söz sahibi olmak istiyor, bu nedenle yol 
sektöründe önemli tedarikçilerle çalışıyor 
ve her türlü yedek parça ihtiyacına cevap 
verebiliyoruz.”

HER BÖLGEDE YAKIN TEMAS
Geliştirdiği çözümlerle yedek parça 
piyasasında önemli bir konumda bulunan 
TRP, her zaman kaliteli ve bilinir markalarla 
çalışarak müşterilerine güvenilir ürünler 
sunuyor. Müşterileriyle sürekli temas 
halinde olan ve kuvvetli ilişkiler kuran 
Saha Satış Ekibi sayesinde de, yedek parça 
alanındaki diğer firmalardan farkını ortaya 
koyuyor. Umur, müşterilerinin TRP’nin 
çalışma prensiplerini ve hızını bildiği için 
kendilerine güvendiğini söylüyor. 

YENİ PİYASALARLA 
BÜYÜMEYE DEVAM
Kalitesiyle marka olmuş ürünlerini 
müşterileriyle buluşturmak için fuarlara 
da katıldıklarını söyleyen Umur, fuarda 
kendilerine ait stantta birbirinden farklı 
ürünlerin hep birlikte sergilenmesinin de 
müşteriler ve ziyaretçiler açısından oldukça 
ilgi çekici olduğunu söylüyor ve ekliyor: 
“Fuarlara göre sergilediğimiz ürünler de 
değişiyor. Ancak bu fuarların bize en önemli 
katkısı, marka bilinirliğimizi arttırması.”

Her geçen gün biraz daha büyüyen ve 
bünyesine yeni markalar katan TRP, 
yeni hedeflerle yoluna devam ediyor. 
Umur, “Yeni ürünler belirliyor, bu 
ürünlerin adapte edilmesiyle ilgileniyor 
ve yeni sektörlere giriyoruz. Öncelikli 
olarak büyüme stratejimize devam 
etmek ve marka bilinirliğimizi arttırmak 
istiyoruz” diyor. Sunduğu etkili çözümler 
ve kaliteli hizmet ile TRP yedek parça 
piyasasının lider markası olma yolunda 
ilerliyor.

bazı markaların yedek parça operasyonunu 
yönetiyor. Bu markalar arasında Sandvik 
(mobil kırıcılar), SANY (vinçler ve fore kazık 
makinaları), SDLG (iş makinaları), Terex 
(Beko loder) ve tarım sektöründe faaliyet 
gösteren Massey Ferguson (traktörler) 
bulunuyor. 

Yedek parça piyasasının canlı, hareketli ve 
değişken olduğunu söyleyen TRP Yedek 
Parça Satış Müdürü İlker Umur, buna 
ayak uydurmanın zor olduğunu fakat bunu 
başardıklarını ifade ediyor. Umur, TRP’nin 
gelişme faaliyetlerini şöyle açıklıyor: “Grubun 
stratejilerini göz önünde bulundurarak kendi 
stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2015 yılının 
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seviyeye taşıdı. Mark Higgins 
tarafından kullanılan WRX 
STI Time Attack, yaklaşık 
60 km uzunluğundaki Isle 
of Man TT Yol Parkuru’nu 
ortalama 207 km/s hız ve 
17 dakika 35 saniyelik 
bir süre tamamladı. 
Trafiğe tamamen 
kapalı yol koşullarda 
gerçekleştirilen bu rekor, 
daha önce yine Mark 
Higgins tarafından 187 
km/s hız ve 19 dakika 26 

saniye olarak kayda geçmişti. 

Yeni 2016 Subaru WRX STI Time 
Attack, Isle of Man TT Parkuru için 
özel olarak geliştirildi. Bu parkurun 
süspansiyon ve motor gerekliliklerine 
göre ayarlanan WRX STI Time Attack, 
Subaru’nun “Simetrik Sürekli Dört Çeker 
Sistemi”nin kabiliyetlerini bir kez daha 
gözler önüne serdi.

Subaru, yeni WRX STI Time Attack aracıyla 
efsanevi Isle Of Man TT Parkuru’nu 17 
dakika 23 saniyede tamamlayarak yine 
kendine ait olan 19 dakika 26 saniyelik 
rekoru kırdı.
Subaru, Isle of Man TT Parkuru’nda 
Subaru WRX STI Time Attack aracı ile 
yeni bir rekor kırarak geçtiğimiz yıllarda 
yine kendine ait olan rekorları bir üst 

SUBARU’DAN YENİ BİR REKOR DAHA:
ISLE OF MAN’İN YENİ TUR REKOR YENİDEN IMPREZA WRX STI’IN

Çok yüksek hızlara çıkılan ve tehlikeli 
virajları barındırmasıyla tanınan Isle of 
Man TT Parkuru, motosiklet sürücülerinin 
kendilerini kanıtladıkları bir rota. 
Araçlardaki üstün yol tutuş kabiliyeti 
ve pilotların refleksleri bu parkurdaki 

rekorların sürekli gelişmesine olanak 
sağlıyor. Isle of Man TT Parkuru’nun 
otomobil kategorisindeki rekorları yıllardır 
Subaru tarafından kırılıyor. 

Dünyanın en önemli 
uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu Brand 
Finance’in araştırmasına 
göre “Türkiye’nin En Değerli 
Markası” Türk Hava Yolları oldu.  

324 uçaklık filosu ile 240 
uluslararası, 49 yurtiçi olmak 
üzere dünyada 289 noktaya 
uçan,  5 kez “Avrupa’nın En 
İyi Havayolu Şirketi” ve 7 kez 
“Güney Avrupa’nın En İyi 
Havayolu Şirketi” seçilen Türk 
Hava Yolları, Brand Finance’in 
“Türkiye’nin En Değerli 
Markaları 2016” listesinde ilk 
sırada yer aldı. 

Brand Finance’in, Türk Hava Yolları’nı, 
Türkiye’nin en değerli markası olarak 
açıklamasını değerlendiren Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı, “Türk Hava Yolları 
olarak, bugüne kadar sayısız ödüle lâyık 
görüldük. Hizmet, servis ve insan kaynağı 
kalitemiz, uçak filomuz, yurtiçi ve yurtdışı 
uçuş noktalarımız olmak üzere pek 
çok alanda Türkiye’nin markası olarak 
alanımızda dünya lideriyiz. Türkiye’nin En 
Değeri Markası seçilmiş olmaktan dolayı 
çalışanlarımız ve ülkemiz adına gurur 
duyuyoruz. Türkiye’nin global markası 
olarak, hedeflerimize ulaşma yolunda 
güçlü bir motivasyon kaynağı oldu” diye 
konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKASI”
 TÜRK HAVA YOLLARI OLDU.
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Düşük işletme maliyetleri ve uzun 
kullanım ömrü sunan Scania 
araçları, dizel yakıtın yanı sıra 
alternatif yakıtlarla (CNG ve Hiybrid) 
karbondioksit salınımını en aza 
indirirken maksimum verimlilik 
sağlıyor. 

GENİŞLEYEN HEDEF 
KİTLE
Scania Satış ve Pazarlama Direktörü 
Henrik Eng yaptığı değerlendirmede 

“Avrupa genelinde alternatif yakıtlara olan 
talep her geçen gün artıyor. Yoğun yerleşim 
yerlerinde kullanılan çöp toplama araçları 
ve kar küreme araçlarının hem sessiz hem 
de düşük CO2 emisyon değerlerine sahip 
olması giderek daha çok tercih ediliyor.” 
dedi.

IFAT fuarının önemini ifade eden Henrik 
Eng “IFAT fuarında sadece Almanya’daki 
iş ortaklarımızla değil Dünya’nın farklı 
bölgelerinden gelen farklı iş ortaklarımızla 
bir araya gelme fırsatı buluyoruz. 

Kuruluşunun 125’inci yılını kutlayan Scania, 
IFAT Fuarına yedi farklı araçla katıldı. Scania 
fuarda modüler yapı özelliği, üst yapıcı 
firmaları için özel çözümler, alternatif yakıtlı 
araçları ile dikkat çekti.

Scania her yıl düzenlenen uluslararası su, 
atık su, çöp ve arıtma tesisleri fuari IFAT’a 
standında 6 üst yapılı araç ve bir tane 
Hybrid araç olmak üzere yedi farklı araç 
sergiledi. Bu araçların yanı sıra lider üst yapı 
üreticilerine ait farklı stantlarda 30 Scania 
modeli de fuar ziyaretçileriyle buluştu.

SCANIA IFAT’TA YERİNİ ALDI
İş ortaklarımıza, Scania markası ile 
özdeş hale gelen güvenilirlik ve kalite gibi 
kavramların yanı sıra önemi her geçen gün 
artan alternatif yakıt kullanımına uygun 
çözümler de sunuyoruz.” dedi. 

YÜKSEK KALİTE
Scania araçlarını ve araçların güvenilirliğini 
değerlendiren Scania Kamyon Ürün 
Müdürü Jorge Gutierrez: “Amacımız 
sürekli geliştirdiğimiz AR-GE çalışmaları 
ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun 
çözümler bulmak.” dedi. 

Jorge Gutierrez sözlerini “Araçlarımızdaki 
üstün kalitenin yanı sıra sunduğumuz 
güvenilir servis ve bulunabilirliği yüksek 
yedek parça hizmetlerimiz ile müşterilerimiz 
için çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. ” 
şeklinde tamamladı. 

Scania, farklı çalışma koşulları ve isteklere 
uygun olarak çok geniş ürün yelpazesi 
ile kent, arazi, uzun yol koşulları için 
seçenekleri ile yollardaki üstünlüğünü 
koruyor.

Koç Topluluğu şirketi Otokar, özel ürettiği 
5 yeni Doruk LE model gezici kütüphane 
otobüsünü daha Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü’ne törenle teslim etti. 
Otokar’ın bakanlık hizmetine sunduğu gezici 
kütüphane sayısı böylece 10’a yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, gezici 
kütüphane sayısını artırıyor. Koç Topluluğu 
şirketi Otokar, özel olarak ürettiği ikinci parti 
5 yeni Doruk LE model gezici kütüphane 
otobüsü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı’nın da katılımıyla 14 Haziran Salı günü 
gerçekleşen törenle teslim etti. Teslimatı 
yapılan Doruk LE otobüsleri ile Otokar’ın 
yurdu gezen gezici kütüphane sayısı 10’a 
yükseldi. Yeni gezici kütüphaneler Aydın, 
Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Konya, Çorum, 
Manisa, Iğdır, Kırşehir, Nevşehir, Burdur, 
Kütahya, Bursa, Elazığ ve Mardin’de kitap 
severler ile buluşacak.

DORUK LE GEZİCİ 
KÜTÜPHANELER 
HAKKINDA
Türkiye’nin en çok satılan orta boy otobüsü 
olan Doruk LE üzerinde, araca özel olarak 
tasarlanan kütüphane havasını yansıtmak 

amacıyla iç yüzeylere 
raf sistemleri eklendi. İç 
tasarımı renkli ve ferah 
olan araçta özel okuma 
bölümünü aynı anda 6 
kişi kullanabiliyor. Gezici 
kütüphanelerde ayrıca 
araç tavanına gizlenerek 
uzaktan kumanda ile 
açılan bir televizyon 
sistemi bulunuyor. 
Böylece ziyaretçiler 
görsel döküman, 
çocuklara yönelik çeşitli 
bilim sanat belgeselleri 

ve filmlere de ulaşma imkânı buluyor. 
Araç içindeki jenaratörler enerji ihtiyacını 
karşılarken, klima sistemi ile ister sıcak 
ister soğuk havada rahat okuma ortamı 
sağlanabiliyor. Ayrıca otobüse eklenen 
tente sistemi, seyyar masa ve sandalye seti, 
ziyaretçilere açıkhavada da kütüphaneyi 
kullanma fırsatı veriyor.

OTOKAR’IN  GEZİCİ KÜTÜPHANELERİ 10’A YÜKSELDİ 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Özkan Poyraz, “Hem 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzden 
mühendis arkadaşlarımız hem de müşavirlik 
firmalarından, müteahhit firmalardan, 
yapıların ve o yapıyı yapacak olan makine 
parkurunda yer alan makinelerin teknik 
özelliklerini tanıma imkanı veren bir fuar 
oldu” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın himayesinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün teknik destekleri ile Yollar 
Milli Komitesi (YTMK) tarafından düzenlenen 
ve üç gün süren fuarda birbirinden farklı 

Sektörde faaliyet 
gösteren tüm kişi ve 
kuruluşlara, sektörün 
ihtiyacı olan makine, 
malzeme, ekipman 
ve teçhizatlar ile ilgili 
en son teknolojileri 
görme ve inceleme 
olanağı sunma amacıyla 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı himayesinde 
düzenlenen Karayolları, 
Köprüler ve Tüneller 
İhtisas Fuarı yoğun ilgi 
gördü. Fuar 5 binin 
üzerinde ziyaretçi 
ağırlarken, Türkiye’nin 
yanı sıra Japonya, 
Almanya, İsveç, İspanya, 
İran ve Avusturya 
gibi ülkelerden 168 
firma, kurum, kuruluş, 
üniversite, belediye ve 
sivil toplum kuruluşu 
katıldı.

ULAŞIM DEVRİMİ HIZ KESMİYOR

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM 
YAPIYORUZ”
Fuarda standı bulunan Tünelmak İç Anadolu 
Bölge Müdürü Hüseyin Akçal ise, Tünelmak 
iş makinelerinin öncelikle yerli ve milli üretici 
olduklarının altını çizerek,

“Tüneller de büyük mega projelerinde 
özellikle Avrasya Tüneli’nde, Zigana 
Tüneli’nde ve bu tip karayolu tünellerinde 
bizim püskürtme beton pompaları 
imalatlarımız var. Bunun yanı sıra tünel 
ekipmanları, tünel mikseri, bunlar 4x4 
kendinden yürüyüşlü ve çok spesifik 
makinelerdir ve tamamen yerli mühendis 
ve yerli işçilerle, yerli sermaye ile yapıyoruz. 
Altı yılda ciddi anlamda Türkiye’de yüzde 
80 müşteriye ulaştık ve gerek yerli imalatçı 
olduğumuz için yedek parça ve servis 
konusunda çok ciddi faydalar sağlıyoruz. 
Tabii bunun yanı sıra ürün ve AR-GE 
geliştirmesinde de ciddi hamleler yaptık” 
ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA BİR İLK”
Dünyada bir ilk olan makinenin imalatına 
da başladıklarını söyleyen Akçal şunları 
kaydetti: “Özellikle karayolları güzergahında 
yüksek şevlerde ve bu şevlerin tahkimatları 
ile ilgili ciddi sıkıntılar oluyordu. Buna uygun 
25 metrede delgi yapabilen bir makine 
geliştirdik. Şu anda yüzde 80’ini tamamladık, 
aslında bu fuara yetiştirmeye çalışıyorduk 
ama olmadı. Bu dünyada ilk yüz akımız bir 
makine bunun dışında da sürekli AR-GE 
çalışıyor. Kaliteli makine, ağırlıkta Türkiye 
koşullarında makineler çok sık arıza yapar, 
özellikle tünel içerisinde, biz daha çok daha az 
arıza yapabilecek, daha çok hidrolik, mekanik 
ağırlıkta üretimler yapıyoruz. Bu sayede de 
tercih ediliyoruz.”

iş makineleri beğeniye sunuldu. Çeşitli 
firmaların açtığı standlarda iş makinelerinin 
teknik özellikleri tanıtıldı. Poyraz, bütün 
standları tek tek dolaşarak bilgi aldı.

“TÜRKİYE’DE TÜNELCİLİK 
ÇOK GELİŞİYOR”
Poyraz, stantları dolaştıktan sonra fuarla ilgili 
şunları söyledi:

“Tünelcilik Türkiye’de çok gelişiyor. En 
önemlisi kuzey-güney koridorlarımızda 
özellikle de 15, 16, 17 dediğimiz Doğu 
Karadeniz‘deki tünel yapılarımızda çeşitli 
metotları deniyoruz. Karbondioksit salınımını 
azaltmak, dağları geçerken yukarı doğru 
değil, vadileri geçerken de aşağı doğru 
eğimlenme şeklinde değil bunları tünelle 
ve köprülerle, viyadüklerle geçmek 
için karbondioksit salınımını azaltmak, 
çevreyi korumak ve özellikle de Ulaştırma 
Bakanlığı‘nın stratejileri açısından trafik 
güvenliğini sağlamak maksadıyla tünellere 
ve sanat yapılarına çok önem veriyoruz. Bu 
sebeple de bu fuarda çok yeni teknikleri 
görme imkanına sahip olduk.”

“BU FUAR SAYESİNDE 
MAKİNELERİN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİNİ TANIMA İMKANI 
OLDU”
Poyraz, “Bu ulusal anlamda yapılmış 
kongreye bağlı bir fuar. İnşallah ileride 
Uluslararası Tüneller Kongresi’ni de 
Türkiye’ye getirebiliriz ve aynı şekilde daha 
da uluslararası katılımla yeni tünel, köprüler, 
karayolları fuarı açarız diye düşünüyorum. 
Bir başlangıç için bizim açımızdan çok 
sevindirici” diye konuştu.



AGROTEC 2016
20.Uluslararası Tarım 
ve Tarım Teknolojileri 
Fuarı

Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

Tarım Makine ve 
Ekipmanları

ANFA Altınpark Fuar 
Merkezi                 

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

2. MADEN FUARI 
TÜRKİYE

Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

Madencilik 
Teknolojileri, 
Ekipomanları ve İş 
Makineleri         

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

Demos Fuarcılık ve Org. 
A.Ş.

AKIŞKAN GÜCÜ 
FUARI

Başlangıç: : 01.09.2016
Bitiş: 04.09.2016

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

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

Demos Fuarcılık ve Org. 
A.Ş.

IWE-İSTANBUL WATER EXPO Başlangıç: 01.09.2016
Bitiş: 03.09.2016

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

İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy

E Uluslararası Fuar ve 
Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

201666

CITYEXPO Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 28.10.2016

Belediyecilik ve 
Şehir Planlama

Atılım FuarcılıkTahran, İran

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

 2016
FUAR TAKVİMİ



CITYTECH Başlangıç: 06.10.2016 
Bitiş: 09.10.2016

ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM, 
ATIK YÖNETİMİ, SU 
TEKNOLOJİLERİ, 
BELEDİYE, KENT 
MOBİLYALARI

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

ANFA Altınpark 
Fuar Merkezi

AVRASYA KENT 
FUARI 

Başlangıç: 24.11.2016  
Bitiş: 27.11.2016

ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM, 
ATIK YÖNETİMİ, SU 
TEKNOLOJİLERİ, 
BELEDİYE, KENT 
MOBİLYALARI

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

AVRASYA KENT 
FUARI 

Başlangıç: 24.11.2016  
Bitiş: 27.11.2016

ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM, 
ATIK YÖNETİMİ, SU 
TEKNOLOJİLERİ, 
BELEDİYE, KENT 
MOBİLYALARI

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

OTOMOTİV 2016 Başlangıç: 24.11.2016
Bitiş: 27.11.2016

Otomobil,Ticari 
araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet

ISF FuarcılıkATO Fuar ve 
Kongre Merkezi

MADEN TÜRKİYE
2016

Başlangıç: 24.11.2016
Bitiş: 27.11.2016

Maden Arama Bilgi 
Sistemleri, İşletme ve 
Üretim Makine Ekipman 
ve Teknolojileri, Cevher 
Hazırlama, İş Güvenliği 
Sistem ve Ekipmanları, İş 
Makineleri

TÜYAPTÜYAP-İSTANBUL

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA
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Her yıl yaz aylarının 
gelmesi, okulların 
kapanması ve bayram 
tatili gibi sebeplerle 
araçlarıyla uzun 
mesafe yolculuğa 
çıkanların sayısı artış 
gösteriyor. Türkiye 
İstastistik Kurumu’na 
göre, Türkiye’de bir 
yıl içinde gerçekleşen 
trafik kazalarının 
yüzde 40’ı Haziran ve 
Eylül ayları arsındaki 
dönemde meydana 
geliyor. Türk Pirelli de 
trafikte güvenliğinin 
en önemli 
noktasından biri 
olan lastik güvenliği 
konusunda araç 
sahiplerini uyarıyor.

“TATİLE ÇIKMADAN LASTİĞİNİZİN HAVA BASINCIN VE DİŞ DERİNLİĞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN”

PIRELLI TATİL İÇİN
YOLA ÇIKACAKLARI UYARIYOR

yüküne ve tipine göre ayarlanması ve 
kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerle 
kesinlikle yola çıkılmaması konusunda 
sürücüleri uyarıyor. 

UZUN YOLCULUKLARA 
ÇIKMADAN ÖNCE 
YAPMANIZ GEREKENLER:
1- Lastik hava basıncınızı mutlaka kontrol 
edin. Stepnenin de basıncını kontrol etmeyi 
unutmayın. Bu kontrol işlemini lastikler 
soğukken gerçekleştirin. Güvenli kullanım 
için lastik basınçlarınızı minimum 15 gün 
süre ile kontrol ediniz.

2- Aracınızın yüksüz ve yüklü durumuna 
göre araç üreticisi tarafından tavsiye 
edilen, lastiklerin soğuk şişirme basınçları 
farklılıklar gösterir. Aracınızda yolcu ve bagaj 
yükünüz fazla ise mutlaka önerilen lastik 
şişirme basınçlarını soğuk uygulayınız. 

3- Lastik diş derinliği binek, karavan ve 
ağır vasıta araçlar için yasal alt sınır olan 
1,6mm’nin altında olmamalıdır. Güvenli 
bir yolculuk ve performans için yaz 
lastiğinin 3 mm diş derinliğinin altında 
olması durumunda lastik yenilenmelidir. 
Kış şartlarında ise kış lastiğinin 4mm 
diş derinliğinin altında olmamasına özen 
gösteriniz. 

4- Lastiklerin diş derinlikleri her zaman 
araca binilmeden önce kontrol edilmelidir. 
Kaldırım, kasis ve diğer engellere 
çarpamalar veya sürtünmeler sonucunda 
lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen 
hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda 
lastik bir uzmana mutlaka kontrol 
ettirilmelidir. 

5- Kış lastiklerini değiştirmemiş olan 
sürücüler vakit kaybetmeden lastiklerini 
yaz lastikleri veya dört mevsim lastikleri ile 
değiştirmeliler. Çünkü yüksek sıcaklıklarda 
kullanılan kış lastikleri, yaz lastikleri gibi 
performans göstermezken, aşınma daha 
hızlı olacak ve lastiğin kullanım ömrü de 
düşecektir.

Kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, 
aracın çekiş gücü kayıplarına, yol tutuşu 
özelliklerini kaybetmesine ve fren 
mesafesinin uzamasına yol açabiliyor. 
Ayrıca bu lastiklerde yağmurlu havalarda su 
tahliye özelliği en aza indiği için araçlar, su 
birikintilerinde savrulabiliyor.

BİR AVUÇ İÇİ GÜVENLİK
Otomobilin yolla temasını sağlayan tek 
unsur olan lastiklerin öneminin göz ardı 
edilmeyecek kadar büyük olduğuna dikkat 
çeken Türk Pirelli uzmanları, özellikle 
seyahat öncesi lastiklerin diş derinliğinin 
kontrol edilmesi, hava basınçlarının aracın 

Türk Pirelli okulların kapanması ve 
bayram tatilinin yaklaşması sebebiyle 
araç ile yolculuk yapacak araç sahiplerini 
uyarıyor. Türk Pirelli’de lastik güvenliği 
konusunda çalışma yapan mühendis ve 
teknisyenlere göre, yaz aylarında aşırı 
sıcaklar nedeniyle, yol şartları da diğer 
mevsimlere göre farklılık gösteriyor. 
Zeminin ısınmasıyla birlikte yol şartlarına 
uygun olmayan lastiklerin kullanıldığı 
araçlarda güvenlik riski oluşabiliyor. 
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Ford Otosan Yelken 
Ekibi başarılarına 
hız kesmeden 
devam ediyor. Koç 
Olimpiyatları’nda 
5 sene üst üste 
şampiyonluk elde 
eden Ford Otosan 
Yelken Ekibi Kadın 
Takımı, 2016 yılında 
ilk kez düzenlenecek 
olan Deniz Kızı 
Ulusal Kadın Yelken 
Kupası’nda zirveyi 
hedefliyor.

FORD OTOSAN YELKEN EKİBİ KADIN TAKIMI 
TÜRKİYE’NİN İLK KURUMSAL KADIN YELKEN 
KUPASINDA YARIŞIYOR

kurumsal kadın yelken kupası olan Deniz 
Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda 
yarışacak. Yelken Kupası, kurumlarda 
çalışan kadın yelkencileri yarıştırmayı ve 
Türkiye’de kadın yelkenciliğini geliştirmeyi 
hedefliyor. Yelken Federasyonu’nun desteği 
ile gerçekleşecek Kupa’nın gelirleri ile de 
AÇEV’e destek olunacak.

FORD OTOSAN YELKEN 
TAKIMI ÖDÜLE DOYMUYOR
Koç Olimpiyatları’nda 5 sene üst üste 
şampiyonluğu elinden bırakmayan Ford 
Otosan Yelken Ekibi, 2014 senesinde 
TAYK trofesinde 2.’lik, 2015 senesinde İYK 
trofesinde 2.’lik, 2015 Senesinde Türkiye 
Yelken Federasyonun ilk defa düzenlediği 
Türkiye Yelken Kupasında kendi sınıfında 
1.’lik (Türkiye Şampiyonluğu), 2016 yılında 
Çanakkale Zaferi 101. Yıl Kupası’nda 2.lik, 
Fahir Çelikbaş Kupası Serisi Yat Yarışı’nda 
1.lik, BAU Bosphorus Sailing Cup’ta 3.lük, 
32. Yıl DHO Kupası Şehit YZB. Fatih Yaşar Yat 
Yarışı’nda ise 3.lük başarılarını elde etti.

2004 yılından bu yana yelken sporuna 
kurum içi eğitimler düzenleyerek ve 
yelken yarışlarına sponsor olarak destek 
veren Ford Otosan, 2013 yılında kurduğu 
Ford Otosan Yelken Ekibi’yle başarılarına 
yenilerini ekliyor. Ford Otosan Yelken Ekibi 
2013 senesinde, Ford Otosan’da yelken 
sporuyla ilgilenen çalışanlar tarafından, 
yelkenci yöneticilerin destekleri ile kuruldu. 
Temel amacı, Ford Otosan çalışanları, 
aileleri ve yakınlarını yelken sporu ve deniz 
kültürü ile tanıştırmak ve yaygınlaştırmak 
olan Ford Otosan Yelken Kulübü, kurulduğu 
günden bu yana temel ve ileri seviye yelken 
eğitimleri düzenliyor. Ekip, düzenledikleri 
eğitimlere ek olarak kurdukları yelken 
takımıyla ise bir çok başarıya imza attı. 

FORD OTOSAN KADIN 
YELKEN TAKIMI DENİZ KIZI 
ULUSAL KADIN YELKEN 
KUPASI’NDA
Ford Otosan Kadın Yelken Takımı, 29-
31 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin ilk 
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Makina Mühendisleri 
Odası araştırmasına 
göre sanayide fiyatlar 
hız kaybederken 
hizmetlerin fiyatları 
sanayiyi yüzde 54 
geçti. 

FİYATLAR SANAYİDE 1, 
HİZMETLERDE 2 ARTIYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin on sekizincisini “sanayide 
fiyatlar” sorununa ayırdı
Merkez Bankası, TÜİK, Dünya Bankası, 
Hazine verileri kullanılarak yapılan 
araştırmada, özellikle 2016’da ortaya 
çıkan sanayi fiyatlarında hissedilir 
düşüşün nedenleri araştırıldı. Sanayi 
ürünü fiyatlarının üretici ve tüketici 
boyutlarının araştırıldığı araştırmada, 
hizmetler sektörü fiyatlarının sanayi 
fiyatlarını katladığına dikkat çekildi.  
Araştırmanın bulgularının satır başları 
şöyle ifade edildi. 
•  Son yıllardaki eğilimin tersine 2016’da 
sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar 
yavaşladı, hatta hizmetlerdeki fiyatların 
yarısında kaldı. 2016’nın ilk 5 aynın 
birikimli enflasyonu, sanayi fiyatlarının 
(Yurtiçi ÜFE) 2,5 puan gerileyerek yüzde 
2,8’e indiğini gösteriyor. Sadece imalat 
sanayisi alındığında fiyat düşüşleri 
ilk 5 ayda 2 puanı buldu. Tüketici 
enflasyonuna bakıldığında Mayıs ayı 
itibariyle sanayi mallarının yıllık fiyatları 1 
artarken hizmet fiyatlarınınki 2 arttı. 
• 2015’in ilk 5 ayına göre sanayi 
fiyatlarında yaşanan bu dikkate değer 
azalmada, gıda fiyatlarındaki düşüş 
dikkat çekti. Özellikle sebze-meyve, 

et fiyatlarındaki fiyat azalmaları, gıda 
enflasyonunda önemli bir gerileme 
yarattı. Tarımın iyi bir sezon geçirmesinin 
yanı sıra, Rusya’ya ihracata konulan 
ambargo ile iç pazara dönüş, işlenmemiş 
gıda fiyatı düşüşlerinde etkili oldu.

• Öte yandan dünyadaki ekonomik 
daralmanın etkili bir büyüme ivmesi 
yakalayamamasının etkisiyle düşük 
seyreden enerji, tarım ürünleri ve 
metal-maden fiyatları da içeride sanayi 
fiyatlarının yatay seyrinde etkili oldu. 

• 2013 sonrası yaşanan dolar/TL 
paritesindeki yükseliş, sanayinin birçok 
alt dalında, özellikle ithal girdi, ara 
malı ve makineye yüksek bağımlı alt 
sektörlerde önemli fiyat artışlarına yol 
açmışken, 2016’nın ilk yarısında bu etki 
ucuzlayan dolar ile azaldı.

• 2016’nın ilk 5 ayında yaşanan dolar 
fiyatındaki düşüş, sanayinin maliyet ve 
ürün fiyatlarının gerilemesinde de etkili 
oldu. 

• Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, 
sanayi ürünlerinin fiyatlarında yaşanan 
yatay seyrin, 2016’nın ikinci yarısında da 
etkili olması bekleniyor. 

• Döviz kurunun birikimli etkilerinin 
yavaşlamasıyla tüketicinin kullandığı 
sanayi ürünlerinin enflasyonu son 8 ayın 
en düşük düzeyine indi.

• Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık artış 
Mayıs itibariyle, yüzde 3,2’e düştü. 
Yıllık enerji enflasyonu yüzde 1,65’e 
indi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu 
yıllık enflasyonu yüzde 2,5 ile düşük 
seyrini korudu. Ancak, işlenmiş gıda 
yıllık enflasyonu yüzde 8,7 ile yüksek 
seyrediyor. 

• Sanayi fiyatlarındaki yataylık, 
tüketicinin kullandığı sanayi ürünlerinin 
fiyatlarında yaşanırken, tüketicinin 
kullandığı konut ve hizmet ürünlerinde 
ise fiyatlar belli katılıklarını koruyor. 
Hem kira hem konut ile ilgili harcamalar, 
sağlık, eğitim gibi hizmetlerin 
fiyatlarında inişler yerine çıkışlar 
gözleniyor. Rusya’nın ambargosunun 
etkisiyle yaşanan ziyaretçi azalmasının 
sonucunda, konaklama ve paket tur 
fiyatları ise gerilemiş durumda. 

• Vergi ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki 
artışlar, tüketici fiyatlarını ayrıca yukarı 
çeken kalemler olmaya devam ediyor. 

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

TÜFE/SANAYİ

TÜFE/HİZMETLER

HİZMET/SANAYİ

2015-1
3,3

2,3

-30,5

2016-1
1,5

2,3

54,3

II
1,4

2,4

75,2

III
0,8

2,8

240,7

IV
3,0

1,1

-63,6

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0





201674

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

GEZİ

IHLARA
VADİSİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK KANYONU

Çayının aktığı vadi, dar tabanlı 
çok dik yamaçlı ve derindir. Bu dik 
yamaçların Melendiz Çayına bakan 
kısmında çeşitli manastır, kilise ve 
mağaralar oyulmuştur. 

Vadide iklim, ilin diğer bölgelerine 
nazaran daha ılımandır. Vadinin 
dar tabanında bağlar ve bahçeler 
sıralanmıştır. Vadinin başlangıcı 
olan Selime ve Yapraklıhisar 
köylerinde tüf konileri ve 
peribacaları vardır. Kalınlığı genelde 
100 m olan peribacaları ve tüf 
konileri kuzeye ve kuzeybatıya 
gidildikçe incelir. Kızılkaya köyü 
yakınlarında 5 metreye iner. Bu 
peribacalarının, Ürgüp Peribacaları 
ile aynı zamanda meydana geldiği 
zannedilmektedir. 

Ihlara Vadisinde zengin şifalı su 
kaynakları vardır. Yaprakhisar 
köyüne 3 km uzaklıktaki Ziga 
Kaplıcasının, banyo kürleri, 
romatizma ve kadın hastalıklarına, 
içme kürleri ise mide, barsak, 
karaciğer ve safra kesesi 
hastalıklarına faydalıdır.

Ihlara Vadisi, Aksaray’a 40 km 
uzaklıktadır. Hasandağı’volkanından 
püskürtülen lavların akarsu 
aşındırması sonucunda oluşan 
cemal şekilli bir vadidir. Melendiz 
çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin 
sonunda, 14 kilometre uzunluğunda 
ve yüksekliği yer yer 110 metreye 
ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi 
meydana getirmiştir.

14 km uzunluğunda ki vadi 
Ihlara’dan başlar, Selime’de son 
bulur. Vadinin yüksekliği yer yer 100 
–150 m dir.

İlk Hristiyalar’ın yerleşim 
yerlerini, duvar mezarlarını 
görmek mümkündür. 6. yüzyıla ait 
süslemelerin hala tüm güzelliği 
ile korunduğu vadinin tabanına 
yüzlerce basamakla inilmektedir. 
Türkiye’nin oldukça ilgi çeken tarihi 
ve turistik mekânlardan biridir. 
Özellikle yabancı turistlerin 12 ay 
boyunca dikkatini çeker. 

Ihlara Vadisine dar bir boğazla 
girilir. Ihlara köyüne kadar içinden 
26 menderes çizerek Melendiz 





201676

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Yönetmen: Adem Kılıç

Oyuncular: Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür

Tür: Komedi 

Yapım: Türkiye, 2016

Yönetmen: Jodie Foster

Oyuncular: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell 

Tür: Gerilim

Yapım: ABD, 2016

Başkanlığı Oflu’ya kaptıran Ahmet, ona hâlâ çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını 
hem de parasını kaybetmiştir ve tekrar başkan olmanın yollarını aramaktadır. Bu arada zengin 
bir müteahhit olan İdris, Nur’u oğlu Şaban’a ister. Ahmet kendini kurtarmak için bu teklifi çok 
düşünmeden kabul eder. Kadir ve Oflu durumu öğrenince, Nur’u kaçırmaya karar verir.

Ne var ki Nur’u kaçırmak isterken yanlışlıkla Ahmet’in halasını kaçırırlar. Hala da eskiden 
beri Ali Osman’a aşıktır ve onunla evlenmek istemektedir. Ali Osman ise onunla evlenmek 
istememektedir. Hala, Ali Osman’ı ikna edebilmek için Arsin’deki arsaları Ahmet’in üstüne 
yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet yeni bir plan yapmaya koyulur. Oflu’ya, babasını bu 
evliliğe ikna ederse Nur’u Kadir’e vereceğini söyler.

Nikah hazırlıklarına başlanır. Aklında başka planlar olan Ahmet’in keyfi de yerindedir. Önce 
Emine Hala ile Ali Osman’ın nikahını kıydıracak, sıra Kadir ve Nur’un nikahına geldiğinde nikah 
kıyılmadan duruma el koyacaktır çünkü amacı Nur’u Şaban’la evlendirmektir. Fakat planı 
dilediği gibi işlemez. Ali Osman ve Oflu, Ahmet’in hile peşinde olduğunu anlamış, en baştan 
ona oyun oynamışlardır.

Bir televizyon kanalında borsa tüyoları veren Lee Gates (George Clooney), yeni programını 
sunmaktadır. Bundan 24 saatten kısa bir süre önce, IBIS’in işlem algoritmasında 
yatırımcılara 800 milyon dolar kaybettiren bir hata meydana gelmiştir. Şovun tam ortasında 
bir kurye sete gelerek Gates’i rehin alır ve ona silah zoruyla patlayıcı yüklü bir yelek giydirir. 
Sözde kurye, tüm birikimi olan 60 bin doları yatırdıktan sonra kaybetmiş bir IBIS işçisi 
olan Kyle Budwell’dir (Jack O’Connell). Sorun,  söz konusu yatırımları IBIS’e yapmaları 
konusunda Gates’in insanları teşvik etmiş olmasıdır ve Budwell de tıpkı diğer yatırımcılar 
gibi olanlara cevap aramaktadır. Bunu elde edemezse, Gates’i havaya uçuracaktır.

Durumdan haberdar edilen polisler, patlayıcıların alıcısının Gates’in böbrek hizasında 
olduğunu keşfeder. Alıcıyı yok etmenin tek yolu Gates’i vurmak ve ölmemesini dilemektir. 
Bu arada programın yönetmeni Patty Fenn’in (Julia Roberts) yardımıyla Gates, Budwell’i 
sakinleştirmeye, ona istediği cevapları vermeye ve zaman kazanmaya çalışır.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ 2

PARA TUZAĞI

FİLM
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David Di Salvo
Pegasus Yayınevi

M. Atilla Öner
Pan Yayıncılık

Jean-Christophe Grange
Doğan Kitap

Bu kitap oldukça önemli bir paradoksu gözler önüne seriyor: Beyninizin istediği şeyi çoğu 
zaman aslında ihtiyaç duyduğu şey değil. Gerçekte beyninizi “mutlu” eden şey sizi hataya, 
önyargıya, tahrife yönlendirmektedir. Niçin hep kısa vadede ihtiyaçlarımızı karşılamayan 
kararlar alarak uzun vadedeki hedeflerimizi tehlikeye attığımızın, doğru olduğu konusunda 
ısrar ettiğimiz şeylerin neden hep tam tersinin çıktığının cevabını David Di Salvo veriyor.

Günümüzde proje yönetimi dünya çapında, her sektörden kuruluşlar için büyük önem 
taşımaktadır. Projelerin kayda değer bir kısmının tamamlanamayıp yarıda kalması, aslında 
büyük bir yöntem sorununa işaret etmektedir. İnsan Odaklı Proje Yönetimi kitabının amacı, 
proje yönetiminde başarıyı güvence altına alacak insan-odaklı araçların okuyucularla 
paylaşılmasıdır.

Fransız polis teşkilatının en önemli polislerinden olan bir baba, oğluyla birlikte acımasız 
bir katili durdurmaya çalışır. Ancak bu katil kırk yıl öncesinden gelen bir intikam hesabı 
yapmaktadır. Bir tarafta ailesini korumaya ve bir arada tutmaya çalışan bir baba, diğer 
tarafta Afrika’nın karanlık ritüellerinden gelen kara büyü uygulamaları, ölümsüzlüğün sırrını 
çözmüş, zamanın ve mekanın ötesine geçen varlıklar. Bu inanılması güç ve sıra dışı hikaye, 
Grange’nin kaleminden detaylar ile gerçeklik payı kazanıyor.

BEYNİNİZİ NE MUTLU EDER VE SİZ NİÇİN TERSİNİ YAPMALISINIZ

İNSAN ODAKLI PROJE YÖNETİMİ

LONTANO

KİTAP



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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Soldan sağa
1. Padişahın günlük yaşamını sürdürdüğü iç bölüme  
 verilen genel ad.

2. Sade yaşamaktan yana olan, alçakgönüllü kimse.

3. Acemi, tecrübesiz.

4. Saatleri çalıştıran yay.

5. Açığa çıkma.

6. Egemenlik yetkisinin bir kişiye ait olduğu yönetim  
 şekli.

7. Yakını iyi göremeyen.

8. Fedai.
Yukarıdan aşağı
1. Eflatun ile kırmızı arası renkte çiçekler açan,  
 güzel bir süs ağacı.

2. Maden bilimi.

3. Kadına üstün bir siyasi rol tanıyan toplum düzeni.

4. Hafif zırha sahip, fırkateynden küçük, sahil devriye  
 gemilerinden büyük savaş gemilerinin adı.

5. Faydalı, yararlı.

6. Tahtadan tek katlı ev.
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Yukarda miktarını vermediğim malzemeleri 
dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz.  Miktarı 
verilmeyen bu malzemelerin tamamını yıkayıp 
istediğiniz şekilde doğruyabilirsiniz. Yumurtayı 
oval bir kaba alıp tuz ve tane karabiber ile 
çırpıyoruz. Enginar kalplerini bu yumurta 
karışımına bulayıp daha sonra tel kadayıf 
ile pane ediyoruz. Ve tavada kızdırdığımız 
Ayçiçek yağında kıtır bir hale gelene kadar 
kızartıyoruz. Zeytinyağı, tane karabiber, yoğurt, 
tuz, limonsuyu ile karıştırarak lezzetli ve koyu 
bir sos elde ediyoruz. Doğrayıp karıştırdığımız 
yeşilliklere Bergama tulumunu, hazırladığımız 
sosu ve kızarttığımız enginarları da ekleyip şık 
ve besin değeri yüksek  bir salata elde ediyoruz.
Afiyet olsun

Enginar kalbi 150 gr
Taze tel kadayıf 100 gr
Yumurta 1 adet
Tuz 1 gr
Tane karabiber 1 gr
Ayçiçek yağ 200 gr
Yoğurt 30 gr
Zeytinyağı 60 gr

Bergama tulumu 60 gr
Iceberg
Roka
Cherry domates
Soya filizi
Limon
Taze nane
Kuzukulağı

Taze reyhan
Marul
Kırmızı kıvırcık
Siyah zeytin
Kornişon turşu
Kapya biber

HAZIRLANIŞI

MALZEMELER:

KITIR ENGİNARLI
EGE SALATASI
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