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ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINI 
TEŞVİK EDİYOR
Elektrikli araçların şu anda pazarda 
önemli bir yeri bulunmadığı, ancak 
bazı faktörlerin bu araçların geleceğini 
aydınlattığı söyleniyor. Bu faktörler 
arasında petrol fiyatlarının sürekli 
yükselmesinin yanı sıra çevreyi 
koruma kaygılarının artması da yer 
almakta. Yenilenebilir enerji kaynakları 
geliştikçe, bu araçların yararlarının da 
katlanarak artacağı öngörülüyor.

Benzinli otomobillerin liderliğinde 
geçen bir 30 yılın ardından, 1960’lar 
gelişmiş ülkelerin bir yandan ham 
petrol bağımlılığını azaltmak bir yandan 
da egzoz emisyonlarından kaynaklı 
çevre sorunlarının önüne geçmek için 
alternatif yakıt kaynaklarını tartışmaya 
başladığı yıllar oldu. Süreç içinde 
somut adımların atılması ile elektrikli 
otomobiller yeniden öne çıkma 
olanağını buldu; içten yanmalı motorlu 
araçları elektrikli araca dönüştüren 
bazı önemli otomotiv firmaları, 
elektrikli aracı baştan sona yeniden 
tasarlamak üzere harekete geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2012 
raporuna göre, 2012 yılında yaklaşık 
100 bin elektrikli otomobil (şarj 
edilebilir hibrit ve tümü elektrikli) 
satılmıştır. Elektrikli araçlar, 2012 
yılında toplam satışların yüzde 0.13’ünü 
oluşturmuş olup; bu araçların yüzde 
28’i Japonya’da, yüzde 26’sı ABD’de, 
yüzde 16’sı Çin’de, yüzde 11’i Fransa’da 
ve yüzde 7’si Norveç’te satılmış. Satış 

oranı, öngörülenin altında kalmakla 
birlikte yeni oluşmakta olan elektrikli 
araç pazarındaki erken satış, küresel 
piyasalarda yaşanmakta olan 
ekonomik kriz nedeniyle önemli. 
Elektrikli araçların geleceğinde önem 
taşıyan batarya maliyetlerinde 2012 
yılında önemli düşüşler yaşanmıştır. 
Bunun yanında 2012’de İsveç firması 
tarafından geliştirilen şarj cihazı ile 
bataryaların 1.5 saatte doldurulması 
olanaklı hale getirilmiştir.

Elektrikli otomobillerin gelecekteki 
yeri ile ilgili birçok tahminler 
yapılmakta. Kasım 2010 tarihli bir 
raporda, hibrit ve tümü elektrikli 
araçlar ayrı olarak incelenmekte; 
2020 yılında dünyadaki binek araç 
satışlarının 70.9 milyon adete 
ulaşacağı ve bunun 3.88 milyon 
adetinin (yüzde 5.5) hibrit araç olacağı 
öngörülmekte. Bu araçların, ABD 
(yüzde 53), Japonya (yüzde 20), Avrupa 
(yüzde 16) ve diğer ülkeler şeklinde 
dağılacağı ve üretici grubun hibrit 
araç üretiminde ön planda olacağı 
beklenmekte. Aynı rapora göre, tümü 
elektrikli araç satışlarının ise dünyada 
2020’de 1.31 milyona ulaşacağı (yüzde 
1.8) tahmin edilmekte. Bu araçların, 
Avrupa (yüzde 62), Çin’in (yüzde21), 
ABD (yüzde 7.5) ve Japonya (yüzde 4.5) 
şeklinde dağılacağı beklenmektedir.

Saygılarımla, 

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com
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ARÜSDER YILLIK GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİ DAVETİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

İftar yemeğine kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı. Türkiye çapında 
Derneğin tüm üyelerine yönelik yapılan 
davete, başta Dernek Başkanı Burhan 
Fırat ve Dernek Yönetim kurulu üyeleri 
Musa Ertunç, Yaşar Kılıç, Erdinç 
Kozanoğlu ve  Murat Başarır ile eksiksiz 
katılırken, Ankara’daki Dernek üyeleri 
de yoğun ilgi gösterdiler. Ayrıca iftar 
yemeğinde, Kamu kurumu temsilcileri, 
Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Genel 
Sekreterlerinden temsilciler hazır 
bulundular. 
Bu seneki iftar yemeğinin bir özelliği de 
Temmuz ayı içinde Hakkın rahmetine 
kavuşan,  otomotiv sektörünün duayen 
kişisi Sayın Mustafa Koluman’ın 
şirketi Koluman A.Ş.’nin, Arüsder İftar 
Yemeğinin düzenlenmesinde sağladığı 
katkılardı. Bizzat yemeğe katılamayan 
Mustafa Koluman,  Dernek Yönetim 
kurulu üyesi Koluman A.Ş. Ankara Şube 
Müdürü Yaşar Bey tarafından temsil 
edildiler. 

Her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilmesine özen 
gösterilen ve ARÜSDER”in 
Sektör Temsilcilerini bir 
araya getirdiği İftar Yemeği 
2016 yılında Ankara’nın 
müstesna ilçelerinden 
Gölbaşı’nda, ismine yakışır 
şekilde Göl’ün kıyısındaki 
Beykoz Tesislerinde 
gerçekleştirildi. 
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ARÜSDER YILLIK GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİ DAVETİNİ 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DUAYEN İSMİ 
MUSTAFA KOLUMAN VEFAT ETTİ

Mercedes-Benz Türk A.Ş.nin 
ortaklarından, Koluman Holding’in 
kurucusu Mustafa Koluman, vefat etti. 
Merhumun cenazesi 11 Temmuz’da 
Koluman Tarsus/Yenice üretim 
tesislerinde yapılan törenin ardından 
Mersin Muğdat Camii’ndeki öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Mersin Büyükşehir 
Asri Mezarlığı’na defnedildi. 85 yaşında 
yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mustafa 
Koluman’ın son yolculuğunda sevdikleri 
yalnız bırakmadı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
ÇIĞIR AÇTILAR
1965 yılında mümessillik ve ithalat 
alanında çalışmak üzere kurulmuş 
bir şirket olan Koluman, bugün, 
motorlu araçlar, inşaat ve mühendislik, 
pazarlama ve dış ticaret alanlarını 
kapsayan geniş bir alanda faaliyet 
gösteriyor. Koluman, 1984 yılında 
Otomarsan’a ortak olarak, Mercedes-
Benz’in Türkiye’de yeniden yapılanması 
sırasında, ülkemizin otomotiv pazarında 
önemli bir sorumluluk aldı. Koluman 

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin Türkiye 
ana bayilerinden biri olup, Mercedes 
marka araçların satış ve satış sonrası 
servis hizmetlerini vermesinin yanı 
sıra, araç üst yapısı ve montaj işleri de 
yapıyor. Şirketin en büyük hissedarı, aynı 
zamanda Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin 
de ortağı olan Koluman Holding A.Ş.’dir. 
Şirketin yönetim merkezi Ankara’dır.

İLK 100 ARASINDA
Avrupa’nın birçok lider markasından 
know-how transferi yapmak suretiyle 
başlamış olduğu üretim hamlesine 2010 

yılından itibaren ‘KOLUMAN’ 
markası ile devam etmiştir. 
Şirket geçtiğimiz günlerde 2018 
yılına kadar tamamlayacağı 
100 milyon euroluk Tarsus 
fabrika tevzi yatırımını basına 
açıklamıştı.
Kurucusu olduğu şirketlerden 
Koluman Motorlu Araçlar A.Ş. 
Forbes dergisinin Türkiye’nin 
2015 yılı ilk 500 büyük özel 
şirket sıralamasında 91.sırada 
yer almakta.

Mercedes-Benz’in en 
büyük bayilerinden, 
Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.nin ortaklarından, 
Koluman Holding’in 
kurucusu Mustafa 
Koluman,  hayatını 
kaybetti.
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TÜRKİYE’DE BİR İLK… 
NATURELGAZ, SCANİA’DAN
TÜRKİYE’NİN İLK CNG’Lİ ÇEKİCİSİNİ ALDI

Global Yatırım Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Naturelgaz, Türkiye’de CNG 
dağıtım pazarının yaratıcısı ve lideri olarak 
yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Doğal 
gaz boru hattının gitmediği noktalara doğal 
gazı CNG formunda taşıyan şirket, filo 
yenilemeye yönelik yatırımları kapsamında 
son olarak Scania’dan Türkiye’nin ilk CNG’li 
çekicisini aldı. Naturelgaz filosuna katılan 
yeni çekicisi yüzde 100 CNG ile çalışıyor. 

EMİROĞLU: “TÜRKİYE’DE 
OTO CNG İŞİNİN BÜYÜME 
POTANSİYELİ YÜKSEK”
Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu, Scania 
ile imza attıkları iş birliğinin Türkiye’de 
lojistik sektörüne örnek ve öncü olacak 
nitelik taşıdığını belirterek, “Naturelgaz, 
bir CNG firması. Bu alanda Avrupa’daki en 
büyük firmayız. Aynı zamanda Türkiye’de 
CNG dağıtım pazarının yaratıcısı ve lideriyiz. 
Boru hattının gitmediği yere doğal gaz 
götürüyoruz. Böylelikle karbon emisyonu 
yüksek olan, ağır metal emisyonları taşıyan 
dizelin, kömürün, Fuel Oil’in kullanılmasını 
engelliyoruz. Ayrıca tüm araçlara CNG 
sağlıyoruz ve bu sektörün Türkiye’de 
büyüme potansiyeline sahip olduğunu 
öngörüyoruz. 

Son dönemde doğal gazın araçlarda 
sağladığı kazanımların farkındalığıyla 
orijinal CNG’li çekiciler Türkiye’ye gelmeye 
başladı. Bunu da ilk yapanlardan biri, 
Scania oldu. Bu konudaki ilk adımı 
attıkları ve çevreci yaklaşımları bizimle 
uyuştuğu için, filomuzu yenilemek amacıyla 
Scania’nın ürettiği çekiciyi operasyonumuz 
için tercih ettik” şeklinde konuştu. 

ÇEVRE DOSTU, TEMİZ VE 
GÜRÜLTÜSÜZ BİR ARAÇ…
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin de Naturelgaz filosuna katılan 
yeni çekici hakkında şu bilgileri verdi: 
“G kabinli ve 340 beygir gücündeki bir 
aracımız yüzde 100 doğal gaz ile çalışıyor. 
Araçlarımız çevre dostu, güvenli ve 
gürültüsüzdür.

Modüler yapımız sayesinde, doğal gazlı 
aracımızı, farklı aks konfigürasyonu, 
kabin, beygir gücü ve şanzımanlarda 
sunabiliyoruz. Scania, doğal gazlı ve 
diğer alternatif yakıtlı araçlarda sektörde 

öncü üreticilerden biri. Diğer bütün ürün 
gamımız gibi, doğal gazlı araçlarımızda 
da yüksek tork-düşük devir teknolojimiz 
mevcuttur.

Doğal gazlı araçlar Avrupa’da da Türkiye’de 
de daha çok bölgesel dağıtım kamyonları, 
çöp kamyonları ve çekici olarak kullanılıyor. 
Scania’nın Avrupa’da doğal gazlı kamyon 
satışlarının bu yıl 500 adedi geçmesi 
bekleniyor. Bu rakam her yıl ciddi seviyede 
artış gösteriyor. Naturelgaz’a verdiğimiz 
bu araç, bizim Türkiye’deki ilk doğal gazlı 
aracımız, hatta Türkiye’deki ilk yüzde 100 
doğal gaz ile çalışan çekici. Doğal gaz ile 
çalışan kamyonların yakın bir gelecekte 
ülkemizde önemli bir segment olacağına 
inanıyoruz. Scania olarak ürünlerimize çok 
güveniyoruz. 125 yıllık Scania tecrübesi 
ve 2011 yılından beri geliştirilen alternatif 
yakıtlı araçlarımız ile müşterilerimizin 
çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’de ilk CNG’li çekicimiz ile 
Naturelgaz filosunda yer alacak olmaktan 
mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye’de CNG 
(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) 
pazarının yaratıcısı 
ve lideri Naturelgaz, 
Scania’dan Türkiye’nin 
ilk yüzde 100 CNG ile 
çalışan, çevre dostu 
çekicisini satın alarak 
filosunu güçlendirdi.
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SESLİ TURİZM FİLOSUNU
MERCEDES-BENZ “YILDIZI” İLE GÜÇLENDİRDİ

İstanbul bölgesinde okul servisleri ve 
personel taşımacılığı alanlarında faaliyet 
gösteren Sesli Turizm, tercihini bir kez 
daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has 
Otomotiv İstanbul aracılığı ile gerçekleşen 
satışla Sesli Turizm filosuna 41 adet 
Sprinter ekledi.

Sesli Turizm, takas yolu ile satın aldığı 
41 adet Mercedes-Benz Sprinter marka 
araçları Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayi Has Otomotiv’in Hadımköy’deki 
lokasyonunda gerçekleştirilen tören ile 
teslim aldı. Filosunda 109 adet araç bulunan 
Sesli Turzim’in Mercedes-Benz marka araç 

sayısı gerçekleştirilen teslimatla birlikte 
107 adede yükseldi. Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 
Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner 
Gönültaş, 2. El Hafif Ticari Araç faaliyetlerini 
yürüten Mercedes-Benz Türk Used1 Satış 
Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Yetkili 
Bayii Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi 
Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Otomotiv 
İstanbul Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 
Osman Çoban, Sesli Turizm Firma Sahibi 
Metin Sesli katıldılar.

Sesli Turizm törende, bu teslimatın 
gerçekleşmesindeki katkılarından 
ve verdikleri kaliteli hizmetten dolayı 
Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv’e, Mercedes-
Benz Türk Used 1’a ve Mercedes-Benz Türk 
Finansal Hizmetler’e teşekkür etti. Şirket 
sahibi Metin Sesli: “Sesli Turizm olarak 
İstanbul bölgesinde okul servisi ve personel 
taşımacılığı yapıyoruz. Mercedes-Benz 
Türk, müşterilerinin beklentilerini çok iyi 
anlayan ve buna göre araçlar tasarlayan bir 
firma. Okul servisi ve personel taşımacılığı 
seköründe en önemli konulardan biri 
güvenlik. Servislerimizi kullanan öğrenciler 
ve personeller canlarını bize emanet ediyor, 
bu yüzden de güvenlik bizim için en önde 

gelen konulardan bir tanesi. Bizim gibi 
güvenliğe bu kadar önem veren Mercedes-
Benz Türk ile filomuzu uygun finansman 
koşulları ile genişletmekten hem mutluyuz 
hem de gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde Mercedes-Benz Türk ile 
işbirliğimizin artarak devam etmesini 
diliyoruz.” dedi.

Dinamik ve sürekli gelişmekte olan 
taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, 
konforlu ve düşük işletme maliyetine 
sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve 
etkin şekilde cevap veren Mercedes-Benz 
Türk, kredi, servis, bakım ve geri alım 
hizmetleriyle de sektörün beklentilerini 
en iyi şekilde karşılayarak gelişimlerini 
desteklemeye devam ediyor. 

MERCEDES-BENZ 
SPRİNTER
Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yükseklik, 
ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler ile 
pazara sunduğu hafif ticari araç modeli 
Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve 
aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve 
konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz 
mühendisleri tarafından sürücülerin ve 
müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola 
çıkarak geliştirilen Sprinter, personel ve okul 
servislerinde yolcularının güvenliğini artıran 
özel donanım ve ekipmanları standart 
olarak sunuyor. 

Taşımacılık sektöründe yıldız olan 
Mercedes-Benz Türk, Sprinter marka 
araçlarında sunduğu güvenlik donanımları 
ve konfor ile personel ve okul servisi 
pazarında da gücünü gösteriyor. 

Mercedes-Benz Sprinter araçlar 
yönetmeliklere uygun olarak 3 noktalı ve 
gergili emniyet kemerleri, rüzgar savrulma 
asistanı, yağmurda fren desteği, rampa 
kalkış desteği, adaptif fren lambaları, 
çarpışma önleme asistanı ve sıkışma 
önleyicili orijinal elektrikli kapıları ile 
müşterilerine güven ve konforu bir arada 
sunuyor.

Sesli Turizm filosuna 
41 adet Mercedes-
Benz Sprinter ilave 
ederek yatırımlarını 
güçlendirdi.
Şirket, araç parkındaki 
Mercedes-Benz marka 
araç sayısını 107 adede 
yükseltti.
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Şehrin efsanesi devleşti.
Yeni Atego.
Konforlu iç tasarımı, yüksek yakıt tasarrufu sağlayan çevreci ve güçlü yeni nesil motoru,  
farklı üstyapı şeçeneklerine uyumlu ürün çeşitliliği ve sunduğu operasyonel kolaylıklar ile yeni Atego, taşımacılığın devi 
olmak isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesKamyon

KisaMesafe_Atego_22x28.indd   1 18/07/16   16:18



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201610

KARSAN, 
“TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKALARI” 
ARAŞTIRMASINDA BASAMAK ATLADI

Türk otomotiv sanayiinde 50’inci yılını 
kutlayan Karsan, dünyanın önder bağımsız 
marka değerleme ve strateji danışmanlık 
şirketi Brand Finance’in gerçekleştirdiği 
“TURKEY100-Türkiyenin En Değerli 
Markaları” araştırmasında 42’inci sırada 
yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 44’üncü sırada 
bulunan ve bu yıl iki basamak daha 
yükselerek 42’inci sıraya yerleşen Karsan, 
araştırmanın bir parçası olan Marka 
Gücü analizinde ise “A: Güçlü” olarak 
konumlandırıldı. 

Brand Finance Türkiye’nin 2015 yılı verilerine 
dayanarak bu yıl dokuzuncusunu hazırladığı 
araştırmanın sonuçlarını değerlendiren 
Karsan Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer 
Arpacıoğlu; “Karsan geçtiğimiz yıl elde 
ettiği 74,7 milyon dolarlık ihracat ile Gümüş 
Madalya İhracat Başarı Ödülünün sahibi 
oldu. 2015’te Karsan ayrıca bugüne kadar 
ulaştığı en yüksek satış hasılatını yakaladı. 
Bu başarılarımızın uluslararası kurumlar 
tarafından da takdir görüyor olması bizleri 
gururlandırıyor” dedi. 

Bugün Türkiye’nin en önemli otomotiv 
sanayi merkezi olan Bursa’nın köklü 
firmalarından olan Karsan, yarım yüz yıllık 
tecrübesiyle Türkiye’nin tek bağımsız çok 
markalı araç üreticisi olarak her zaman 
daha iyisini yapmak üzere faaliyetlerini 
sürdürüyor. Karsan, sektördeki tecrübesi, 
geniş ürün gamı, dünya devleri tarafından 
onaylanmış üretim kalitesi, nitelikli iş 
gücü ve bağımsız yapısıyla sektörde 
her zaman iddiasını sürdüren bir 
şirket olacak. Faaliyetlerini otomotiv 
değer zincirinin tüm halkalarına yayan 
Karsan, bugün sadece üretim odaklı 
değil, ürün ve hizmet geliştirmeden 
satış ve satış sonrasına kadar geniş bir 
yelpazede faaliyet gösteriyor. Belirlediği 
“Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu 
doğrultusunda da yenilikçi, sürdürülebilir, 
ihtiyaca uygun geniş kapsamlı çözümler 
sunmayı ve yeni iş fırsatları yaratmayı 
hedefliyor. 
Dünyanın lider bağımsız marka 
değerlendirme ve strateji danışmanlık 
firması olan Brand Finance yaklaşık 20 
yıldır dünya çapında 20 farklı lokasyonda 
faaliyet gösteriyor. Merkezi Londra’da 
bulunan kuruluş her yıl global çapta 
bütün sektörlerdeki 3.500’ün üzerinde 
markayı değerlendiriyor. 

Karsan, Brand 
Finance’in 
gerçekleştirdiği 
“TURKEY100-
Türkiye’nin En 
Değerli Markaları” 
araştırmasında 44’üncü 
sıradan 42’inci sıraya 
yükseldi.
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HYVA TÜRKİYE’DE ! 

Dünyanın en büyük araç üstü hidrolik 
üretici firmalarından biri olan Hyva, 
Türkiye ve bölge ülkelerindeki 
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla Ekim 2015 tarihinde 100% 
yabancı sermayeli Hyva Türkiye Hidrolik 
firmasını kurmuştur. 
İlk etapta Türkiye ve çevre ülkelere 
satış ve ayrıca global satınalma gibi 
ticari hususlara odaklanan firma orta 
vadede Türkiye’de fabrika kurma yoluyla 
ürün gamındaki ürünlerin bir kısmını 
Türkiye’de üretmeyi planlıyor. 
Global olarak 2000’den fazla çalışanı 
olan ve 130’dan fazla ülkede faaliyeti 
olan sektörün lideri marka, Hyva Turkey 
Hidrolik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi ünvanı ile Türkiye faaliyetlerini 
İzmir’deki yönetim ofisi ve deposundan 
yürütmektedir. 

Başlangıçta HYVA MEA Ortadoğu 
Bölgesine bağlı olarak çalışan Hyva 
Turkey bölge ve pazar yakınlığı sebebiyle 
bugün HYVA Doğu Avrupa Bölgesi 
ile entegre olarak çalışmaktadır. 
Türkiye’de satılan ürünler ağırlıklı olarak 
HYVA’nın Avrupa’daki fabrikalarından 
getirilmektedir. 
Hyva ürünleri inşaat, madencilik ve atık 
yönetimi/temizlik sektörlerine hitap 
etmektedir. HYVA, özellikle: 
• Kamyon üstyapısı için teleskopik 

damper silindirleri ve hidrolik aksam 
(pompa, ventil vb), 

• Yürüyen Taban Sistemleri, 
• Kamyon üzeri Vinç, 
• Hookloader-Skiploader gibi 

ürünlerde pazara liderlik etmektedir. 
Hyva Türkiye, Hyva’nın dünya uzerindeki 
diğer 39 şubesi ile eş zamanlı olarak 
bütün yeni urun ve hizmetlerini 
müşterilerine sunabilmektedir. Tüm 
dünya ile aynı anda piyasaya sürülen 
maksimum 250 bar çalışma 
basıncında ve 
sektörde en 

yüksek teknoloji ürünü Alpha Serisi ağır 
hizmete uygun teleskopik silindirler 
Turkiye’de de sektörün lider firmaları 
tarafından kullanılmaya başlarken, satış 
sonrası servis ve hizmet ağını da Türkiye 
genelinde kısa sürede tamamlanmıştır. 
www.hyva.com web sitesinden de 

görülebileceği üzere İstanbul, İzmir, 
Sivas, Adana, Bursa, Antalya, 

Samsun’da servis noktaları 
bulunmaktadır. 

Hyva Turkey, Hyva’nın 
dünyada ulaştığı 
lider konumuna 
Türkiye’de de ulaşmak 
için emin adımlarla 

ilerlemektedir.

HYVA uzun zamandır 
ihracat yaptığı Türkiye 
pazarında bundan 
sonra kendi firması 
ile satış yapmaya 
başlamıştır. 
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ALLİSON ŞANZIMAN DONANIMLI İLK 
MERCEDES-BENZ ANTOS,
IFAT FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI 

Allison 3000 Serisi tam otomatik 
şanzıman donanımlı 7.7 litre ve 260 kW 
gücündeki OM 936 motora sahip 26 ton 
ağırlığındaki Mercedes-Benz Antos, 
dünyanın önde gelen su, kanalizasyon, 

araçlarını Allison donanımı ile sergiledi. 
Allison 3200 modelinin sunulmasıyla 
Daimler AG, pazarın yüksek araç 
performansı, güvenilirlik ve zorlu 
koşullarda kontrollü sürüş sağlanması 

yönündeki taleplerini en 
ideal şekilde karşılıyor. 
2535L 6x2 açık kasa 
modeli, Allison 3200 
tam otomatik şanzıman 
donanımına sahip.
Allison tam otomatik 
şanzımanların patentli 
tork konvertörü sayesinde 
aktarma organlarındaki 
aşınma ve deformasyon 
azalırken, daha az bakım 
gerekliliği ve üstün kalkış 
sağlanıyor. Bu özellik, 
çöp kutusu ve konteynerlerin 
doğru hizalanmasını, dar 

alanlarda aracın rahat kullanımını ve 
düşük hızlardaki çalışma koşullarında da 
hassas araç kontrolü sağlıyor.   
Allison tam otomatik şanzımanlar, 
gelişmiş ortalama hız, verimlilik 
ve sürücünün rahatı için kusursuz 

ve kesintisiz 
vites geçişleri 
sunuyor. Antos’ta 
bulunan Allison 
konfigürasyonu ise 
iş döngüsü ve yol 
koşullarına göre en 
uygun vitesi otomatik 
olarak seçen 
Allison’un son yakıt 
tasarrufu teknolojisi 
FuelSense® 
özelliğini de içeriyor.
Fuarda ayrıca Bucher 
Belediyesi ise Euro 
6, Daimler ATEGO 
şasisine sahip Allison 
3500 model tam 

otomatik şanzıman donanımlı yeni tek 
motorlu yol süpürme aracı CityFant 6000’i 
sergiledi. Bucher temizleme makinesi 
2200 rpm’de 238 bg (175 kW) ve 1,200-
1,600 rpm’de 1000 Nm tork sunan bir OM 
936 motoruna sahip. 

Genel olarak dayanıklılık, performans, 
optimum yakıt tüketimi ve düşük 
hızlarda hassas araç kontrolü avantajları 
Allison tam otomatik şanzımanları, atık 
toplama, sokak temizliği ve diğer belediye 
hizmetlerinin günlük çalışmaları için 
ideal şanzıman seçeneği olarak ön plana 
çıkartıyor. 

IFAT Fuarı’nda ilk 
Allison 3000 Serisi™ 
tam otomatik 
şanzıman donanımlı 
Mercedes-Benz 
Antos modeli ve 
Bucher Belediyesi’nin 
Allison 3500 model 
şanzımanlı yeni tek 
motorlu yol süpürme 
aracı sergilendi. 

atık ve hammadde yönetimi fuarı olan 
IFAT’ta ilk kez görücüye çıktı. Allison, 
IFAT’da tam otomatik şanzıman ürün 
yelpazesini  tanıtırken Avrupa’nın önde 
gelen birçok araç üreticisi de atık toplama 
ve belediye hizmetleri için sundukları
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YENİ NESİL TEKNOLOJİLER 
PANELDE TANITILDI
Zürafa’nın koşusu organizasyonu 
Kuşadası’nda düzenlenen panel ile başladı. 
Açılış konuşmasını yapan Volkan İtfaiye 
Genel Müdürü Yaşar Tecim teknolojiye 
yaptıkları büyük yatırıma değinerek 
Türkiye’nin konusunda lider olan ‘’Volkan 
Ar-Ge’’ biriminin geliştirdiği yeni nesil yangın 
söndürme araçlarını dünyanın dört bir 
köşesine ihraç ederek sektörün en büyük 
oyuncuları arasına nasıl girdiklerini anlattı.

Volkan itfaiye’nin yeni hazırlanan 
‘’Kahramanların Arkasındaki Güç’’ temalı 
kısa filminin de ilk gösterimi panelde 
gerçekleşti ve film izleyicilerden büyük alkış 
aldı. 

Panelde Türkiye İtfaiyeler Birliği Başkan 
Yardımcısı Orhan Doğan, Eski Liverpool 
İtfaiye Daire Başkanı Anthony McGuirk ve 
Eski Londra İtfaiye Daire Başkanı Jerry 
O’Brien özel konuşmacı olarak yer aldı.

SELÇUK 
HAVAALANINDA 
VOLKAN ARAÇLARI 
GÖVDE GÖSTERİSİ 
YAPTI
Organizasyonun ikinci ayağında 
konuklar Selçuk havaalanında 
ağırlandı, Volkan itfaiye’nin 
yeni nesil yangın söndürme 
araçları piste gösteri yaptı. Uçak 
söndürme aracı Lion, Türkiye’de 
üretilen en yükseğe ulaşabilen 
55 metrelik merdivenli araç ile 
42 ve 32 metrelik versiyonları, 
şehir tipi ve endüstriyel bölge araçları piste 
çıkarak tüm hünerlerini sergiledi.

ALTI TONLUK İTFAİYE 
ARACIYLA DRIFT 
GÖSTERİSİ
Züranın koşusu organizasyonunda bir ilk de 
yaşandı. Dünyada ilk kez 6 tonluk bir itfaiye 
aracıyla drift gösterisi yapıldı. İleri sürücülük 
uzmanı Cankat Hurmoğlu Volkan şehir tipi 
itfaiye aracıyla tozu dumana kattı. 6 tonluk 
araçla yapılan manevralar modüler ve esnek 
olarak tasarlanan üstyapının önemini gözler 
önüne serdi.

İZMİR VALİSİ MUSTAFA 
TOPRAK: İSA TECİM’İN 
HAYATI BİR BAŞARI 
HİKAYESİDİR

Zürafa’nın Koşusu 2016 
organizasyonunun kapanış 
gününe İzmir Valisi Mustafa 
Toprak, Tahran belediye başkan 
yardımcısı, Dubai ve Sudan sivil 
savunma başkanları, Romanya 
belediyeler birliği başkanı ve 
20 ülkeden itfaiyeciler katıldı. 
Organizasyonda bir konuşma 
yapan İzmir valisi Toprak ‘’Volkan 
İtfaiye’nin kurucusu İsa Tecim’in 
yaptıkları bir başarı hikayesidir. 
Bu başarı hikayeleri 2023 
hedefinde bulunan ülkemizde 
artmalı burada yapılan işler ile 
ilgili gurur duyuyoruz’’ dedi.

TORBALI VOLKAN 
FABRİKASI KAPILARINI 
ZÜRAFA’NIN KOŞUSU İÇİN 
AÇTI
135.000 metrekare alana kurulu 
Volkan İtfaiye fabrikasında gerçekleşen 
organizasyonda bir konuşma yapan Volkan 
itfaiye’nin kurucusu İsa Tecim 42 yılda 
dünyanın en büyük 3 itfaiye aracı üreticisi 
konumuna geldiklerini ve şu an 40’dan fazla 
ülkeye ihracat yapan bir firma olduklarını 
belirterek ilk günkü inanç ve hırsla 
yolumuza durmaksızın devam edeceklerini 
söyledi.

YENİ NESİL SÖNDÜRME 
TEKNOLOJİLERİ BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ
Volkan tarafından tamamen yerli teknoloji 
ve iş gücüyle üretilen yeni nesil söndürme 
cihazları ile Uçak söndürme aracı 
Lion, Türkiye’de üretilen ve en yükseğe 
ulaşabilen itfaiye aracı olan 55 metrelik 
merdivenli araç, endüstriyel bölge araçları 
ve şehir tipi itfaiye araçları yerli ve yabancı 
ziyaretçilerden tam not aldı.

Zürafa’nın Koşusu’na destek veren üreticiler 
de organizasyonda standlarıyla yer aldı; 
Mercedes Benz Türk, Scania, MAN, Draeger, 
Kolagon, A-Yangın, Set Yangın, Rotfire, 
Armas Elektronik ve Holmatro firmalarının 
sergildiği ürünler büyük ilgi gördü.

ZÜRAFA’NIN KOŞUSU 2016
Türkiye’den ve 20’den 
fazla ülkeden 400 
seçkin konuk Volkan 
İtfaiye’nin gelenekselleşen 
organizasyonu “Zürafa’nın 
Koşusu”na katıldı ve 3 
gün boyunca Türkiye’de 
üretilen yeni nesil yangın 
söndürme teknolojilerini 
yakından inceledi.
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Gürsu için alınan aracın anahtarını Gürsu 
Belediye Başkanı Mustafa Işık’a teslim 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, tüm ilçelerin daha temiz olması için 
gerekli her türlü desteği vermeye devam 
edeceklerini söyledi. Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık ise, yeni alınan araçlarla hem 
kaliteli hizmet verileceğini hem de maddi 
anlamda önemli bir tasarruf sağlanacağını 
belirterek, destekleri nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür etti.

Bütünşehir uygulamasının ardından 
merkeze yeni bağlanan 10 ilçede de 
altyapıdan ulaşıma, tarihi kültürel mirastan 
kırsal kalkınmaya kadar her alanda önemli 

projeleri hayata geçiren Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe belediyelerinin sorumluluk 
alanında bulunan faaliyetlere de destek 
sağlamaya devam ediyor. Daha önce ilçe 
merkezlerinde toplanan katı atıkların 
depolama sahasına daha ekonomik bir 
şekilde taşınması için İznik ve İnegöl 
Belediyeleri için çöp taşıma treyleri alan 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gürsu 
Belediyesi için 1 adet çöp taşıma treyleri 
aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ilçe merkezinde toplanan atıkların, 
depolama sahasına naklinde kullanılacak 
aracın anahtarını Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık’a teslim etti.

TRAFİK YÜKÜ DE 
AZALACAK
Daha yaşanabilir ve sağlıklı 
bir Bursa için sadece kent 
merkezinde değil tüm 
ilçelerde önemli yatırımları 
hayata geçirdiklerini 
dile getiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, en önemli 
konunun ise temizlik 
olduğunu vurguladı. İlçe 
belediyelerinin en önemli 
görevinin de katı atıkların 
düzenli olarak toplanması 

olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, 
“Büyükşehir’in 
de katı atıkları 
depolama görevi 
var. İlçelerin daha 
ekonomik ve 
verimli çalışması 
için biz de destek 
oluyoruz. Artık ilçe 
belediyelerimiz bu 
çöp toplama işini 
kendi işçileriyle 
yapıyorlar. Daha 
az elemanla iş 
görmeleri için destek 
veriyoruz. Bu yeni 

aldığımız araç ile katı atıklar 7- 8 araç yerine 
1 araçla taşıyabilecek böylelikle zamandan 
tasarruf edilecek, 1 şoför ve 1 araçla iş 
görülmüş olacak. Trafiğe çıkan araç sayısı 
da azalacağı için her yönden kazançlı 
çıkacağımız bir işbirliği oldu” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da 
kendilerinin yaptığı temizlik işlerinin oldukça 
külfetli bir iş olduğunu belirterek, her gün 8 
araçla Hamitler katı atık depolama sahasına 
çöp taşıdıkları kaydetti. Artık 8 aracın yaptığı 
bu işi 1 araçla halledebileceklerini ifade 
eden Işık, “Böylelikle hem personelden 
hem de zamandan tasarruf etmiş olduk. 
Destekleri nedeniyle Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

GÜRSU’DA TEMİZLİĞE 
BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Gürsu Belediyesi için 
alınan 1 çöp treyleri ile 
8 araçla yapılan çöp 
nakli artık bir araçla 
yapılacak, böylelikle 
daha kaliteli ve 
ucuz hizmet imkanı 
sağlanacak. 



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

Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

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

Satışa Sunulmaktadır.*
www.dmo.gov.tr

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

Devlet Malzeme Ofisinde de (DMO)
- GÜVENCESİ İLE 

1000CityCat 2020CityCat 5006CityCat 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201620

AKHİSAR ŞANTİYESİ 
ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 
yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların 
takdirini toplamayı sürdürüyor. Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından alınan ve değeri 16 milyon 
315 bin lirayı bulan 43 iş makinesi ve yol 
bakım ve onarım araçları Büyükşehir 
Belediyesi’nin şantiyelerine verilmeye 
başlandı.  Gördes, Gölmarmara, Soma, 
Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinin 
ihtiyaçlarının karşılandığı Büyükşehir 
Belediyesi Akhisar Şantiyesi’ne 3 greyder, 4 
kamyon ve 1 taşıyıcı tır, düzenlenen törenle 
teslim edildi. Törene; Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Yılmaz Gençoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir 
Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan 
Ensivri, Yol Şube Müdürü Fevzi Demir ve 
görevli personel katıldı. Kırtık Şantiyesi’nden 
yola çıkan araçlar konvoy halinde Akhisar 
Koordinasyon İşleri Şube Müdürlüğü’nün 
önünden geçerek Akhisar Şantiyesi’ne vardı. 

‘HEDEFİMİZ; EN KALİTELİ 
HİZMETİ VERMEK’
Araçlarının gelmesinin ardından başlayan 
törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı 

Yılmaz Gençoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin 
geçtiğimiz ay içerisinde almış olduğu iş 
makinesi ve yol bakım onarım araçlarının 
dağıtımlarına Akhisar’dan başladık. Buraya 
gönderdiğimiz sathi kaplama araçları ve iş 
makineleri ile birlikte bölgenin ihtiyaçlarını 
karşılayacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz; 
Gölmarmaralıya, Akhisarlıya, Somalıya, 
Gördesliye, Kırkağaçlıya ve Saruhanlılıya 
bu şantiye üzerinden hizmetin en iyisini, 
en çabuğunu ve kalitelisini vermektir. 

Bunu da başaracağımıza inanıyorum. 
Buraya getirdiğimiz iş makineleri de bu 
başarıya ulaşmamızda bize yardımcı 
olacaktır. Son sürat çalışmaya devam 
edeceğiz. Şantiyemizin hizmet verdiği tüm 
ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

BAŞKAN ERGÜN’E 
TEŞEKKÜR
Doğan Ensivri, “Başkanımız Sayın Cengiz 

Ergün’e teşekkür 
ederiz. Akhisar’ın 
ve çevredeki 
ilçelerimizin 
gerçekten 
ihtiyacı olan iş 
makinaları ilçemize 
kazandırıldı. 
Araçlarımızın 
ilçemize inşallah 
en iyi şekilde 
hizmet vereceğini 
düşünüyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun” diye 
konuştu.

Manisa büyükşehir 
belediyesi tarafından 
geçtiğimiz günlerde 
16 milyon 315 bin 
lira bedelle alınan 43 
iş makinesinden 3 
greyder, 4 kamyon ve 1 
taşıyıcı tır, düzenlenen 
törenle akhisar 
şantiyesi’ne teslim 
edildi
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VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ’TAN YENİ MOBİL SİTE

Son teknolojileri yakından takip eden ve bu 
teknolojilerin müşterilerinin dijital dünyadaki 
deneyimlerini kolaylaştırmasına ve markasıyla 
her an iletişim kurmasına olanak tanıyacak 
çözümler geliştirerek dijital dünyadaki 
hizmetlerini sürekli yenileyen Volkswagen Ticari 
Araç, yeni mobil sitesini yayına aldı. 

TİCARİ ARAÇ KULLANICILARI 
MOBİL KULLANIMI TERCİH 
EDİYOR 
Mobil dünyanın hızla yayılması ve ticari araç 
müşterilerinin internet alışkanlığının masaüstü 
bilgisayarlardan, mobil cihazlara kayması 
üzerine mevcut mobil sitesini yenileyen 
Volkswagen Ticari Araç, öncelikle müşterilerinin 
mobil siteden maksimum fayda sağlamasını 
ve zaman kaybetmeden yetkili satıcılara 
yönlendirilmesini hedefledi. 
Google’ın hedef kitle üzerinde kullanıcı 
alışkanlıklarını inceleyerek yaptığı 
araştırmalardan elde edilen; ticari araç 
kullanıcılarının çoğunlukla mobil siteleri 
tercih ettikleri, yüzde 94 oranında telefonu dik 
konumdayken ve başparmaklarıyla kullandıkları 
sonuçlarına uygun olarak, tasarlanan yeni mobil 
sitede işlevsiz alanlar da ortadan kaldırıldı. 
Farklı ekran çözünürlükleri hedeflenerek, 
farklı telefonlarda kendini otomatik olarak 
ölçeklendiren mobil sitenin, başparmak 
hareketinin telefon üzerinde yapabileceği 
alanlara yoğunlaşarak, kullanıcıların mobil 
siteyi rahatlıkla kullanmasının sağlandığı da 
belirlendi.

TESTLER 3 AY SÜRDÜ
Mart ayında yayına alınan yeni mobil site, 3 ay 
boyunca çeşitli kullanıcı 
testlerine tabi tutuldu. 
Son olarak Google’ın 
İrlanda’daki genel 
merkezi tarafından da 
incelenen Volkswagen 
Ticari Araç mobil 
sitesi, geliştirmesinin 
tamamlanması 
sonrasında güncel 
sürümü ile hizmet 
vermeye başladı. 
Kullanıcı testleri 
sonrasında siteye bir 
dizi test uygulandı ve 
yapılan analize göre 
Volkswagen Ticari 
Araç’ın yeni mobil 
sitesinde, müşterilerin 
kullanım kolaylığına 
ait bir gösterge olan 
‘Hemen Çıkma 
Oranı’nın yüzde 50 
oranında azaldığı 
ve siteye giriş yapan tüm kullanıcıların mobil 
siteyi rahatlıkla kullanmasının sağlandığı, 
kullanıcıların tek seferde gezdiği sayfa adedinin 
yüzde 100 artırıldığı tespit edildi.
Yeni mobil siteye, kısa ve anlaşılabilir bir menüye 

sahip tasarlanmış olması, Volkswagen Yetkili 
Satıcılarına ulaşmanın kolaylaştırılmış oluşu 
ve hızının 3 kat iyileştirilmesi gibi sonuçlar da 

dikkate alınarak “Yüzde 100 kullanıcı 
deneyimine uygun” unvanı verildi.

360 DERECE GALERİ İLE 
MODELLERİ TANIMA 
İMKANI
360 derece görsel galerisi tüm 
Volkswagen Ticari Araç modellerinin 
iç detaylarının, araç içinde 360 
derece dolaşarak incelenmesine 
imkan tanıyor. 

KULLANICI 
TALEPLERİNİ 
FARK EDİP, 
CEVAPLANDIRIYOR
Volkswagen Ticari Araç’ın yeni mobil 
sitesi, kullanıcıların araştırdıkları 
modeli fark ederek, ekrana 
ilgilendiği model bazında özel 
bir bilgi formu çıkarıyor. Formu 

doldurduğu takdirde, kendisinin belirleyeceği 
yetkili satıcı tarafından aranıyor ve test 
sürüşüne davet ediliyor. Bu sayede kullanıcıların 
bulundukları yerden hızlıca yetkili satıcıyla 
iletişime geçmesi sağlanıyor.

VOLKSWAGEN YETKİLİ 
SATICISINA ULAŞTIRAN 
HARİTALI YOL TARİFİ ÖZELLİĞİ
Yeni mobil sitede mobil cihazın konumuna göre 
en yakın Volkswagen Yetkili Satıcısı veya Servis 
konumları bulunabiliyor ve haritadan yol tarifi 
alınabiliyor.

KREDİ HESAPLAMASI VE KREDİ 
ÖN BAŞVURU KOLAYLIĞI
VDF sitesiyle bütünleşik çalışan ‘Kredi 
Hesaplama Ekranı’ sayesinde kullanıcılar, 
seçtikleri model için azami ne kadar kredi 
gerektiği, ödeme planları, faizler gibi birçok 
bilgiye sahip olabiliyor. Aynı zamanda kredi için 
ön başvuru yapabiliyor. 
Volkswagen Ticari Araç’ın resmi sitesinde yer 
alan ‘Canlı Destek Modülü’ ve ‘Online Servis 
Randevusu’ gibi hizmetler de mobil sitede yer 
alıyor ve cihaz hareketine göre tepki verebiliyor. 
Mobil site, kullanıcıların isteğine bağlı 
olarak masaüstü web sitesi görünümüne de 
geçebiliyor.

Özellikle son yılarda 
ticari araç kullanıcılarının 
internet alışkanlıklarının 
mobil cihazlara 
yönelmesinden hareket 
eden Volkswagen Ticari 
Araç, müşterilerine 
maksimum fayda ve 
zaman sağlayacak yeni 
mobil sitesini yayına aldı. 
Teknolojinin en güncel 
özelliklerine sahip yeni 
mobil site, markanın web 
sitesinde sunulan tüm 
kolaylıkları barındırıyor.
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YOZGAT SORGUN BELEDİYESİ DE
MST’Yİ TERCİH ETTİ
Yozgat’ın Sorgun Belediyesi, iş makinaları 
parkını, Sanko Makina tesislerine üretilen 
MST marka kazıcı yükleyicilerle güçlendirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, 
makina parkını güçlendirdikleri MST marka 
kazıcı yükleyicilerle hizmet kalitelerini 
artıracaklarını belirterek, “Sorgun’u modern 
şehir haline getirmek için çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Aldığımız üç kazıcı 
yükleyiciyi Fen İşleri, Su İşleri ve Kanal 
İşlerinde kullanacağız” dedi.

Geniş arazi yapısı olan Sorgun’da yeni alınan 
araçlarla güzel hizmetler sunacaklarını 
kaydeden Şimşek, “Sorgun ilçemize 
uzun yıllar hizmet verecek olan araçlar, 
çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık 
sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımın işini 
kolay kılmayı ve vatandaşlarımızın da hızlı 
bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamayı 
amaçladık” diye konuştu.

“Tercihimizi yerli üretimden yana kullandık, 
bundan sonra da yerli araçlar almayı 
amaçlıyoruz” diyen Şimşek, yeni araçlarla 
kazasız belasız hizmet sunulmasını diledi.

Türkiye’nin lider, 
Avrupa’nın önde 
gelen alüminyum 
jant üreticisi CMS 
Grubu, Almanya’nın 
Bremen kentindeki 
deposunu hizmete 
açtı. CMS, 
Bremen Lojistik 
Köyü’ndeki bu 
depoyu Almanya’ 
daki otomotiv 
müşterilerine jant 
sevk etmek ve 
hizmet kalitesini 
arttırmak için 
kullanacak. 

SANKO MAKİNA
Sanko İş ve Tarım Makinaları, 
Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 42 bin metrekare 
alanda kurulan üretim 
tesislerinde pazar ve müşteri 
talepleri doğrultusunda 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri sonucu yüksek 
performanslı iş makinaları 
üretimi gerçekleştiriyor.

MST markası ile üretilen kazıcı 
yükleyici, teleskopik forklift ve 
mini ekskavatörlerin konforu, 
kullanım rahatlığı, düşük 

yakıt sarfiyatı ve satış sonrası hizmetlerin 
24 saat kesintisiz sürdürülmesi, yurtiçi ve 
yurtdışındaki kullanıcıların tercihinde etken 
oluyor.

CMS Grubu, yurtiçinde olduğu kadar, 
yurtdışında da yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Dünyanın otomotiv üssü 
olan Almanya’da, otomotiv markalarına 
alüminyum jant tedariği için ana üs olacak 
Bremen kentindeki deposunu hizmete açtı. 
Bremen Lojistik Köyü’nde yer alan 5140 
metrekarelik kapalı alana sahip depoda, ilk 
etapta 22 kişi istihdam edilecek. 

Deponun açılması için gerçekleştirilen 
törene, katılan Bremen Ekonomi Senatörü 
Martin Günthner, CMS’yi kentlerinde 
görmekten çok mutlu olduklarını 
söyledi. Törene ayrıca Türkiye Hannover 
Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz ve 
CMS Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen 
ve CEO’ su Ünal Kocaman da katıldı.

ALMANYA’ NIN BREMEN ŞEHRİNDE 
CMS DEPO YATIRIMI!
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CANDAN GENCEROĞLU 
KİMDİR?
Ben İktisat Fakültesi Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler 
mezunuyum.  İş yaşamına 1985 yılında 
sigorta, turizm, nakliye taahhüt ve 
taşımacılık faaliyetleriyle başladım. 
Katı atık sektörde yurt içi ve yurt dışı 
projelerde bulundum. Sektörde uzun 
yıllar üst düzey yöneticilik makine ikmal 
ve satın alma  direktörlüğü, gurup 
yönetim kurulu üyeliği  gibi çeşitli 
görevlerde bulundum.28 yıla yakın 
tecrübemle 2014 yılında Gentek lojistik, 
temizlik ve endüstriyel ürünler A.Ş’yi 
kurarak katı atık ekipmanları alanında 
faaliyetlerimi sürdürmekteyim.  

NİYE KATI ATIK ?
Sorunuza  Martin Luther’in çok 
sevdiğim ve bizim sektörü çok güzel 
ifade eden bir sözüyle başlayayım; 
‘Eğer sizden sokakları süpürmeniz 
istenirse Michelangelo’nun resim 
yaptığı, Beethoven’ın beste yaptığı veya 
Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. 
O kadar güzel süpürülsün ki gökteki ve 
yerdeki herkes durup burada dünyanın 
en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin.’’
Biz bu bilinci geliştirmek ve bunu bir 
kültür haline getirmek zorundayız. 
Çözüm tek başına sadece çöpün 
kaldırılıp götürülmesi değildir. Şehrin 
temizlenmesidir. Yeşilin gerçek tonuna 
bürünmesidir. Bunu da çağımıza en 
uygun araç gereç ve ekipmanlarla 
yaparsak gerçekleştirilebiliriz.

GENTEK KATI ATIK 
SEKTÖRÜNDE 
NASIL FAALİYETTE 
BULUNUYOR?
Gentek bölgeye ve coğrafik şartlara 
göre seçilen ekipmanlar, kullanılan 
araçlarla bunların satışı ve kiralanması 
faaliyetlerini yürütmektedir. Biz işi 
ticari bir faaliyet görmekten ziyade 
bilgi birikimi ve tecrübemizle en 
uygun teknoloji ve çok uygun işletme 
maliyetleriyle kullanıma sunan bu 
bilinçle hareket eden  firmayız.
Gentek Kurumsal bazda katı atık 
sektöründe  ekipmanlı araç kiralama ve 
ikinci el satışını yapan ilk ve tek firmadır.

ÇEVRE SEKTÖRÜNÜ 
NASIL YÖNLENDİRMEYİ 
PLANLIYORSUNUZ?
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde katı atık 
projelerinde yer aldık. Bu projelerde 
çöpün menşeinin bölgelere göre, 
semtlere göre, hatta  sosyo ekonomik 
ve kültürlere göre  farklılık gösterdiğini 
öğrendik .Gentek olarak elde ettiğimiz 

bu tecrübeyle bölgelerde hangi araç 
ve ekipmanların kullanılmasının uygun 
olacağı doğru yönlendirmeler sunarak 
beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. 

SİZCE TÜRKİYE’DEKİ 
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 
ŞUANDA YETERLİ Mİ?
 ‘İşleyecek usta el olmazsa çok kere 

RÖPORTAJ

Martin Luther’in 
çok sevdiğim ve 
bizim sektörü çok 
güzel ifade eden bir 
sözüyle başlayayım; 
‘Eğer sizden sokakları 
süpürmeniz istenirse 
Michelangelo’nun 
resim yaptığı, 
Beethoven’ın 
beste yaptığı veya 
Shakespeare’in şiir 
yazdığı gibi süpürün. O 
kadar güzel süpürülsün 
ki gökteki ve yerdeki 
herkes durup burada 
dünyanın en iyi 
çöpçüsü yaşıyormuş 
desin.’’
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cevher bir işe yaramaz’ ’evet yeterince 
cevher var eksiğimiz bu cevheri işleyecek 
usta elleri cesaretle teşvik edememek. 
Gentek olarak yerli üretimi cesaretle 
teşvik ederek son derece güzel sonuçlar 
elde ediyoruz.
En güzel şey bir gün ülkemizde üretilen 
yerli katı atık teknolojilerin Paris, Londra 
gibi Avrupa’nın en gözde kentlerinde 
yaygın halde kullanıldığını görmek 
olacaktır.

YENİ TEKNOLOJİ 
OLARAK KATI ATIK 
SEKTÖRÜNDE ELEKTRİKLİ 
ARAÇLAR VAR, BUNLAR 
YURTDIŞINDAN GELİYOR. 
BU KONUYLA İLGİLİ NE 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ, 
BUNLAR GEREKLİ VE 
FAYDALI MIDIR?
Hollanda, Norveç gibi ülkeler gelecek 

görüyorum.Umarım çevre temizliği 
için kullanılan tüm araçların çevreyi 
kirletmeyen teknolojilerle donatılması 
zaruri hale getirilir ve bu çelişki 
ortadan kalkar.
Bu sektörde bu konuyla ilgili çalışan 
firmaları biliyorum ve sektöre kattıkları 
teknolojik gelişmeleri takdirle 
karşılıyorum. Bu firmalarla şuanda 
da partner olarak yürümekteyiz ve 
Gentek olarak gereken desteği sonuna 
kadar vermeye devam edeceğiz. 
Sıkıştırma ünitesinde elektrikli motorun 
kullanılması yakıt maliyetini azaltacağı 
gibi çevrenin daha az zehirlenmesine de 
katkıda bulunacaktır.

GENTEK DENİNCE 
AKLIMIZA NE GELMELİ?
Tabi kalite uzun bir maratondur. 
Aklımıza Güven, tecrübe, teknoloji, 
çevre bilinciyle hareket eden   çözüm 
ortağınız gelmelidir.

SON OLARAK EKLEMEK 
İSTEDİĞİNİZ?
Bir işi başarabilmek için o işi sevmek 
gerekir. Ben bir şehre girdiğimde 
kaldırımlara bakarım kafamı kaldırır 
yeşilliğe bakarım, eğer yeşil gerçek 
tonuna doğru gitmiş ise orada iyi bir 
temizlik yapılıyor demektir. Bu da doğru 
teknoloji ve doğru bilinçle gerçekleşir. 
Bu bilinçle Gentek olarak sektöre 
katkı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca 
düşüncelerimizi ifade etme fırsatı 
verdiğiniz için teşekkür ederim.

on yılda tüm fosil yakıtlı araçların 
satışını  yasaklama kararı aldılar. Bu 
hızla da yaygın hale gelecektir. Gerek 
işletme maliyetleri gerekse çevre 
sağlığı açısından son derece faydalı 
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IVECO’DAN ARBEN641E 8 ADET DAİLY 
Iveco’nun İzmit Gebze yetkili satıcısı 
Karataş Otomotiv satışlarını artırıyor. 
Karataş Otomotiv, Kocaeli’de yeni kurulan 
ARBEN641  firmasına 8 adet Daily teslim 
etti. 

IVECO’NUN ŞARTLARI 
CEZP ETTİ, FİLOSUNA 8 
ADET DAILY KATTI
Iveco Yetkili SIatıcısı Karataş Otomotiv, 
Arçelik Kocaeli Merkez Yetkili Servisi’ ne 8 
adet Iveco Daily 3,5 ton kamyonet  teslim 
etti.

Törende bir konuşma yapan Şirket Kurucu 
Müdürü Cemil Mirkelam;

“Firmamız, Kocaeli Bölgesinde faaliyet 
gösteren 6 Arçelik/Beko yetkili servisinin 
bir araya gelerek kurduğu bir yapıdır. Gebze 
hariç tüm Kocaeli iline hizmet verecek 
şekilde organize olduk. Firmamız almış 
olduğu Iveco Daily araçlarla, Arçelik/Beko 

Bayraktar Grubu kuruluşlarından Ege 
Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) üretimden satışlarına göre 
2015 için yaptığı değerlendirmede en büyük 
ilk 100 firma listesinde 10 basamak birden 
yükselerek 30’uncu sırada yer aldı. 

Global ve Türk otomotiv üreticilerinin 
dingil, dingil komponentleri ve süspansiyon 
sistemleri tedarikçisi olan Ege Endüstri 
ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) açıkladığı “100 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” listesinde 10 sıra birden 
yükselerek 30’uncu sırada yer aldı. 64 
farklı sektör arasında, 2015 verilerine göre 
hazırlanan listede Ege Bölgesi’ni temsil 
eden ve otomotiv sektöründe 3’üncü olan 
Ege Endüstri ve Tic. A.Ş. kârlı büyümesini 
sürdürdü. Ege Endüstri ve Tic. A.Ş., 2014 
yılında söz konusu listede 40’ıncı sırada yer 
alıyordu. 

bayilerinin nihai müşterilerine satmış olduğu 
ürünlerin nakliye ve teslimatını yapmak üzere 
faaliyetlerine başlamıştır”.

Mirkelam ayrıca Iveco araçları düşük yakıt 
tüketimi, servis kolaylığı ve düşük işletme 
maliyetlerinden dolayı tercih ettiklerini ifade 
etti.

Araçların satışında yoğun çaba sarfeden 

İSO 500’DE DE YÜKSELİŞİNİ 
SÜRDÜRMÜŞTÜ
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu” listesinde de 2014 yılında 71 
basamak birden yükselen Türk otomotiv 
yan sanayi sektörünün öncü üreticilerinden 
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., hızlı 
yükselişini 2015’te de devam ettirmiş ve 
78 basamak daha çıkarak 318’inci sıraya 
yerleşmişti. Ege Endüstri, özel sektör 
şirketleri arasında 309’uncu sırada yer 
almıştı.

1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim 
tesisiyle İzmir’de faaliyet gösteren Ege 
Endüstri, otomotiv sektörü için dingil, 
dingil parçala ve süspansiyon sistemleri 
geliştirerek üretiyor.

Karataş Otomotiv Satış Müdürü Cemal Afşar; 
“Arçelik Kocaeli Merkez Nakliye Servisi’ nin 
sonraki alımlarında da işbirliğimizin artarak 
devam edeceği inancındayım” diye ekledi.

Törende ayrıca Karataş Otomotiv Satış 
Sorumlusu Semih Kıran, Nakliye Servisi 
kurucuları Kemal Kozluca, Hasan Kadıoğlu, 
Melih Çapin,Taha Günel ve Yavuz Çiçek de 
hazır bulundular.

AR-GE ÇALIŞMALARI İLE 
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 
GÜÇ KATIYOR
Ege Endüstri, başarılı AR-GE çalışmaları, 
teknoloji ve insan kaynağı yatırımları, 
yüksek üretim kapasite kullanımı ile 
sektördeki yerini kararlı bir şekilde 
güçlendiriyor. Başarılı Ar-Ge projeleri 
sonucunda elde edilmiş Ege Endüstri’ye 
ait tesciller sadece Türkiye değil firmanın 
iş yaptığı diğer ülkelerde de yürütülüyor. 

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

EGE ENDÜSTRİ, EGE BÖLGESİ’NDE 
10 SIRA DAHA YÜKSELDİ
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OTOKAR ATLAS,
TÜRKİYE’Yİ DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
hafif kamyonu Otokar Atlas’ı potansiyel 
kullanıcıları ile tanıştırmak üzere Türkiye’yi 
köşe bucak dolaşmaya devam ediyor. 
Tanıtım turuna ilk olarak İstanbul’da 
başlanan Otokar Atlas, Ege, Akdeniz, 
İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney 
Doğu’dan sonra Marmara Bölgesi’ndeki 
kamyon kullanıcıları ile buluştu. Geçtiğimiz 
günlerde İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Malkara, 
Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’da 
gerçekleştirilen tanıtım turu etkinliklerinde 
Otokar Atlas, yüksek taşıma kapasitesi, 
düşük yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve 
bakım giderleriyle kullanıcılarından tam not 
aldı. 

10 BİN KULLANICININ 
GÖNLÜNÜ KAZANDI
Otokar’ın hafif kamyon pazarına 
segmentinin iddialı ürünü Atlas ile 2013 
yılında pazara girerek hareket getirdiklerini 
belirten Otokar Pazarlama Müdürü 
Tarkan Burak, farklı iş kolları için iki farklı 
uzunlukta üretilen Otokar Atlas’ın, sahip 
olduğu özelliklerle sektörde fark yarattığını 
belirtti. Atlas’ın itfaiye aracı, vinç, damper 
ve çöp kamyonu gibi farklı tipleri ile Türkiye 
genelinde yaygın olarak kullanıldığını da 
sözlerine ekleyen Burak şunları kaydetti; 

“Potansiyel müşterilerimize ulaşmak için 
düzenlediğimiz Türkiye turunda şimdiye 
kadar 36 ilde 42 noktada birçok etkinlik 
gerçekleştirdik. Atlas, yüksek istiap 

haddi ile kullanıcılarının tabiri yerindeyse 
yükünü hafifletiyor. Türkiye’nin hemen her 
bölgesinde gerçekleştirdiğimiz, 10 bin kişiye 
ulaştığımız etkinliklerde Otokar Atlas kısa 
sürede kullanıcıların dikkatini çekmeyi, 
gönlünü kazanmayı başardı.”

HER DAİM KAZANÇ 
VADEDİYOR
Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında 
taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan alan 
Otokar Atlas, sağlam ve dayanıklı şasi yapısı 
ve makas sistemi ile kullanıcılara yüksek 
istihap haddi de sağlıyor. Kısa ve uzun 
olmak üzere iki farklı versiyon ile satışa 
sunulan Otokar Atlas, güçlü motoru ile her 
türlü yol koşulunda en üstün performansı 
sunuyor. Güçlü performansını, çevreci ve 

ekonomik motoru ile kazanca 
dönüştüren Atlas, düşük yakıt 
tüketimi, düşük bakım giderleri 
ve uygun yedek parça maliyeti 
ile her daim kullanıcısına katkı 
sağlıyor. Standart olarak sunulan 
güçlü kliması, 6 ileri vites sistemi, 
ferah kabin tasarımı ve geniş diz 
mesafesi ile uzun yolculukları bile 
keyifli hale dönüştüren Otokar 
Atlas, ABS fren sistemi, havalı 
imdat freni ve sınıfının en geniş iz 
mesafesi ile güven veriyor.

Otokar, hafif kamyon 
segmentinin 
iddialı ürünü Atlas’ı 
Türkiye’nin dört bir 
köşesindeki kamyon 
kullanıcıları ile 
buluşturmaya devam 
ediyor. Gerçekleştirilen 
Türkiye turu 
kapsamında bugüne 
kadar 36 il ve 42 
noktada toplam 10 
bin kişi ile buluşan 
Otokar Atlas, yük 
taşıma kapasitesi, 
yakıt tüketimi, düşük 
yedek parça ve 
bakım giderleriyle 
kullanıcılarından tam 
not aldı.
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UĞUR IŞIK “YURTİÇİ VE YURT DIŞINDA 
BİRÇOK YENİ FİRMA İLE TANIŞMA OLANAĞI BULDUK”.

Uğur Işık/ Genel Müdür / AKADEMİ ÇEVRE

FRİTZ A. KAHL “REW 
İSTANBUL 2017 FUARI İÇİN 
SÖZLEŞMEMİZİ ŞİMDİDEN 
İMZALADIK”
AMANDUS olarak katılımcısı olduğumuz 
REW İstanbul 2016 fuarında, standımıza 
yoğun bir ilgi vardı. Geri dönüşüm ile alakalı 
olarak kentsel atık, arıtma çamuru, ağaç, 
plastik gibi bir çok konu başlıkları ile ilgili 
olarak görüşmeler gerçekleştirdik ve REW 
İstanbul 2017 fuarı için sözleşmemizi 
şimdiden imzaladık.

Fritz A. Kahl / Pazarlama Müdürü /
Amandus /KAHL

İSMAİL DOĞAN “HEDEF 
KİTLEMİZİN TAMAMINA 
ULAŞTIK”
REW İstanbul 2016 Fuarına, firmamızın 
faaliyet gösterdiği alanları geliştirmek 

amacıyla katıldık. Fuar süresince standımıza 
ilgi oldukça yoğundu. Fuar süresinin 
hemen hemen tamamını ziyaretçilerimizle 
toplantılar yaparak geçirdik. Standımızda, 
tüm tesislerimizin maketlerini ve tanıtım 
filmlerini sergiledik. Fuara katılma 
hedeflerimizi sıraladık ve hedef kitlemizin 
tamamına ulaştık.

İsmail Doğan /Çevre Mühendisi / İş 
Geliştirme Uzamanı/ATLAS İNŞAAT

İSMAİL DOĞAN “HEDEF 
KİTLEMİZİN TAMAMINA 
ULAŞTIK”
REW İstanbul 2016 Fuarına, firmamızın 
faaliyet gösterdiği alanları geliştirmek 
amacıyla katıldık. Fuar süresince standımıza 
ilgi oldukça yoğundu. Fuar süresinin 
hemen hemen tamamını ziyaretçilerimizle 
toplantılar yaparak geçirdik. Standımızda, 
tüm tesislerimizin maketlerini ve tanıtım 
filmlerini sergiledik. Fuara katılma 
hedeflerimizi sıraladık ve hedef kitlemizin 
tamamına ulaştık

Akademi Çevre A.Ş. olarak 
her yıl olduğu gibi bu yılda 
büyük bir heyecan ve arzu 
ile REW İstanbul  . Yoğun 
ilgi gören standımızda 
ziyaretçilerimize; firmalara 
yaptığımız entegre atık 
yönetimi hakkında, yeni 
projelerimiz ve geri 
dönüşümün ülkemiz 
ve dünya için önemi 
hakkında, yeni projelerimiz 
ve geri dönüşümün 
ülkemiz ve dünya 
için önemi hakkında 
bilgiler verdik. Yurtiçi 
ve yurtdışından birçok 
yeni firma ile tanışma 
olanağı bulduk. Televizyon 
röportajları yaptık. REW 
İstanbul Fuarı, Akademi 
Çevre A.Ş. için verimli ve 
başarılı bir organizasyon 
başarısı oldu. Fuarın 
yoğun ilgi görmesinde 
organizasyonun 
başarısı inkar edilemez. 
Bu bağlamda bu 
organizasyonda emeği 
geçen ekibi yürekten 
tebrik ediyor ve 
başarılarının devamını 
diliyorum.
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BRİDGESTONE, FRANSA’NIN LİDER 
ARABA SERVİSİ VE LASTİK PERAKENDE 
SATIŞ AĞI SPEEDY’Yİ SATIN ALIYOR

Bridgestone, Avrupa, Ortadoğu, 
Afrika(EMEA) operasyonu bünyesinde, 
Fransa’nın lider araba servisi ve lastik satış 
ağı Speedy’yi satın alma sürecine girdi. 
Bridgestone, şirketin %100 hisselerini 
satın alarak, Fransa başta olmak üzere 
Speedy’nin aktif olduğu tüm ülkelerde 
sürücülere ulaşacak. Bu anlaşma ile, 
Bridgestone büyüme stratejisine paralel 
olarak, yalnızca Fransa’da 800’den fazla 
perakende satış noktasına ulaşmış olacak.

Bu birleşmeyi Bridgestone’un büyüme 
stratejisi için çok kritik bir adım olarak 
değerlendiren Bridgestone, Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika(EMEA) operasyonu CEO’su 
Eduardo Minardi; “Speedy’yi, premium 
müşteri portfolyosu, geniş coğrafi yayılımı ve 
hizmet kalitesi ile güçlü bir stratejik iş ortağı 
olarak görüyoruz. Bununla beraber, Speedy, 
güçlü bir marka bilinirliği ve yenilikçi bir 
yaklaşıma sahip. Speedy’nin yıllar içerisinde 
müşteri alışkanlıkları ve beklentilerine 
dair deneyimleri de Bridgestone’un öncü 
çalışmalarına katkı sağlayacaktır” dedi.

Speedy’nin CEO’su Jacques Le Foll ise 
birleşmeyi şöyle değerlendirdi: 
“Dünyanın 1 numaralı 
lastik üreticisi ile güç 
birliği sağlamak, 
Speedy, mağazaları ve 
müşterileri için önemli 
bir gelişme. Bu sayede 
Speedy, prensipleri, 
kalitesi, hizmet anlayışı 
ve yenilikçi ruhunun 
devamlılığını sağlayarak, 
gelişimini güçlü adımlarla 
sürdürecek. Sonuç olarak, 
bu anlaşma her iki tarafa da değer 
sağlıyor. Speedy’nin bundan sonra da 
başarılı gelişimini sürdürmek için heyecanla 

birlikte çalışacağız”. 

Bridgestone Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
bölgesinin Speedy firması ile yapmış 
olduğu bu işbirliğini değerlendiren Brisa 
Genel Müdürü Yiğit Gürçay şunları dedi; 
“Türkiye’de Speedy firmasını temsil 
eden Authority Group ile 2014 yılında 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile, Brisa 
ürünleri Speedy mağazalarında araç 
sahipleri ile buluşuyor. Bu iş birliği ile 
uzmanlık alanlarımızdaki tecrübemizi 
Speedy noktalarına taşıyor, müşterilerimizin 
ürün ve hizmetlerimize erişimini artırmış 
oluyoruz. Teşkilatlanmayı işimizin temeli 

olarak alıyor, iş ortaklarımızla beraber 
güçlenerek büyüyoruz. Benzer bir 

modelin, Brisa’nın ortaklarından 
Bridgestone’un bünyesinde 
Avrupa’da uygulanıyor 
olması, bizlere doğru yolda 
olduğumuzu ve lastik 
işinin geleceğinin hizmet ve 
perakendecilik sektöründe 

olduğunu teyit etti.”

Speedy’nin en önemli 
hizmetlerinden biri lastik satışı ve bu 

segmentte Bridgestone’un dünya çapındaki 
deneyimi şirketin hizmetlerini ileriye 
taşıyacak.

Global lastik devi 
Bridgestone, 
Avrupa, Ortadoğu, 
Afrika (EMEA) 
operasyonlarının 
Fransa’nın lider 
araba servisi ve lastik 
perakende satış ağı 
olarak hizmet veren 
Speedy’nin %100 
hisselerini satın 
almayı planladığını 
açıkladı. Satın alma 
sürecinin devam 
ettiğini açıklayan 
şirket, bu birleşmeyle 
birlikte lastik alanındaki 
uluslararası deneyimini 
Fransa’daki sürücülere 
çok daha yakın bir 
hizmetle sunacak. 
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YENİ FORD TRUCKS SERİSİ 
TÜRKİYE TURU’NDA

Ford Trucks, pazara sunduğu 2016 
model yeni çekici, inşaat ve yol kamyonu 
serilerini, Türkiye’nin dört bir yanında; 
Ford Trucks Yetkili Satıcıları ve Ford Trucks 
yöneticilerinin de katılımlarıyla müşterileri 
ile buluşturuyor. Güç, teknoloji ve verimliliğe 
odaklanarak geliştirilen E6 uyumlu Ecotorq 
motorlu yeni ağır ticari araçlar müşterilerin 
beğenisini kazanmaya devam ediyor. 

Nisan ayı sonunda başlanan yeni 
Ford Trucks yerel lansman aktiviteleri 
kapsamında, bugüne kadar 8 Ford Trucks 
Yetkili Satıcısı’yla birlikte 11 etkinlik 
gerçekleştirildi ve 2.500 müşteriyle 
buluşuldu. Yeni Ford Trucks Serisi tanıtım 
aktiviteleri Eylül ayı sonuna kadar devam 
edecek.

YENİ FORD TRUCKS SERİSİ 
GÜÇLÜ, TEKNOLOJİK VE 
VERİMLİ
Yeni nesil Ecotorq motor ile donatılan yeni 
Ford Trucks Serisi 480 PS’e kadar çıkabilen 
gücü ve 2500 Nm’ye ulaşabilen tork değeri 
ile yüksek sürüş performansı sunarken, 
yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor. Yakıt 
ekonomisinde bir önceki modele göre 
%8,5 iyileşme sağlayan yeni Ford Trucks 

modellerimiz sunduğu Şerit Takip, Aktif 
Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren 
Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark 
yaratmaya hazırlanıyor.

Ford Trucks’ta güç, teknoloji ve verimliliğin 
kalbi Yeni E6 Ecotorq Motor: 

Yakıt ekonomisinde %8,5 iyileşme, 480 PS’e 
varan Güç ile yüksek performans

Fikri ve Sınai hakları yüzde 100 Ford 
Otosan’a ait olan, Türkiye’de geliştirilen ve 
üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru 
Ecotorq, çevreci ve ekonomik motor 
teknolojisi ile daha az yakıt tüketerek 
daha çok verim sağlıyor. Yeni Ford Trucks 
serisi Türkiye ve uluslararası pazarlar için 
330-480 PS arası güç seçeneklerini E3, E5 
ve E6 emisyon seviyelerinde sunuyor. Bir 
önceki versiyonlara göre %8.5 oranında 
yakıt tasarrufu sağlayan Ecotorq motor ile 
yeni Ford Trucks serisi, bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılan testlerle sektördeki 
en rekabetçi yakıt tüketim değerlerine 
ulaşırken, tork ve güçteki artış ile de tüm 
koşullarda yüksek performans sunuyor.

Ford Trucks yeni modellerinde gücün yanı 
sıra frenleme konusunda da iyileştirmelere 
gitti. Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü 
frenleme sistemine sahip Yeni Ford Trucks 

serisi; 400 KW’lık 
motor frenine ek 
olarak 600 KW’lık 
Intarder opsiyonu 
sunuyor. 
Toplamda 
ulaşılan 1000 
KW’lık frenleme 
değeri, yeni 
Ford Trucks 
Serilerinde, 
yolda gidiş kadar 
duruşa da ne 
kadar yüksek 
önem verildiğini 
açıkça ortaya 
koyuyor. Tüm bu 
yenilikleriyle yeni 
nesil Ford Trucks 

modelleri üst düzey güvenlik sunuyor. 

Tüm bu motor yeniliklerinin yanında, 
aerodinamik yapısı ile Ford Kinetik Dizayn 
felsefesine uygun olarak tasarlanan yeni 
Ford Trucks serisi, %22 iyileştirilmiş dönüş 
açısı ve yeni nakliye serisine özel Arka Havalı 
Süspansiyon sayesinde taşınabilen +1 tonluk 
yük özelliği ile dikkat çekiyor. 

Yeni Ford Truck serisi satın aldıktan sonra 
da kazandırıyor ve 25% oranında azaltılmış 
bakım maliyetleri ile rekabette öne çıkıyor. 
Çekici ve İnşaat serisinde sunulan 120.000 
km ve 1.000 saate kadar uzatılmış bakım 
aralığı ile müşteriler, lojistik ve inşaat 
sektöründeki en rekabetçi bakım aralığı 
avantajına sahip oluyor. 

YENİ FORD TRUCKS SERİSİ 
NASIL GELİŞTİRİLDİ?
• Ecotorq ve 2016 model Ford Trucks 
geliştirme çalışmaları için 150 milyon Euro 
yatırım yapıldı.

• 750 mühendis, 4 yıl süresince çalıştı.

• 8 farklı bölgede, 2 milyon km’nin üzerinde 
test sürüşü yapıldı. 

• Yeni Ford Trucks Serisi, dünyanın en zorlu 
şartlarında 3 kıtada 8 farklı ülkede test edildi 
ve müşteriler için hazır hale getirildi.

Yeni Ford Trucks Serisi 
Türkiye’nin dört bir 
yanında müşterileri ile 
buluşuyor. Güç, verimlilik 
ve teknoloji özellikleri ile 
öne çıkan ve yeni E3, E5 
ve E6 Ecotorq motorlar 
ile donatılan yeni Ford 
Trucks serisi, yeni marka 
sloganı “Her Yükte 
Birlikte” ile görücüye 
çıkarılıyor.
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HİDROMEK, İSPANYA KARA KUVVETLERİ’NE 
TESLİMATINI TAMAMLADI. 
HİDROMEK’in İspanya 
Kara Kuvvetleri 
için ürettiği kazıcı 
yükleyicilerin son 
teslimatı geçen hafta 
gerçekleştirildi. 

2014 yılında İspanya 
Kara Kuvvetleri’nin 
operasyon, tatbikat 
ve olağanüstü 
afet durumlarında 
kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyduğu iş 
makinesi ihalesini 
HİDROMEK kazanmıştı. 
İhale kapsamında 
İspanya Kara Kuvvetleri ile toplamda 22 
adet kazıcı yükleyici teslimatı için anlaşma 
yapmıştı. İspanya Kara Kuvvetlerinin özel 
ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapılmış, 

Aksa Jeneratör, Türkiye’nin ilk ve en büyük 
EXPO’su olma özelliğine sahip “EXPO 2016 
Antalya”nın güç kaynağı oluyor. Ekim ayına 
kadar gerçekleşecek ulusal ve uluslararası 
etkinliklere ev sahipliği yapacak Antalya 
EXPO, Aksa Jeneratör’ün sağladığı enerji 
ile kesintisiz eğlenceyi ziyaretçilerine 
yaşatacak.
Nisan ayında kapılarını açan “EXPO 
2016 Antalya” Türkiye’nin bugüne 
kadar üstlendiği en büyük uluslararası 
organizasyonlar arasında yer alıyor. Sosyal 
ve kültürel etkinliklere sahne olan EXPO, 
bin 121 dönümlük sergi alanına inşa edilen 
Kongre Merkezi, Amfi tiyatrolar, Kır Aktivite 
Alanı, Çocuk Adası, Kültür ve Sanat Sokağı 
gibi alanlarda farklı etkinliklere devam 
ediyor.

KESİNTİSİZ ENERJİ AKSA 
JENERATÖR’DEN

HMK 102 B serisi kazıcı yükleyicilerin 
talepler doğrultusunda belirlenen 
tarihlerde teslim edilmesine karar 
verilmişti.

Kazıcı yükleyicilerin, rakiplerine 
kıyasla makine teknik özellikleri, 
makine bakım masrafları, ağır 
hizmet şartlarındaki dayanıklılığı, 
sağlam çelik konstrüksiyonu ve 
güvenilirliği gibi kriterlere bakılarak 
yapılan ihalede HİDROMEK tüm bu 
özellikleriyle öne çıkarak, İspanya 
Kara Kuvvetleri’nin açmış olduğu 
ihaleyi kazanmıştı. 

Anlaşma doğrultusunda teslim 
edilecek kazıcı yükleyicilerden 
14 adeti anlaşmanın yapıldığı yıl 
olan 2014 yılında teslim edilirken, 
2015’de ise 6 adet kazıcı yükleyicin 
teslimatı yapılmıştı. 

Anlaşma dâhilinde teslim edilecek kazıcı 
yükleyicilerin son teslimatı ise geçen hafta 
İspanya’da gerçekleştirildi. 

Ekim ayına kadar ziyarete açık olacak 
EXPO 2016 Antalya, ulusal ve uluslararası 
konserler, kongre ve sempozyumlar, dans 
gösterileri, tiyatrolar, milli ve özel gün ile 
Ramazan ayı etkinliklerine sahne olacak.

Büyük etkinliklerin tercihi Aksa Jeneratör, 
hem ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor 
hem de mevcut elektriğin kesilmesi 
durumda enerji desteği vererek yarı yolda 
bırakmıyor. Aksa Jeneratör, jeneratör 
setleri ile EXPO 2016 Antalya’nın enerji 
ihtiyacına çözüm sunarak kesintisiz 
eğlenceyi garantiliyor.

Dünyanın ilk beş jeneratör üreticisi 
unvanına sahip Aksa Jeneratör; keşif, 
montaj, nakliye, satış sonrası hizmet 
ve periyodik bakım hizmetiyle enerjinizi 
güvence altına alıyor. Aksa ihtiyaç olan 
her an hızlı bir şekilde devreye girerek 7 
gün 24 saat kesintisiz enerjinin kapılarını 
kullanıcılarına aralıyor.

EXPO 2016 ANTALYA’NIN ENERJİSİ AKSA’DAN
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TIRSAN YURTDIŞI İŞ ORTAKLARI İLE 
ALMANYA’DA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul, 12 Temmuz 2016 - Türkiye’nin lider 
treyler üreticisi Tırsan’ın Avrupa’daki başarıları 
hız kesmeden devam ediyor. Yurtdışında üretim 
tesisi olan tek treyler üreticisi olan Türkiye’nin 
treyler ihracat rekortmeni Tırsan, 30 Haziran 
2016 tarihinde Almanya’nın Goch şehrindeki 
tesislerinde iş ortaklarıyla geleneksel yaz 
buluşması olan ‘Summerfest’de bir araya 
geldi. Etkinlikte Tırsan’ın Avrupa çapındaki 
yeni satış sonrası hizmeti ve mayıs ayı başında 
Türkiye piyasasına sunulan hafif perdeli treyleri 
tanıtıldı.

Summerfest 2016 etkinliği, Tırsan’ın 
Avrupa’daki müşteri ve temsilcilerini temsilen 
13 ülkeden gelen iş ortaklarının katılımıyla 
gerçekleşti. Kuzey Ren Vestfalya Alman 
Taşımacılık ve Lojistik Birliği (VSL-NRW 
- Verband Spedition und Logistik Nordrhein-
Westfalen e.V.) üyeleri de, Tırsan’ın Goch 
tesislerinde düzenlenen yarıyıl toplantılarının 
ardından etkinlikte yerlerini aldı.

Summerfest 2016’da konuşan Tırsan’ın İş 
Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
İffet Türken, “Bugün burada iş ortaklarımızla 
birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Sektör 
bileşenleri ile kurduğumuz uzun süreli 
işbirlikleri sayesinde Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen treyler üreticisi olmaya devam 
ediyoruz. Bu yılın ilk beş ayında Avrupa’da 
satışlarımız iki kattan fazla arttı. Almanya’da 
ise büyümemiz hızlanarak devam ediyor. İlk 
beş ayda trafiğe kayıt oranımız, geçen yılın aynı 

dönemine göre %70,9 oranında yükseldi,” dedi.

“Başarımızı, sektör bileşenleri ile 
kurduğumuz verimli birlikteliklerin yanı sıra, 
güçlü Ar-Ge altyapımız sayesinde doğru 
müşteri için doğru ürünü geliştirebilme 
yetkinliğimize ve sürdürülebilir taşımacılık 
çözümleri sunmamıza borçluyuz,” diyen 
Türken, “Bunun son örneği, herşey dahil 
satış sonrası hizmetimiz olan K-Advance 
Care ve Kässbohrer Hafif Maxima Perdeli 
treylerimizdir,” ifadelerini kullandı. 

Almanya’nın Goch kentinde 1998 yılından bu 
yana üretim tesisi bulunan Tırsan, bu yılın 
üçüncü çeyreği içerisinde Ulm şehrinde yeni 
bir üretim tesisini devreye almaya hazırlanıyor. 

KUZEY REN VESTFALYA’DA 
UZUN SOLUKLU İŞBİRLİĞİ
2002 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer 
alan Almanya’nın 120 yıldan uzun geçmişi 
bulunan treyler üreticisi Kässbohrer, 2014 
yılından bu yana Kuzey Ren Vestfalya Alman 
Taşımacılık ve Lojistik Birliği (VSL-NRW) 
üyesidir.

Kässbohrer’in şirket merkezinin de yer aldığı 
Goch kentinin bağlı olduğu Almanya’nın Kuzey 
Ren Vestfalya eyaleti, dünyanın en büyük iç 
limanı olan Duisburg Limanı’na ev sahipliği 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Almanya’daki 
lojistik merkezlerinin dörtte birinden fazlasını 

ve en fazla Alman yük taşıma şirketini 
barındıran eyalet, sadece Alman lojistik 
sektörünün kalbi değil, dünyanın en önemli 
lojstik merkezlerinden de biridir.

Kässbohrer’in diğer VSL-NRW üyeleriyle 
işbirliği, bu bakımdan bölgenin ulaştırma 
ve lojistik sektörünün kalkınmasında rol 
oynamaktadır.

AVRUPA ÇAPINDA KESİNTİSİZ 
BAKIM HİZMETİ: K-ADVANCE 
CARE
Türkiye’nin en geniş satış sonrası hizmet ağına 
sahip olan Tırsan’ın bakım-onarım hizmetleri 
Avrupa’nın 23 ülkesinin yanı sıra Rusya ve 
Güney Kore’yi kapsamaktadır. 

Avrupa’nın en büyük üç treyler üreticisinden 
biri olma hedefine, geliştirdiği ürünlerle 
olduğu kadar verdiği hizmetlerle de emin 
adımlarla ilerleyen Tırsan, uluslararası lojistik 
sağlayıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak 
Avrupa çapında yepyeni bir hizmeti devreye 
aldı.

K-Advance Care hizmetiyle, Avrupa genelinde 
16 ülkede 6.000 servis noktasında Kässbohrer 
marka treylerler,  ihtiyaca yönelik olarak 
belirlenebilen sabit ücret avantajıyla yollarına 
güvenle devam edebilecekler.

K-Advance Care, treylerlerin periyodik 
muayenelerini, parça değişimini, lastik 
bakımını ve gerektiğinde değişimini, bunun 
yanı sıra yol yardımını içeren her şey dahil 
bakım-onarım paketlerinden oluşmaktadır.

İhtiyaca yönelik olarak hizmetlerin 
belirlenebildiği esnek K-Advance Care 
paketleriyle Kässbohrer markalı treylerler, 
istenirse 24, 36, 48 veya 60 ay boyunca, ya da 
önceden belirlenen kilometre performansına 
göre herşey dahil bakım garantisi altına 
alınıyor.

Buna ek olarak, K-Advance Care 
hizmeti içerisinde yer alan 7/24 
yol yardımı, Türkçe de dahil olmak 
üzere 18 farklı dil desteğiyle 
Avrupa genelinde Kässbohrer 
treylerlerin yola en kısa sürede 
dönmesi için kesintisiz hizmet 
sunuyor.

Tırsan 13 ülkeden gelen iş 
ortaklarıyla Goch tesisinde 
buluştu.
Avrupa çapındaki yeni 
bakım onarım hizmeti 
K-Advance Care ve 
Kässbohrer Hafif Perdeli 
Maxima tanıtıldı.
Kuzey Ren Vestfalya 
Alman Taşımacılık ve 
Lojistik Birliği (VSL-NRW) 
ile işbirliğini pekiştirdi.
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EMD FRİGO LOJİSTİK 
THERMO KING’i TERCİH ETTİ!

Soğuk zincir taşımacılığı denilince 
akla gelen ilk marka olan Thermo 
King, soğuk zincir parsiyel gıda 
taşımacılığına adım atan EMD Frigo 
Lojistik’in de tercihi oldu.  Türkiye’de 
tek çatı altında kurulu en büyük lojistik 
amaçlı iklimlendirilmiş depolama 
kapasitelerinden birisine sahip olan 
EMD Frigo Lojistik, soğuk zincir parsiyel 
dağıtım araçlarında kullanmak için 3 
adet T 1000 Spectrum, 2 adet T 800 
Spectrum, 2 adet V 500 Spectrum, 1 
adet Ce 450 max olmak üzere toplam 8 
adet ünite teslim aldı.  

EMD Lojistik’e yeni üniteleri firmanın 
tesislerinde Doğuş Otomotiv Thermo 
King Marka Müdürü Suna Türk ve 
Doğuş Otomotiv Thermo King Satış 
Yöneticisi Çağlar Bircan tarafından EMD 
Genel Müdürü Bülent Kaysılı’ya teslim 
edildi.

“DEPO UZMANLIĞIMIZI 
TAŞIMACILIKTA DA 
KULLANACAĞIZ”
Türkiye’de tek çatı altında kurulu en 
büyük lojistik amaçlı iklimlendirilmiş 
depolama kapasitelerinden birisi 
olan EMD Frigo Lojistik, 4 yılı aşkın 
süredir kendi özmal deposunda ulusal 
ve uluslararası müşterilerine donuk, 
soğuk, serin, kuru gıda depolanması 
ve sipariş yönetimi konusunda hizmet 
veren EMD Lojistik Genel Müdürü Bülent 
Kaysılı “Soğuk depoda uzmanlaştığımızı 
düşünüyor ve bu uzmanlığımızı soğuk 
zincir parsiyel taşımacılığı konusunda 
da kullanmak istiyoruz. 8 araç ile 

soğuk zincir 
parsiyel gıda 
taşımacılığına 
başlıyoruz. 
Araç sayımızı 
artırarak lojistik 
sektöründe 
de büyümeyi 
hedefliyoruz. 
Thermo King ile 
güçlendirdiğimiz 
filomuz ile 
bu hedefe 
ulaşacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

Thermo King 
Marka Müdürü 
Suna Türk, tüm 
ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek 
geniş ürün 
yelpazesi ile 
müşterilerinin 
çözüm ortağı 
olmaya devam 
ettiklerini 
belirterek 
“Sektöründe 

Türkiye’nin önde gelen markaları 
arasında yer alan EMD Lojistik’e yeni 
başladıkları parsiyel taşımacılıkta 
çözüm ortağı olduk. Son teknolojiye 
sahip ürünlerimize ek olarak aracın ısı 
hareketlerini sürekli takip etme imkanı 
sunan Tracking (uzaktan takip sistemi 
) cihazları ile müşterilerimiz ürünlerini 
güvenle taşımaktadır. Thermo King olarak 
sadece ürün satmıyor ihtiyaca uygun 
ürün seçiminden, satış sonrası servis 
ve bakım için gerekli tüm hizmetleri 
sağlıyoruz.”açıklamasında bulundu. 

 Thermo King Doğuş otomotiv güvencesi 
ve geniş yetkili satıcı ve servis ağı ile 
müşterilerinin çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor.

Türkiye’de tek çatı 
altında kurulu en 
büyük lojistik amaçlı 
iklimlendirilmiş 
depolama 
kapasitelerinden 
birisine sahip olan 
EMD Frigo Lojistik, 
soğuk zincir parsiyel 
gıda taşımacılığına 
Thermo King ile 
başlıyor.
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KRONE, TÜRKİYE YATIRIMLARINA 
DEVAM EDİYOR

Almanya’nın lider treyler markası Krone, 
Türkiye’de uzun vadede kalıcı olduğunu 
gösteren yatırımlarına devam ediyor. 
2012 yılında İzmir’de treyler üretimine 
başlayan Krone, ikinci yatırımını İstanbul’a 
çok yakın bir bölgede yaptı. Son yıllarda 
önemli sanayi merkezlerinden biri haline 
gelen Gebze’de açılan Krone Center; 
satış, satış sonrası, yedek Parça ve 2. el 
operasyon merkezi olarak faaliyetlerine 
başladı. 

7/24 SATIŞ SONRASI 
SERVİS HİZMETİ
Krone Center Gebze’nin açılışının ardından 
araçların serviste kalma sürelerinde dikkat 
çekici bir düşüş yaşanmasını sağladıklarını 
belirten Krone Satış Sonrası Hizmetler 

Yöneticisi Mehmet Dinçer, müşterilerine bin 
metrekaresi kapalı toplam 4 bin metrekare 
alanda hizmet verdiklerini belirtti. 

Dinçer, “200 bin Euro yedek parça 
açılış stoku ile başladık. Şu anda stok 
durumumuz 1 milyon Euro değerinde ve 
bin 300 kalem civarında. Buradan Türkiye 
geneline yayılmış 32 servis noktamıza 
yedek parça sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. 
Servis noktalarımızı, önümüzdeki dönemde 
artırmaya devam edeceğiz. Merkezimizdeki 
yedek parçalar ağırlıklı olarak İzmir 
fabrikamızdan ve Almanya’dan geliyor. 
Krone Center’ın faaliyetlerine başlaması ile 
araçların serviste bekleme süreleri oldukça 
kısaldı. İstanbul içerisinde yarım gün, 
Türkiye geneline en geç 1,5 gün içerisinde 
parça teslimatı yapabiliyoruz” açıklamasını 
yaptı. 

Dinçer, Krone acil yol yardım hizmeti ile 
de 7/24 hem Türkiye’de hem Avrupa’da 
müşterilerine satış sonrası hizmetler 
desteği verdiklerini belirtti. Krone 
müşterisi, yolda herhangi bir problem 
yaşadığı takdirde, Krone web sayfası veya 
cep telefonu uygulaması ile en yakın Krone 
servisinin tespitini yapabiliyor ve kendisine 

en yakın servisle iletişime geçerek zaman 
kazanıyor.   

2. ELDE HEDEF 250 
TREYLER
Krone Center kapsamında faaliyete geçen 
2. el organizasyonu ise ağırlıklı olarak takas 
amaçlı kullanılıyor. Yeni araç almak isteyen 
müşterilerin halen kullandıkları treylerler, 
değerinde alınıyor. KroneUsed markası 
altında verilen 2. el hizmeti için Krone, yine 
aynı bölgede 5 bin 500 metrekarelik bir 
park sahasını kullanıyor. Park sahası 50-55 
treyler park kapasitesine sahip. 

İkinci el treylerde pazardaki büyük 
markaların modellerini almayı tercih 
ettiklerini belirten Krone Trailer Int. Satış 
Müdürü Ömürden Özacar, “Amacımız 
kârlılık değil, sıfır araç satışına destek 
olmak. KroneUsed sayesinde takas 
taleplerine olumlu cevap vermeye başladık. 
2016-2017 yılı alım satım hedefimiz 250 
civarında” dedi. Özacar, Krone olarak satışını 
gerçekleştirdikleri 2. el treylerlerde en 
çok tenteli araç grubunun el değiştirdiğini 
söylerken “Krone olarak 2. elde sattığımız 
her aracın arkasındayız” dedi.

Türkiye pazarında 
2015’den bu yana 
tek başına faaliyet 
gösteren Alman 
treyler markası 
Krone, İzmir’de 
açtığı fabrikanın 
ardından ikinci 
yatırımını Gebze’de 
gerçekleştirdi. Krone 
Center Gebze; 
satış, satış sonrası, 
yedek parça ve 2. el 
operasyon merkezi 
olarak faaliyet 
gösteriyor. 



LOJİSTİKTEKİ 
 ÇÖZÜM ORTAĞINIZ! İzmir, Tire’deki yıllık 10 bin adet treyler üretim kapasiteli fabrikasıyla yerli üretici 

haline gelen Krone, Alman ürün kalitesini, Türk hizmet anlayışı ile sunuyor…

İkinci elde güven, 
yeni alımlarda 
takas avantajı
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RENAULT YENİ PİCK-UP MODELİNİ
GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR: ALASKAN

Profesyonel müşterilerin gereksinimlerini 
karşılamanın dışında hem keyif hem de 
günlük kullanıma son derece uygun. Ayrıca 
hafif ticari araçlar alanında sahip olduğu 
deneyim sayesinde Renault, müşterilerinin 
gereksinimlerine uygun geniş bir servis, 
dönüşüm ve aksesuar yelpazesi sunuyor.

Renault son 18 yıldır Avrupa’nın bir numaralı 
hafif ticari markası durumunda. Renault, 
Latin Amerika ve Afrika pazarlarında 
sahip olduğu güçlü pozisyonlara ek olarak 
hafif ticari araçlar konusunda üst düzey 
bölgesel oyuncu olmaktan çıkıp üst düzey 
bir global oyuncu haline gelme yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. 2015 senesinde 
15 milyon adet satılan hafif ticari araçlar 
önemli bir stratejik pazar durumunda. 

Söz konusu pazarda her sene beş milyon 
adetlik satış gerçekleştiriliyor; yani tüm 
dünyadaki hafif ticari araç satışlarının üçte 
birinden fazlası. 18 yıldır Avrupa’nın bir 
numaralı hafif ticari markası ünvanıyla ve 
hem Güney Amerika’da hem de Afrika’da 
güçlü konumuyla Renault Grubu üç tesiste 
üretilecek olan ALASKAN ile birlikte 
adeta vites yükseltiyor. ALASKAN, 
Renault’nun uzun süredir 
varlığını sürdürdüğü 
Latin 

Amerikalı pick-up pazarlarında lanse 
ediliyor. Araç ilk kez, ilk gösteriminin 
gerçekleştirildiği Kolombiya’da satışa 
sunulacak.

Renault Grubu 2015 senesinde hafif ticari 
araç pazarında güçlü bir yıl geçirdi ve 
387,00 adetlik satış rakamına ulaştı. Söz 
konusu rakam, toplam pazarda %6,3’lük 
azalmaya rağmen %12,4’lük artış anlamına 
geliyor.Mayıs 2016 sonunda tüm dünyadaki 
hafif ticari araç satışları 167 bin adet 
olarak gerçekleşti: Bu, Mayıs 2015 sonu 
ile kıyaslandığında daralma gösteren bir 
pazarda (-%4) +%15’lik artış anlamına 
geliyor.

“Bu göz kamaştırıcı pick-up tüm dünyadaki 
ticari ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak. ALASKAN ile 
birlikte Renault’nun 
hafif ticari 
araçlarını 
üst düzey 
bölgesel 
oyuncu 
olmaktan 
çıkarıp 
üst düzey 
global bir 
oyuncu haline 
getireceğiz.”

Renault, pick-up 
segmentine taptaze bir 
soluk getiren ve enerjik 
ön tasarımıyla göz 
kamaştıran bir tonluk 
ALASKAN’ı gün yüzüne 
çıkarıyor. Hem sağlam 
hem de konforlu olan 
ALASKAN en son 
teknoloji ürünü sağlam 
bir şasi ile sıra dışı bir 
sürüş konforu sunuyor. 
ALASKAN, üst düzey 
off-road kabiliyeti ile 
2.3 litre dCi motoru 
sayesinde sınıfının 
en iyi yakıt tüketimini 
başarıyla bir araya 
getirecek biçimde 
tasarlandı.
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2017 SONUNA KADAR 
12 TESİS DAHA KURULACAK

Coşkunöz Holding CEO’su Emin Ataç, 
İneva’nın atıkların ekolojik biçimde hiçbir 
ön işlem yapılmadan bertaraf edilmesi ve 
bu atıklardan enerji elde eden tesislerin 
üretilmesi amacıyla Coşkunöz Holding 
bünyesinde kurulduğunu hatırlattı. İneva’nın 

sahip olduğu sistemin Türk Mühendisleri 
tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken 
Ataç, şunları söyledi: “İneva konsepti, 
atıkların yerinde bertarafını temel alan bir 
konsept ve müşterilerimiz için atıkların 
çıktığı ya da toplandığı noktalara tesisler 
kurulmakta. Her atığa göre terzi usulü 
özel dizaynlar yapılmakta. Müşterilerimiz 
arasında arıtma çamuru ayağında su ve 
kanal idareleri, organize sanayi bölgeleri ve 
arıtma tesisi olan özel firmalar yer alırken, 
bu kurumlar dışında tesislerimizin 

teknik olarak bertaraf edebileceği atıkları 
üreten kuruluşlar da yer almakta. İneva 
çok gelişmiş yakma sistemi sayesinde 
çalıştığı sürece emisyon sınırlarının çok 
altında emisyon üretir. Yaş çamurun yüzde 
4’ü oranında kül üreterek bu anlamda çok 
iddialı bir konumda.”

Atıkların yerinde bertarafıyla ilgili dünya 
markası olmayı hedeflediklerini vurgulayan 
Emin Ataç, “son 3 yılda 6 tesis kurduk. 
Hedefimiz 2016 sonuna kadar 4 tesis daha 
kurmak ve 2017 yılında da 8 tesis kurmak. 
Bu bağlamda çalışmalarımızı yurtiçi ve 
yurtdışında sürdürmekteyiz” diye konuştu.

1 TON ATIKTAN 1.5 TON 
BUHAR ENERJİSİ
İneva’nın ekolojik bir sisteme sahip 
olduğunu, sabit ve sınır değerlerin çok 
altında emisyon ürettiğini vurgulayan Ataç, 
200 ton/güne kadar olan tesislerde vardiyalı 
bir personelle çalışılabildiğini kaydetti. 
Ataç şu bilgileri verdi: “Bakım maliyetini 
minimize edebilmek için tasarımla 

çok bakım gerektirecek 
parçalar kullanılmamaya 
özen gösteriliyor. Minimum 
5 ton/gün kapasiteden 
başlayan ve her kapasitede 
tasarım yapabilen modüler 
tesisler kurmaya elverişli 
bir sistem. 100 ton/
gün ve üzeri tesislerde 

tek reaktör kullanılıyor. Böylece tesisin 
arıca ve bakım zamanlarında tamamen 
du7rması önleniyor. İneva prosesinde 
her 1 ton atık bertarafından ortalama 1.5 
ton buhar enerjisi sağlayabiliyoruz. Ve bu 
buhar enerjisi istenilirse buhar türbinleri 
vasıtasıyla elektriğe çevrilebiliyor. Verim 
olarak da çok büyük avantajlar sağlıyor.”

Türkiye’de atık yakmanın yıllardır sadece 
devlet tekelinde yapıldığına dikkat çeken 
Emin Ataç, bu telek durum sebebiyle büyük 
sorunlar halen yaşanmakta olduğunu 
vurguladı.

Coşkunöz Holding 
bünyesinde kurulan 
İneva, yerinde bertaraf 
konseptiyle taşıma 
maliyelerini düşürüyor. 
Son 3 yılda 6 tesis 
kuran İneva, bu yılın 
sonuna kadar 4 tesis 
daha kurmak istiyor. 
İneva’nın 2017 hedefi 
ise 8 tesis.

İNEVA, ATIKLARA TERZİ USULÜ ÖZEL TASARIMLAR YAPIYOR
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OTOMOTİVDE GELECEĞİN MOBİL 
DENEYİMİNİ OLUŞTURMANIN YOLU
İŞBİRLİĞİNE DAYALI DİJİTAL ORTAMLARDAN GEÇİYOR

Geleceği tahmin etmenin tek yolu, onu 
oluşturmaktır. Bugünün hiper-bağlantılı 
çağında otomotiv sektöründe nasıl bir 
gelecek oluşturacağız? Artık otomobiller 
ve tüketici elektronikleri; klasik araba 
kavramını, tüketicilerin kullanacağı ve 
etkileşime gireceği yepyeni mobilite 
deneyimlerine dönüştürmeye yaklaşmış 
durumda. Sürücüsüz araçların 2020 gibi 
halk tarafından kullanılmaya başlanacağı 
ve gelecekteki araç yeniliklerinin yüzde 
80’inin güvenlik, eğlence ve performansa 
odaklı dahili sistemler tarafından 
sağlanacağı tahmin ediliyor. Yolcular 
otomobili sadece sürmekten daha 
fazlasını yapacak, filmler izleyecek, 

yemek yiyecek veya 
çalışacaklar; bunların hepsini 
yolda giderken yapacaklar.

BEKLENMEDİK 
MOBİL 
DENEYİMLER 
Araba kullanma deneyiminin 
tüketiciler için cazip olması, 
sürüş dışındaki becerilerinin 
ve ihtiyaçlarının kapsamlı 
bir şekilde anlaşılmasını 
gerektiriyor. Bu durum, 
otomotiv sektörüne yeni 
iş ve teknoloji ortaklıkları 
kurarken yeni sektör ve 
teknoloji standartları 
geliştirme hususunda da 
esin kaynağı oluyor. Tüketici 
elektroniği konusundaki 
büyük ticaret fuarlarında 
artık otonom sürüş, çarpışma 
önleme ve araç haberleşme 
teknolojilerine odaklanan 
daha çok alan görüyoruz. 
Bu şekilde , otomobil 
üreticilerinin yapay zekaya 
yatırım yaptıklarını ve hatta 
otomotiv mühendislerinin 
tüketici teknolojisi şirketlerine 

katıldıklarını görüyoruz. 
İşbirliğine dayalı bir dijital platform; 
sosyal yenilikçilik, mühendislik 
karmaşıklığının yönetimi, çevresel etki 
simülasyonları, büyük veri analizleri 
gibi faydalarıyla mobilite sağlayıcılarının 
bu geleceğe ait deneyimleri nasıl 
oluşturduklarını etkileyebilir. Bilgi 
birikiminin dijitalleşmesi, sofistike 
projeler üzerinde işbirliği, tasarlama, 
mühendislik ve paylaşım için gerekli 
bilgileri kanalize eder. Tüketiciler, 3D 
sanal deneyimler sayesinde yaratma 
sürecine henüz tasarım aşamasında 
güçlü bir şekilde dahil olabilir ve yeni 

Gelecekteki araç 
yeniliklerinin 
yüzde 80’inin 
güvenlik, eğlence 
ve performansa 
odaklı dahili 
sistemler tarafından 
sağlanacağı tahmin 
ediliyor. Yolcular 
otomobili sadece 
sürmekten daha 
fazlasını yapacak, 
filmler izleyecek, 
yemek yiyecek veya 
çalışacaklar; bunların 
hepsini gidecekleri 
yere giderken 
yapacaklar. Dassault 
Systemes Türkiye Ülke 
Müdürü Elif Gürdal ‘ a 
göre; işbirliğine dayalı, 
akıllı ve sezgisel 
dijital ortamlar bu 
mobil deneyimlerin 
oluşturulmasında 
yenilikçilik 
laboratuarları olarak 
işlev görecek.
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bir anlayış ve zevkler ve trendlerin 
doğrulanması için yeni yollar sunabiliyor. 
Büyük veriden yararlanma, özelleştirilmiş 
mobilite deneyimlerinin oluşturulmasını 
kanalize ediyor ve hizmet ve ürün 
geliştirmeyi destekliyor. Araç içi 
sensörlerinin 2020 itibariyle araç başına 
200’e ulaşması ve içerdikleri büyük 
miktarda verinin, mobilite sağlayıcılarının 
tüketicilerin davranışlarını daha iyi 
yorumlamasına yardımcı olacak yeni 
bir gerçek zamanlı geri bildirim seviyesi 
sağlaması bekleniyor. Sosyal ağlardan 
gelen harici verilerle harmanlanan bu 
bilgiler, özellikleri özelleştirmek veya 
sürüş performansını geliştirmek için 
dijital olarak toplanabiliyor. 

İNSANLARIN HAYATINA 
PROAKTİF KATKILAR
Mobilite sağlayıcılarından insanların 
hayatlarına proaktif olarak katkı 
sağlamaları da beklenebilir. Bir yolcunun 
sağlık durumunu izleme ve ilgili verileri 

analiz etme gereksinimleri, aracın içine 
rahatlatıcı kokular gönderilmesi , sırt 
ağrısı veya kan pıhtılaşmasını önleyen 
bir masaj veya acil bir durumda bir 
sağlık uzmanına hızlı bağlantıya öncülük 
edebilir. İlgili kişisel verilerin dijital 
platform üzerinde üretilmesi ve işlenmesi 
mobilite sağlayıcılarının, yeni bir seviye 
için “teknolojiden avantaj sağlayan” iş 
modelleri geliştirmesini sağlayabilir. 
Mobilite sağlayıcıları, yenilikçiliği 
hızlandırmak için karmaşık geliştirme ve 
üretim süreçlerinde uzmanlaşabilir ve 
bunları kolaylaştırabilir. 

ENERJİ DENGESİ VE 
ÇEVREYE MİNİMUM ZARAR 
İÇİN SİMÜLASYON
Çevresel unsurlar uzun zamandır 
otomotiv sektörüyle ilgili sorunların 
bir parçası ve günümüzün sürücüleri, 
performanstan ödün vermeden yakıt 
açısından verimli ve çevre dostu 
araçlar bekliyor. Dünyanın her yanında 

farklılık gösteren uyumluluk 
dayatmaları söz konusuyken 
dijital bir platform, mobilite 
sağlayıcılarının uyumluluk 
ve model karmaşasını 
yönetmesine ve enerji 
dengesini ve araç tasarımının 
çevreye potansiyel etkisini 
göstermek için davranışları 
simüle etmesine olanak 
tanıyor.

SIFIR HATA HEDEFİ
Ayrıca artan yolcu ve yaya 
güvenlik önlemleri de 
gelecekteki yeniliklere yön 
veriyor. Fiziksel bir prototip 
oluşturulmadan önce bir 
aracı ve karmaşık sistemler 
sistemini modelleyen ve 
simüle eden teknolojik bir 
platform, potansiyel sorunları 
tasarım döngüsünde erken 
aşamalarda belirlemeye 
yardımcı olabilir. Bu “sıfır 
hata hedefi” yaklaşımında, 
fikir oluşturmadan nihai 
montaja kadar gelişim 
süreçlerini optimum hale 
getirmek için 3D onaylama, 

en iyi uygulamalar, şablonlar ve Ar-Ge, 
mühendislik ve diğer disiplinler arasında 
işbirliğinden faydalanılmakta. 

Günümüzde birçok otomotiv şirketi, 
şehir içi yollarda kendi kendine 
sürüş mobilitesi için etkileyici yeni 
perspektifler sunmak amacıyla 
sosyal yenilikçilik ile birlikte gelişmiş 
sistem mühendisliğinden faydalanıyor. 
Yenilikçiliğin etkisini tam olarak anlamak 
için üreticiler, bir aracın fiziksel, teknolojik 
ve davranışsal unsurlarının ötesine 
geçerek aracı, akıllı şehirler gibi büyük 
sistemler kapsamında simüle edebilirler. 

Araç içinde ve araçların çevreleriyle daha 
fazla bağlanabilir olmalarının yanı sıra 
bireyselleştirilmiş mobiliteye yönelik 
artan talep, otomotiv yenilikçilerinin 
farklılaştırılmış mobilite deneyimleri 
oluşturmaları için yeni fırsatlara kapı 
açacak. İşbirliğine dayalı, akıllı ve 
sezgisel dijital ortamlar bu deneyimlerin 
oluşturulmasında yenilikçilik 
laboratuarları olarak işlev görecek. 



201648

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 
Genel Sekreter // Dr. Süfyan EMİROĞLU

1. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Kahramanmaraş’ta doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Kahramanmaraş’ta  
tamamladım. Ardından Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ankara 
Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesinden 
mezun olduktan sonra, ABD Virginia O.D. 
Üniversitesinde Ekonomi Yüksek Lisansımı 
tamamladım. Doktoramı ise Ekonomik 
Güvenlik alanında yaptım. Avrupa Birliği, 
Gümrük Birliği, Avro Bölgesi, sanayi 
planlamaları ve stratejileri, markalaşma, 
teknoloji ve inovasyon, ekonomik güvenlik, 
piyasa gözetimi ve denetimi gibi ekonomi 
konularda yoğun olarak çalıştım. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde; Gayri Menkul 
Yatırımcılığı, Amerika’da Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Halkla İlişkiler, Amerika’da Tüketici 
Hakları, Vergi Avantajlı Yatırım, Liderlik gibi 
çeşitli konularda çalışmalarım oldu. 2007 
yılında,  Uzak Doğu Ekonomileri üzerinde 
yerinde (Çin-Kuzey Kore ve Japonya’da) 
inceleme ve araştırmalar yaptım. Çalışma 
hayatına, 1993 yılında Maliye Bakanlığı’nda 
başladım. 1997-2007 yılları arasında Müfettiş, 
2006 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
2007-2009 yılları arasında Başmüfettiş olarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında görev yaptım. 
2009 da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2014 yılları 
arasında Sanayi Genel Müdürlüğü görevlerini 
yürüttüm. 2010-2013 yılları arası Ulusal 
Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı yaptım. 
Birleşmiş Milletler, NATO başta olmak üzere 
çok sayıda Uluslararası kuruluşta Türkiye’yi 

temsilen görev yaptım. Bunun 
dışında D-8, Türkiye Arap 
Birliği Ülkeleri  
Sanayi Zirveleri, MPM gibi 
Türkiye’de ve yurtdışında 
çok sayıda kurum ve 
kuruluşta  yönetim 
kurulu üyeliği, danışmanlık, 
koordinatörlük gibi görevler 
yürütüm. Türkiye’nin ilk 
Sanayi Stratejisi, Sektörel 
Stratejilerin yapılmasını ve 
yürütülmesini sağladım. 
2016 Şubat itibariyle devlet 
hizmetinden ayrılarak 

yine yarı kamusal kabul edilebilecek 
Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonunu(MAKFED)’de Genel Sekreter 
olarak göreve başladım. 

Dolayısıyla yaklaşık 23 yıllık kamu hayatım 
sanayi ve sanayici ile birlikte geçti.  
Türkiye’nin sanayisinin kalkınması için çaba 
gösterdim. Bu süre zarfında başta  
Makine Sektörü olmak üzere tüm sektörlerle 
çok yakın çalıştık.

2. Okuyucularımıza MAKFED 
kuruluş hikayesini anlatır 
mısınız?
Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(MAKFED), yedi yılı bulan hazırlık sürecinin 
ardından 2014 yılında makine imalat 
sektöründeki 14 kurucu derneğin tepe örgütü 
olarak faaliyete başlamıştır. Türk Makina 
İmalatı  Sektörünün, diğer yan sektörler ile 
beraber ilerlemesine, tüm sektörel politika ve 
uygulamalarının oluşturulmasına, sektörün 
yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel  
rekabette güçlenmesine en üst düzeyde 
katkı sağlamak amacıyla kurulan sektörün 
en üst sivil toplum örgütüdür.  MAKFED şu 
anda bünyesinde 17 alt sektörü barındırıyor. 
Türkiye’de yaklaşık 60 milyar Dolar hacme 
ulaşan Makine Sektörü ihracat, üretim, 
istihdam gibi temel göstergeler açısından 
neredeyse %80’i Federasyonumuzca temsil 
ediliyor. Yönetim Kurulumuz sektörümüzün 
STK başkanları ve ileri gelenlerinden oluşuyor. 
Federasyon son derece dinamik ve vizyoner bir 
bakış açısına sahiptir. Sektörün hedeflenen 100 

milyar Dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi ve 
dünyada marka haline gelmesi için çalışmalar 
yapıyoruz. AB Projeleri, strateji ve planlama  
çalışmaları, mevzuat iyileştirme çalışmaları, 
uluslararası işbirlikleri çalışma  
alanlarımızdan sadece bir kaçıdır.

3. MAKFED in kuruluş amacı 
nedir?
Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonunun kuruluş amacı, Türk Makina 
İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler 
ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına 
katkıda bulunmak, Makina Sanayii ile ilgili 
tüm sektörel politika ve uygulamaların 
oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte 
gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde 
etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları 
geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma 
ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel 
bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı 
içinde bünyesinde toplayarak:

•Üye Dernekler ve mensupları arasında 
mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum 
ve disiplini geliştirmek,

•Kanunların öngördüğü çerçevede, insan 
sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini 
göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve 
bunlara üye meslek mensuplarının hak ve 
menfaatlerini korumak,

•Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini   
geliştirmektir.

Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve 
bunlara üye meslek mensupları arasında  
var olan dayanışmayı en üst seviyeye 
çıkarmaktır.

4. Federasyonunuzun 
kuruluşundan bugüne kadar 
olan hedeflerine ulaştı mı 
sizce? 
MAKFED, makine sektörünün politikalarının 
oluşturulmasında tüm alt ve yan sektörlerle 
birlikte stratejik bakış açısı ortaya koymaya 
yönelik yaklaşımlara sahip olmuştur. Sektörün 
en önemli sorunlarından eğitim, nitelikli insan 
kaynağı, Ar-Ge, inovasyon, stratejik işbirliği 
ve ortaklığı STK’larla, devletle, sanayi çalışan 
ve yöneticileriyle birlikte hareket ederek 

RÖPORTAJ
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çözmeye, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
konularda kalkınmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Sektörün sorunlarına çözüm 
ortaklığı geliştirerek üstesinden gelmeye 
çalışıyoruz. Bu amaçla ulusal ve uluslararası 
alanda ortak projeler geliştirmekteyiz.  İşbirliği 
ve dayanışmalarımızdan makine sektörü çok 
olumlu sonuçlar elde etmektedir. Ülkemiz, tüm 
sektörler itibarıyla Almanya ve ABD’de ihracat 
kayıpları yaşarken makine sektörü olarak bu 
ülkelerde gücümüzü artırmış olmaktan dolayı 
çok memnunuz. Almanya ve ABD’de aldığımız 
sonuçlar, sektörümüzün Türkiye’nin toplam 
ihracatı içindeki payının %9,5’a yükselmesini 
sağlayan önemli unsurlardan biri oldu. 

5. Şu an MAKFED’e üye olan 
kaç dernek bulunmaktadır?
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu 
16 asıl 1 gözlemci üye derneği bir  
araya getirerek tüm sektörü tek çatı altında 
toplayarak, bütünleşmeyi sağlayan bir  
kuruluştur.

6. Hangi sektörlere ait 
üyeleriniz bulunmaktadır?
Makine sektörü sanayideki tüm imalat 
sektörünün ana girdisi olan makineleri 
üretiyor. Dolayısıyla tüm sektörle çok yakın 
ilişki içerisindedir. MAKFED, farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren üye dernekleri örgütleyip, 
tüm sanayide daha güçlü bir yapı  
oluşturmak için önemli bir temsil görevi 
üstleniyor.  Makine sektöründeki yenilik, verim 
artışı, teknolojik gelişmeler birkaç kat olarak 
girdi sağladığı diğer sektörlere de  
yansıyor. Daha iyi, verimli ve teknolojik tekstil 
makineleri tekstil sektöründe, daha  
verimli ağaç işleme makineleri mobilya 

sektöründe, daha teknolojik plastik makineleri  
plastik sektöründe, daha işlevsel ve tasarruflu 
tarım makineleri tarım sektöründe, iş  
makineleri inşaat sektöründe daha verimli ve 
daha rekabet edebilir, daha çok  
kazanabilir hale gelmemizi sağlıyor. Bu süreç 
tüm ekonomiye itici güç oluyor. Bu gün çok 
konuştuğumuz ve gelecek günlerde de çok 
konuşacağımız, belki de önümüzdeki 5-10 yıl 
içinde sanayide üretim, istihdam, verimlilik 
gibi önemli alanları etkileyecek “Endüstri 4.0” 
da yazılım, elektronik ve diğer otomasyon 
teknolojileri yanında  temelde makine odaklı 
olarak yürütülecektir. Bu nedenle MAKFED 
tüm sektörlerle işbirliği içerisindedir. 
MAKFED’in 17 Sektör derneği şunlardan 
oluşmaktadır:

1. Akder akışkan gücü derneği
2. Amd ambalaj makinecileri derneği
3. Arusder araç ve araçüstü ekipman ve iş 
makinaları üreticileri birliği derneği
4. Aysad asansör ve yürüyen merdiven 
sanayicileri derneği
5. Besiad bağlantı elemanları sanayici ve 
işadamları derneği
6. Enosad endüstriyel otomasyon sanayicileri 
derneği
7. İmder türkiye iş makinaları distribütörleri ve 
imalatçıları birliği
8. İsder istif makinaları distribütörleri ve 
imalatçıları derneği
9. İskid iklimlendirme soğutma klima 
imalatçıları derneği
10. Kbsb kazan ve basınçlı kap sanayicileri 
birliği derneği
11. Mib makina imalatçıları birliği derneği
12. Pagder plastik sanayicileri derneği
13. Pomsad türk pompa ve vana sanayicileri 
derneği
14. Tarmakbir türk tarım alet ve makinaları 
imalatçıları birliği
15. Temsad tekstil makina ve aksesuar 
sanayicileri derneği
16. Tevid elektrikli vinç imalatçıları birliği 
derneği
17. Timsad ağaç işleme makine ve yan sanayisi 
iş adamları derneği- gözlemci üye

7. Üye DERNEKLERDEN gerekli 
desteği alabiliyor musunuz?
Hem Federasyon olarak hem de üye 
dernekler olarak son derece proaktif 
bir çalışma anlayışına sahibiz. Her türlü 
sorunda üyelerimizin çözüm ortağı olarak 
çalışıyoruz. Odaklı toplantılarla firmaları bir 

araya getiriyoruz. Ziyaretler yapıyoruz ve kim 
ne üretiyor neye ihtiyacı var bunu biliyoruz. 
Firmalarımızın ihtiyaçlarını öncelikle kendi 
içimizde çözme hedefiyle hareket ediyoruz. 
Bu da koordinasyon ve üye firmalar arasında 
etkileşim içerisinde gerçekleşiyor.

8. Türk makina sektörü 
hakkında düşünceleriniz 
nelerdir?
Türk makine sektörü son yıllarda Türkiye 
ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı 
olmuştur. 2015 yılında 144 milyar $ olarak 
gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından 
Makine Sektörü % 9,2 pay almıştır. Makine 
ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında Kara 
Taşıtlarından sonra 2. sıradaki sektördür. 
Türk Makine Sektöründe 2001 yılında %27 
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 
yılında %51’e çıkmıştır. Sektörün ihracatı 2015 
yılında 2014 yılına kıyasla %9,3 azalarak 13,3 
milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Türk Makine 
Sektörünün önde gelen ihraç pazarları; 
AB Ülkeleri ve ABD’dir. Küresel ölçekte 
rekabetçi olan Türk Makineleri, 200 ülkede 
kullanılmaktadır.  2014 yılı dünya Makine 
ticareti sıralamalarında ihracatta 26. sırada, 
ithalatta ise 22. sırada yer alan Türkiye, 
Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır. Son 
5 yılda Türkiye ihracatında söz sahibi sektörler 
arasında en fazla artış makine sektöründe 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde makine ihracatı 
% 67 artış göstermiştir. Türk Makine ihracatı, 
son 5 yılda  ortalama % 15 ihracat artışı ile 
ihracat artışı sıralamasında sektöründe 
dünyada 3. sırada yer almıştır. Sektörde firma 
sayısı 10 bini, istihdam ise 180 bini aşmış 
durumdadır.

Bilindiği üzere her güçlü ekonomi güçlü 
bir sanayiye her güçlü sanayi de güçlü bir 
makine sanayine sahip olmak zorundadır. 
Fabrika yapan fabrikalar olarak bilinen makine 
sanayi olmadan ve gelişmeden güçlü bir 
sanayiden, güçlü bir sanayi olmadan da güçlü 
bir ekonomiden söz etmek mümkün değildir. 
Katma değer için ar-ge ve inovasyon temel iki 
faktördür. Teşvik mekanizmalarının da katma 
değer odaklı kurgulanması gerekmektedir. 
Biz katma değerli üretimle ancak gelişebiliriz. 
Tüm planlamalarımızı bu çerçevede yapmak 
durumundayız. Sektör kamudan daha fazla ilgi 
bekliyor. Türk makineleri dünyada kalitesiyle 
bilinir hale geldi ve çok daha ileri noktalara 
gelebilecek potansiyele sahip. Bu açıdan sektör 
hem destek ve teşvikler hem de mevzuat 
yönüyle daha ön açıcı bir düzenleme beklentisi 
içinde.
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ÇANKAYA’DAN ÇEVREYE
13 BİN TONLUK KATKI

Daha yeşil, daha temiz bir kent yaratmak 
ve çevre bilincini her yaştan Çankayalıya 
aşılamak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren 
Çankaya Belediyesi, 2016 yılının ilk ayında 
yaptığı çalışmaları bir rapor halinde sundu. 
Ocak ayından itibaren 681 dilekçeye cevap 
veren Belediye, ambalaj atıkları, atık 
pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve 

elektronik eşyalar ile ilgili 
gelen talep ve şikâyetlere 
kısa sürede çözüm buldu.

Özellikle geri 
dönüştürülebilir atıkları 
yeniden değerlendirerek 
ekonomiye kazandırmaya 
ve genç kuşakta çevre 
bilinci oluşturmaya 
odaklanan çalışmalar 
kapsamında yılın ilk 
6 ayında 738 mekâna 
atık kâğıt kutusu 
dağıtıldı. Gelen talepler 
doğrultusunda 15 site ve 
kuruma geri dönüşüm 
konteyneriyle kumbara 
temin eden ve ilçe 
genelinde 4 bin 460 geri dönüşüm poşeti 
dağıtan Belediye, yılın ilk yarısında ilçe 
genelinde 13 bin 73 ton ambalaj atığı geri 
dönüşüme kazandırdı.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DA 
HIZ KESMEDİ
Çevre koruma bilincini genç kuşaklara 
vermenin çevreyi korumak kadar 
önemli olduğuna inanan ekipler eğitim, 
bilgilendirme ve bilinç yükseltme 
çalışmalarına da ağırlık verdi. 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde Ahlatlıbel ve 
Kuğulupark’ta iki ayrı etkinlik düzenleyen 
Çankaya Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi 

Biyoloji Topluluğu ile 
başlattığı Dünya Çevre 
Hareketi etkinliğinin yanı 
sıra Atılım Üniversitesi 
öğrencilerinin lisans 
araştırma projesine de aktif 
destek verdi.

İlçe genelinde dört ayrı 
okulda çevre bilincine yönelik 
eğitim gerçekleştirilirken 
değişik başlıklarda toplam 
3 bin 678 adet eğitim ve 
bilgilendirme broşürü 
dağıtıldı. İlköğretim 
düzeyindeki çocuklar için 
özel bir eğitim seti de 

hazırlayan Belediye, “Çanki İle Çevre”, 
“Çanki ile Geri Dönüşüm” ve “Çanki ile İklim 
Değişikliği” adlı üç kitaplık bir seri hazırladı 
ve okullarda dağıttı.

İŞBİRLİKLERİ DE SÜRÜYOR
Çevre koruma alanında işbirliği 
çalışmalarına da destek veren Belediye, 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP) ile yürütülen kampanya 
sayesinde Çankaya genelindeki okullarda 
pil toplama yarışması düzenledi. Çok sayıda 
öğrencinin katıldığı ve hem okullar hem 
de öğrenciler arasında tatlı bir rekabet 
oluşturan yarışma sayesinde binlerce 
kilogram atık pil, doğaya zarar vermeden 
geri dönüştürülmek üzere toplandı.

Diğer yerel yönetimlerle yapılan işbirliği 
çalışmaları uyarınca Tarsus Belediyesi 
personeline atık elektrikli ve elektronik 
eşyalarla ilgili olarak bilgi veren ve deneyim 
paylaşımı yapan Belediye, Danimarka 
Büyükelçiliği temsilcilerine de faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Ağaçlandırma 
çalışmaları konusunda da önemli 
çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, okul 
bahçelerinde yapılan küçük çaplı eğitim ve 
ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra Atılım 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve 
öğretim üyeleri de Alacaatlı Mahallesi’nde 
büyük çaplı bir fidan dikim etkinliği 
gerçekleştirdi.

Geri dönüşümden 
gürültü kontrolüne, 
eğitimden bilinç 
yükseltmeye her 
alanda çalışma 
yürüten; okullar, 
kamu kurumları ve 
vatandaşlarla işbirliği 
yapan Çankaya 
Belediyesi, 2016 
yılının ilk yarısında 
çevre konusunda 
yürüttüğü proje ve 
faaliyetler sonucunda, 
13 bin 73 ton atığı geri 
dönüşüme kazandırdı.
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EN BÜYÜK KOZUMUZ;

Merhaba, öncelikle sizleri 
tanıyabilir miyiz?
Merhaba. İsmim Hüseyin Tunç. Yaklaşık 11 
senedir, Türkiye’de belediyelerin ağırlıkta 
olduğu resmi kurumlara ve bu kurumların 
temizlik hizmeti aldığı çevre temizlik 
firmalarına ürün tedarik etmekteyiz. 
Sektörde geçirdiğim bu uzun zaman 
zarfında, gözlerimi açtığım aile şirketimiz 
olan Uğurel Ltd Firması’nda satış ve 
pazarlama müdürlüğü yaptım. Ne zaman 
ki artık kendi yolumu çizerek tek başıma 
ilerlemeye karar verdim, ortaya “Orion 
Çevre” çıktı. 

Orion Çevre hakkında bize 
biraz bilgi verir misiniz?
Orion Çevre çok yeni, henüz 2 ay önce 
kurulmuş bir yapı. Yeni olması ile beraber, 
bu sektördeki 11 senelik bilgi birikimi, 
ciddi bir müşteri portföyü ve ilkeli ticaret 
felsefesi ile oldukça güçlü başlayan, uzun 
vadeli ve iddialı hedefleri olan bir şirket. İlk 
günümüzden itibaren bunu hissettirdiğimizi 
düşünüyorum. Tabi ki bu konuda, sektördeki 
hepsi birbirinden değerli dostlarımızın 
desteklerini de unutmamak lazım.

Hangi sektörlere hitap 
ediyorsunuz?
 Hem belediyelerin, hem de çevre 
firmalarının ağırlıklı olarak ilgilenebileceği, 

sürdürülebilir ve verimli çevre 
teknolojilerinin tedariği konusuna 
odaklandık. Mesela, Tennant Green 
Machines Süpürme Araçları’nın Türkiye 
Distribütörlüğü’nü yapıyoruz. Aynı zamanda; 
solar güneş panelleri ve bu panellerle 
çalışan sokak lambaları üreten, konusunda 
bir dünya devi olan Fransız Fonroche 
Firması’nın da Türkiye Distribütörlüğü’nü 
aldık. Çok kısa zamanda bu alanda da güzel 
projelerimizi göreceksiniz. 

Orion Çevre olarak farkınız 
nedir? Sizi, sektörünüzdeki 
diğer firmalardan ayıran 
şeyler nelerdir?
Hayatım boyunca unutmayacağım 
derslerden biridir bu. Babamın, 
küçüklüğümden beri beynime ve hatta 
ruhuma kazıdığı bir felsefe. “Oğlum; ne 
yapıyorsan yap, hep en iyisi olmaya çalış. 
Sıradan olmak, averaj olmak senin işin değil. 
Her ne yapıyorsan yap farklı ol, özel ol.”

Hayatım boyunca bu felsefeyi uygulamaya 
çalışan biri olarak, yeni doğan firmamızda 

da en başta uygulamaya koyduğumuz 
şey bu oldu. Orion Çevre olarak Türkiye 
Distribütörlüğü’nü yaptığımız ve her biri 
kendi sınıfının lideri olan ürünlerin yanında 
en büyük kozumuz; sadece müşteri değil, 
aynı zamanda insana odaklı yapımız 
ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri, 
şartlar ne olursa olsun yerine getirmemiz 
olacaktır. Ticaret hayatında herkesin kendi 
menfaatlerine göre hareket ettiği ve bunun 
bir noktaya kadar meşru olduğu bir ortamda 
bizimle ticaret yapan müşterilerimiz, bunu 
bilecekler ve bizimle gözleri kapalı, gönül 
rahatlığıyla çalışabilecekler.

Çevreci bir şirket olarak 
Türkiye’deki çevre 
sorunları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Ülkemizdeki çevre sorunları, aslında 
hepimizin çok genç yaşta içinde geçtiğimiz 
eğitim/öğretim sistemindeki eksikliklerden 
gelen sorunlar. Biz, saçma sapan 
formüllerin içerisinde tamamen ezberci bir 
zihniyet ile sayıları birbiriyle boğuşturmaya 
uğraşırken, çok kısa bir süre öncesine 
kadar hangimiz atıkların ayrıştırılması 
hakkında bilgi sahibiydik, hangimiz çevreye 
salınan, gözle göremediğimiz gazların 
dünyamıza verdiği zararın farkındaydık.. 
Araçların emisyon değerlerini ne zamandan 
beri umursuyoruz. Ve hatta hala yeterince 
umursuyor muyuz? Hepimiz aynı gemideyiz 
ve bu gemiyi hep birlikte bilinçlenerek 
yönlendirmemiz gerekiyor. Aslında son 
dönemlerde insanlarımızı bilgilendirmek 
adına, sektörün ciddi firmaları oldukça güzel 
projeler yapıyor. 

Umarım hep birlikte, bundan sonraki 
nesillere daha çevreci, daha nefes alınabilir 
bir çevre bırakabiliriz..

Orion Çevre Genel 
Müdürü Sayın Hüseyin 
Tunç ile keyifli bir 
sohbet yapma fırsatı 
yakaladık ve sorularımızı 
kendisene yönelttik.

SADECE MÜŞTERI DEĞIL, AYNI ZAMANDA INSANA ODAKLI YAPIMIZ VE MÜŞTERILERIMIZE 
VERDIĞIMIZ SÖZLERİ, ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN YERINE GETIRMEMIZ

RÖPORTAJ
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MERCEDES-BENZ TÜRK, 
KAMYON ÜRÜN YELPAZESİNİ 
TAMAMEN YENİLEDİ

Türkiye kamyon pazarının 14 yıldır aralıksız 
lideri Mercedes-Benz Türk, 2016 yılı itibariyle 
kamyon ve çekici ürün gamını yeniledi. 
Efsanevi Actros, Axor, Atego üçlüsünde 
mevcut olan çekici, nakliye, inşaat ve dağıtım 
araçlarının yerine Euro 6 dünyasında yepyeni 

ürünler geliştirildi. Mercedes-Benz’in 
kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun modelleri 
daha kolaylıkla seçme imkanı tanıyan yeni 
sınıflandırmasında uzun yol ve nakliye 
araçları Actros, inşaat araçları Arocs, şehiriçi 
dağıtım araçları ise Atego çatısı altında 
toplandı. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Britta Seeger yeni 
Mercedes-Benz kamyonlarının tanıtıldığı 
toplantıda, “Bundan yaklaşık 15 yıl önce 
Atego ile Axor’u, yaklaşık 5 yıl önce de 
Actros aracımızı üretmeye başlamıştık. 

Bugün Daimler AG’nin kamyon stratejisi 
doğrultusunda bu araçlarımızı tamamen 
yeniliyoruz. Mercedes-Benz’in Euro 6 
konusunda Avrupa pazarlarında edindiği 
uzun ve kapsamlı deneyimiyle  ekibimizin 
müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları 
konusundaki bilgilerinin biraraya gelmesi 
sonucunda Türkiye pazarına olgunlaşmış 
ürünler sunmamız mümkün oluyor. 
Güçlendirilmiş motorlarıyla daha ekonomik, 
asistan sistemleriyle daha güvenli, yüksek 
kaliteli, dayanıklı ve sağlam yeni araçlarımızın 
müşterilerimizin beğenisini kazanacağından 
eminiz.  Bir önceki ürün gamımız ile 14 yıldır 
aralıksız Türkiye kamyon pazarının liderliğini 
sürdürüyoruz. Yeni ürünlerimizle liderliğimizi 
korumayı, hatta bir adım ileriye taşımayı 
hedefliyoruz.“ şeklinde konuştu. 

SÜLÜN: “MERCEDES-BENZ 
TÜRK EKİBİ, MÜŞTERİLERİNE 

Mercedes-Benz Türk, Euro 
6 motora geçiş yaparken 
kamyon ve çekicilerinin 
sınıflandırmasını tamamen 
yeniledi. Mercedes-
Benz Türk, uzun yol 
ve nakliye araçlarını 
Actros, inşaat araçlarını 
Arocs ve şehiriçi dağıtım 
araçlarını Atego çatısı 
altında topladı. Böylece 
şirket, müşterilerinin farklı 
ihtiyaçlarına geniş bir 
ürün yelpazesiyle cevap 
vermeye devam ediyor. 
Euro 6 motor ile 120.000 
km’ye çıkan bakım 
aralıkları, buna bağlı olarak 
% 20 oranında düşen 
bakım maliyeti ve % 20 
daha uzun motor ömrü 
sağlayan yeni araçlar, kolay 
üstyapı montajı imkanı 
sağlayan, yüksek dayanımlı 
yeni şasi, Mercedes 
PowerShift 3 şanzıman, 3 
kademeli ve güçlendirilmiş 
yeni motor freni, hız 
sabitleyici (Cruise Control) 
ve Actros ile Arocs’larda 
standart klima, yenilenen 
iç ve dış tasarımıyla öne 
çıkıyor.

EN İYİ ÜRÜNLERİ SUNMAK 
İÇİN TÜM PAYDAŞ VE İŞ 
ORTAKLARIYLA BİRLİKTE 
ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDECEKTİR” 
Mercedes-Benz Türk’ün yeni kamyon ve 
çekicilerinin tanıtıldığı basın toplantısında 
konuşan Mercedes-Benz Türk Otobüs ve 
Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Süer 
Sülün, “Efsaneleşmiş ürünlerimiz Actros, 
Axor ve Atego ile kamyon pazarında hep 

müşterilerimizin birinci 
tercihi olduk. Bu başarı 
bize aynı zamanda büyük 
bir sorumluluk da yüklüyor. 
Hizmetimizi sürekli kılmak 
ve kendimizi geliştirmek 
zorundayız. Bu çerçevede 
Euro 6’ya geçiş noktasında 
sadece motorlarımızı 
değil, tüm ürün paletimizi 
yeniledik. Yeni ürün 
gamında her segmentteki 
müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayacak aracımız var. 
Ürünlerimizde güç, konfor, 
sağlamlık, çeviklik ve 

verimlilik temel özelliklerimiz. Verimliliğin 
içinde çok önemli bir bileşen olarak yakıt 
ekonomisi var. Yeni Euro6 motorlarımız 
ve araç dizaynımız önemli yakıt tasarrufu 
getiriyor. Yaygın ve etkin bayi, satış ve servis 
ağımız en güvendiğimiz avantajımız. Bu 
güne kadarki ürünlerimiz, müşterilerimize, 
alırken, kullanırken ve satarken kazandıran 
ürünler oldu. Bu geleneği bundan sonra da 
yenilenen ürünlerimizle sürdürmeyi ve pazar 
liderliğimizi güçlendirerek devam ettirmeyi 
hedefliyoruz.” diye konuştu. 

Özbayır: “Yeni modellerden biri Türkiye’deki 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirildi”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve 
Satış Müdürü Bahadır Özbayır ise, 

“19.000’in üzerinde bir adetlik bir satış ile 
kapattığımız 2015 yılı ile beraber Türkiye 
kamyon pazarında bir dönem daha kapandı. 
2016 yılında yeni yönetmelikler, bir yandan 



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201654

Türkiye’de Euro 6 emisyon normunu zorunlu 
kılarken bir yandan da çeşitli güvenlik 
donanımlarının araçlarda bulunmasını 
gerektiriyor. Mercedes-Benz Türk olarak bu 
yeni gereklilikleri sağlarken efsane olmuş 
kamyonlarımızı, aynı zamanda tasarım 
ve geliştirme açısından da bir adım daha 
ileriye götürerek ürün yelpazemizi tamamen 
yeniliyoruz.

Şimdi, 2016 yılında, 120 yılı aşkın Daimler 
tecrübemizle Aksaray Fabrikamızın 
kuruluşunun 30.yılında kamyonda konfor, 
güç , dayanıklılık, çeviklik ve ekonomikliği 
yeniden şekillendiriyoruz. Müşterilerimizin 
beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve 
hatta aşmak için tasarlanmış olan Actros, 
Arocs ve Atego kamyonlarımızı pazara 
sunmaktan gurur duyuyoruz.

Yeni ürün yelpazemizde uyguladığımız yeni 
sınıflandırmaya göre uzunyol ağır kamyonlar 
ACTROS, inşaat araçları AROCS, hafif dağıtım 
kamyonları ATEGO olarak adlandırılıyor. 
Daimler AG’nin uzun yıllara dayanan Euro 6 
deneyimlerini bu yeni ürünlerimizde dikkate 
aldık. Bu şekilde müşterilerimize gerek yakıt 
tasarrufu, gerekse güvenlik ve konforda her 
zaman bir adım önde olma fırsatı sağlıyoruz. 
Yeni motorlar OM 470, OM 471, OM 934 
ve OM 936, 120.000 km’ye çıkan bakım 
aralıkları ve % 20 oranında düşen bakım 
maliyetinin yanısıra aracın performansını da 
yükseltiyor. Yüksek motor freni performansı 
ve % 20 daha uzun motor ömrü sunan Euro 6 
motorlar emisyon değerlerini de düşürüyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

EURO 6 MOTOR İLE YÜKSEK 
VERİM, DÜŞÜK YAKIT 
TÜKETİMİ
Yeni Mercedes-Benz kamyon ve çekicilerde 
başta OM 471 olmak üzere OM 936, OM 934 
ve OM 470’in de yer aldığı Euro 6 normuna 
uygun dört farklı motor seçeneği bulunuyor. 
Ekonomik, güçlü ve güvenilir yeni nesil 
motorlar, 120.000 km’ye çıkan bakım 
aralıklarına bağlı olarak Euro 5 Mercedes-
Benz motorlara göre bakım maliyetlerini 
%20 oranında düşürdükleri gibi aracın 
performansını da yükseltiyor. Yüksek motor 
freni performansı ve % 20 daha uzun motor 
ömrü sağlayan Euro 6 normundaki motorlar 
karbonmonoksit, azotoksitler, hidrokarbon ve 
partikül madde emisyon değerlerini son derece 
düşük değerlere çekiyor. Mercedes-Benz, 
egzoz sistemine AdBlue ilavesi (SCR), motor 
giriş havasına eklenen soğutulmuş egzoz gazı 
(EGR) ve partikül filtresi (DPF) teknolojilerini 
birleştirerek Euro 6 normunu sağlıyor.

ACTROS ARTIK DAHA 
EKONOMİK, DAHA GÜVENLİ VE 
DAHA KONFORLU 
Actros araçlarda kanuni zorunluluklara 
uygun olarak Aktif Fren Asistanı (ABA), Şerit 
Takip Asistanı (LDWS), ESP’ye ilave olarak, 
Yorgunluk Algılama Asistanı, yokuşta geri 
kaymayı önleyen Hill Holder ve nakliyede 
hava süspansiyonlu arka aks özellikleri 
yer alıyor. Actros’ların tamamen yenilenen 
kabin tasarımları, sürücüye belirgin ölçüde 
daha fazla alan bırakıyor. Daha konforlu 
koltuklar, daha geniş yataklar, çok işlevli 
direksiyon simidi, tüm modellerde standart 
klima ve Mercedes PowerShift 3 şanzıman 
ile araçların sürüş konforu maksimuma 
çıkarılıyor. 

Mercedes-Benz’in Actros araçlarında Euro 
5’te 300 mm olan motor tüneli yüksekliği 
170 mm’ye çekilerek kabin iç mekanı 
ferahlatıldı. Ayrıca tüm modellerde 3 
kademeli ve güçlendirilmiş yeni motor freni 
ve hız sabitleyici (cruise control) özelliği 
standart olarak mevcuttur. İstenildiğinde 
tüm araçlarda opsiyonel olarak PowerBrake 
donanımıyla motor freni gücünü % 50 
artırmak mümkündür.    

ZORLU KOŞULLARA 
DAYANIKLI AROCS
Off-road alanlarda kullanım için geliştirilen 
Arocs modelleri, 120 yıllık tecrübe ile en 
zorlu koşullarda çalışmaya uygun olarak 
tasarlandı. Beton mikserinden damperli 
kamyona, çekicilerden beton pompasına 

uzanan geniş ürün yelpazesine sahip Arocs 
serisinin tüm mikser ve pompa araçlarında 
otomatik şanzıman bulunuyor. Pompa 
araçlarında bunun yanı sıra yüksek tork 
çıkışlı özel PTO (NMW PTO) ve uygulamaya 
özel kabin standart olarak sunuluyor. Hafriyat 
uygulamalarına özel, geliştirmesi büyük 
oranda Türkiye’de gerçekleştirilen, 8x2 araç 
konfigürasyonuna sahip yeni bir araç portföye 
eklendi. Bu özellikleriyle Mercedes-Benz 
inşaat araçları zorlu inşaat koşullarına 
uygun olarak; kullanıma göre özelleştirildi. 
Arocs, daha yüksek mukavemetli şasisi, aynı 
zamanda 50 mm aralıklarla delikli profile 
sahip olup bu özelliğiyle üstyapı montajı için 
kolay ve esnek çözümler sunuyor. Mercedes-
Benz Arocs araçlarında Actros araçlarında 
olduğu gibi motor tüneli yüksekliği 170 
mm’ye düşürülerek kabin iç mekanı artırıldı. 
Hız sabitleyici (cruise control) ile 3 kademeli 
ve güçlendirilmiş yeni motor freni Arocs 
kamyonlarda standart, bunun % 50 daha da 
güçlendirilmiş versiyonu olan PowerBrake 
opsiyonel olarak sunuluyor.   

Mercedes-Benz yeni inşaat serisi araçları 
motordan debriyaja, şanzımandan aks, fren 
ve kabin tasarımına kadar her ayrıntıda 
sağlamlığı ile dikkati çekiyorlar. 

ŞEHİRİÇİNDE GÜVENLİ VE 
KONFORLU SÜRÜŞÜN USTASI 
ATEGO
Verimliliği ve her uygulamaya cevap 
verecek çeşitliliği ile dikkat çeken Atego, 
yeni Euro 6 motoru, yeni kabini, yeni şasisi 
ve iç donanımıyla tamamen yenilendi. 
Yeni Atego, diğer ürün gruplarında olduğu 
gibi, Euro 6 motoruna tam uyum gösteren 
Mercedes-Benz marka aktarma organlarıyla 
maksimum yakıt verimliliği elde ederek 
şehiriçi ve kısa mesafe taşımacılığında 
hem büyük filolara hem küçük işletmelere 
yüksek kazanç sağlıyor. Yeni Atego ürünlerde 
opsiyonel olarak PowerShift 3 şanzıman 
uygulanabiliyor. Bu sayede araç daha da 
ekonomik ve konforlu hale geliyor. 

Yeni Atego kamyonlarda ESP ve Şerit Takip 
Asistanı ile sürüş güvenliği arttırılıyor. İç 
ve dış dizaynı tamamen yenilenen Atego, 
çevikliği ve düşük manevra çapıyla dar 
sokaklarda sürücüsüne kolaylık sağlarken, 
90 derece açılabilen kapıları ve iniş biniş 
kolaylığı sağlayan basamakları ile şehiriçi 
taşımacılığındaki ihtiyaçlara cevap veriyor. 
Yeni Atego iki farklı motor gücü ve aks 
mesafesi seçenekleriyle şehiriçi ve kısa 
mesafe taşımacılığında farklı ihtiyaçlara 
cevap veriyor.      
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1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak SOLAS 
Hükümleri uyarınca Konteyner Tartımı 
uygulaması öncesi, UTİKAD hem üyelerine 
hem de ihracatçılara yönelik iki farklı rehberi 
internet sitesinde yayınladı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme 

Scania’nın tehlikeli madde taşımacılığı 
standartlarına uygun üretilen ADR’li araçları 
sınıfının en hafifi olarak öne çıkıyor. Scania 
G320 8x2 Euro 6 ADR’li kamyon 8670 kg’lık 
ağırlığı ile sektör ortalamasına göre 2000-
2500 litre daha fazla yük taşıma kapasitesi 
sunuyor. Kamyonlar hafifliğinin yanı sıra 
gelişmiş teknolojileri, AEB (Gelişmiş 
Acil Durum Frenleme), LDW (Şerit Takip 
Asistanı), ACC (Adaptif Cruise Kontrol) gibi 
donanımları ile tüm güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılıyor. 

Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan yönergeye uygun 
olarak hazırlanan her iki rehber 
de denizyolu konteyner ihracat 
taşımacılığı yapan firmaların 
akıllarındaki soru işaretlerini 
giderecek. 

1 Temmuz’dan itibaren 
uygulanmak üzere, Denizde 
Can Güvenliği Uluslararası 
Sözleşmesi-SOLAS 
Konvansiyonu’na taraf olan 
ülkelerin limanlarından 

yüklenecek tüm ihraç dolu konteynerlerin, 
konteyneri kimin yüklediği ve paketlediğine 
bakılmaksızın tarttırılarak, konteynerin 
Doğrulanmış Brüt Ağırlığının (DBA) 
bu konvansiyona taraf olan ülkelerin 
bayraklarını taşıyan gemilere yüklenmeden 
önce yükleten tarafından beyan edilmesi 
şartı getirildi. 

“AĞIR YÜKLER İÇİN 
HAFİFLETİLMİŞ 
ŞASİ”
Scania’nın tüm kamyonları 
ve çekicilerinde, hafif şasileri 
sayesinde taşıma kapasitesi 
artırılırken, standart sunulan 
alüminyum jantlar ile hafif disk 
frenler ve havalı süspansiyon 
sayesinde kapasite daha 
yukarı çıkıyor. Müşterilerin 

talep ettiği üstyapının uygulanma sürelerinin 
kısaltılması için ön hazırlıkların tümü üretim 
aşamasında tamamlanıyor.

Scania araçlarda bulunan tam otomatik 
debriyajlı opticruise sistemi çeşitli kullanım 
koşulları ve projelere uygun çözümler için 
sürücülere farklı sürüş modları sunuyor. 
Sürücünün ihtiyacı ve istediği doğrultusunda 
kullanabileceği standart, ekonomik, güç ve 
arazi modu seçenekleri ile sürüş kalitesini 
en üst düzeye çıkarıyor ve yakıt tasarrufu 
sağlıyor. 

SOLAS kapsamında Konteyner Tartımı 
uygulamalarına dair yönerge, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlandı. Yönergeye göre, Doğrulanmış 
Brüt Ağırlık bilgisi bulunmayan konteyner 
gemiye yüklenmeyecek. 1 Temmuz 2016 
tarihinde tüm dünyada yürürlüğe girecek 
bu uygulamaya dair sektörün sorularını 
yanıtlamaya yönelik çalışmalarına bir 
yenisini daha ekleyen Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği UTİKAD, hem ihracatçılara hem 
de taşıma işleri organizatörlerine yönelik 
iki farklı rehberi Dernek internet sitesinde 
(www.utikad.org.tr) yayınladı. SOLAS 
Hükümleri uyarınca ‘Konteyner Tartımı’na 
ilişkin detayların yer aldığı rehberlerde, 
uygulamaya göre planlanan iş akışları ve 
taraflara düşen sorumluluklar da kapsamlı 
olarak anlatılıyor.

Araçlarda standart olarak sunulan ve 
Opticruise sistemi ile mükemmel bir uyum 
içinde çalışan R4100D hidrolik retarder, 4100 
Nm tork ve 680 beygir gücünde frenleme 
performansı ile güvenli ve konforlu bir sürüş 
sağlıyor. Retarderın ayrılabilme özelliği 
ile aktif olarak kullanılmadığı zamanlarda 
oluşan sürtünme kayıplarını önleyerek %0,5 
yakıt tasarrufu yapılıyor.

“EURO 6 İLE DAHA GÜÇLÜ 
DAHA ÇEVRECİ”
2011 yılından bu yana yapılan sürekli 
geliştirme çalışmaları ve SCR (Seçici 
Katalitik Dönüştürücü) sistemi ile Scania’nın 
Euro 6 motorları düşük emisyon değerleri 
ve %3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Euro 6 motorlarda sunulan 320 ve 360 
beygir gücündeki 9 litrelik, 410 ve 450 
beygir gücüne sahip 13 litrelik seçenekler 
ile Scania ağır yük taşımacılığından uzun 
yol taşımacılığına kadar tüm projelerde 
müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor.

UTİKAD KONTEYNER TARTIM REHBERİ YAYINLADI 

SCANIA’DAN EN HAFİF ADR’Lİ KAMYON
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KRONE MÜŞTERİLERİYLE 
ANKARA’DA BULUŞTU

İzmir’deki fabrikası ile Almanya dışında 
sadece Türkiye’de üretim gerçekleştiren 
Krone Ticari Araçlar, Ankara’da düzenlediği 
iftar yemeğinde lojistik ve finans sektörünün 
önde gelen isimlerini, kamu kuruluşlarının 
temsilcilerini ve basın mensuplarını ağırladı.  

Krone Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala, 
Krone Trailer Int. Satış Müdürü Ömürden 
Özacar ve Krone Ankara Satış Temsilcisi 
Atakan Özer’in eşlik ettiği 200 kişi katıldı. 

Ankara CerModern’de 27 Haziran akşamı 
düzenlenen İftar yemeğinde bir konuşma 
yapan Krone Trailer International Genel 
Müdürü Semih Pala, uzun yıllardır devam 
eden Türk-Alman dostluğuna dikkat 
çekerek, “Almanya’nın en büyük treyler 
üreticilerinden olan Krone, yurt dışındaki tek 
fabrikasını Türkiye’de açtı. Bu, iki ülkenin 
sahip olduğu karşılıklı güvenin çok güzel bir 
örneğidir. Krone, Almanya’da yılda 40 bin 
adetlik treyler üretimi gerçekleştiriyor. Yılda 
10 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan 
İzmir fabrikamızda günlük 10 adet üretim 
yapıyoruz”  dedi. 

KAVŞAK NOKTASI ANKARA
Ankara’nın lojistik merkez olma yolunda 
sağlam adımlarla ilerlediğini vurgulayan 
Pala, sözlerine şöyle devam etti: “Doğu, 
Batı, Kuzey ve Güneyin kavşak noktası olan 
Ankara, uluslararası bir geçiş noktası olma 
özelliğine sahip. Karayolu taşımacılığında 
önemli bir büyüme kaydeden Ankara, 

demiryollarının artırılması ile de 
potansiyelini güçlendiriyor.” 

Son 1 yıldır tek başına faaliyet gösteren 
Krone Türkiye’nin hem iç pazarda hem de 
ihracattaki satış grafiğinde çok önemli bir 
yükseliş gösterdiğini kaydeden Pala, “100 
milyon TL sermaye ile kurulan fabrikamızın 
ardından geçtiğimiz ay da Gebze’de toplam 
10 bin metrekarelik satış, satış sonrası 
ve ikinci el operasyon merkezini hizmete 
açtık. Amacımız müşterilerimizin tüm 
istek ve ihtiyaçlarını en iyi ve en çabuk 
şekilde karşılayabilmek. Krone’nin Türkiye 
yatırımları hız kesmeden devam edecek” 
açıklamasında bulundu. 

Türkiye genelinde 32 servis noktası bulunan 
Krone, 2016 Mart sonu itibariyle Türkiye 
treyler pazarında yüzde 22 pazar payına 
sahip. Diğer taraftan Krone, İzmir’den 
Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler 
olmak üzere toplam 15 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor. 

Almanya’nın lider 
treyler üreticisi olan 
ve Almanya dışında 
tek fabrikası Türkiye’de 
bulunan Krone Ticari 
Araçlar, Ankara’da 
düzenlediği iftar 
yemeğinde müşterileri 
ile bir araya geldi.



Kaldır

Arkadaşı Ekle

365 ortak arkadaș

Bu kadar ortak noktamız varken, 
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MAN’DAN OTOBÜS TESLİMAT YAĞMURU 

Çankırı Özlem

Çankırı’nın en güçlü firmalarından Çankırı 
Özlem turizm, filosunda ilk defa yer 
alacak 2+1 VIP otobüsler için MAN’ı tercih 
etti. Çankırı,lıları seyahatlerinde 2+1 VIP 
ayrıcalıklarıyla tanıştıracak olan 3 adet 
MAN Lion’s Coach otobüsler, Çankırı Özlem 
turizmin sahibi Hakan Aslan ,Oktay Akkaya, 
Otobüs bölge satış yöneticisi Ufuk Demirer 
‘in katıldığı törenle teslim edildi. 

MAN markasını seçmelerinin birçok nedeni 
olduğunu belirten Hakan Aslan, ”İlk bakışta 
MAN otobüslerinin ileri teknoloji ve yüksek 
kalitelerinin yanı sıra araçların orijinal 
fabrika çıkışlı 2+1 ve geniş koltuklu olması, 
koltuk arkalarına büyük ekranların gömülür 
yapılarak yolcunun rahat kullanmasına 
olanak sağlaması gibi avantajları bulunuyor. 
Ayrıca sundukları 440 BG motor ile güçlü 

ve 12 ileri vitesli otomatikleştirilmiş 
şanzımanı ile yakıt tasarrufu sağlaması, 
düşük işletme maliyetleri gibi benzersiz 
ayrıcalıklar da bulunuyor. Geniş iç tavan 
paket rafları sayesinde yolcunun eşyasının 
rahat yerleşmesine imkan vermesi ve 
koltuk başlıklarının hem yukarı kalkışı ile 
uzun boylu yolculara sunduğu rahatlık, 
hem de başlıkların yanlara katlanması ile 
daha rahat uyuyabilme imkanı tanıması da 
‘yolcularımızın konforu ve memnuniyeti’ 
merkezli bu seçimimizde bizi MAN’a 
yöneltti” açıklamasında bulundu. 

Çorum Kamil Koç

Filosu MAN otobüslerinden oluşan Çorum 
Kamil Koç, 15 adetlik 2+1 VIP koltuklu 
otobüs siparişinde yine MAN Lion’s 
Coach otobüslerini seçti. 2016 yılında 
tamamlanacak siparişin ilk 3 otobüsü, 
Çorum Kamil Koç yetkilisi Seyit Şahin’in 
katılımıyla düzenlenen törenle Çorum Kamil 
Koç’a Otobüs Bölge satış yöneticisi Ufuk 
Demirer tarafından teslim edildi.

Bu son siparişlerinde de kendi tercihlerinin 
yanı sıra yolcu taleplerinin de etkili olduğunu 
belirten Seyit Şahin, 12 metrelik otobüste 37 
yolcu koltuğu sunan yeni nesil MAN Lion’s 
Coach otobüslerin ikinci elde sağlayacağı 
avantajları da vurguladı. Şahin, MAN 
otobüslerinin sağladığı yakıt ve işletme 
ekonomisi, konfor gibi avantajların yanı sıra 
motor gücü, otomatikleştirilmiş şanzıman 
gibi ileri teknolojinin getirdiği rahat kullanım 
ve yüksek güvenliğin de tercihlerinde etkili 
olduğunu söyledi.

Çimse-İş Sendikası

Türkiye Çimse-İş Sendikası da, üyelerinin 
eğitim, kurultay ve benzeri seyahatlerinde 
kullanılmak üzere 1 adet Neoplan Tourliner. 
aldı. 

Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel 
Başkan Zekeriye Nazlım ve Genel Başkan 
Yardımcısı Cemil Kaya’nın yanı sıra sendika 
yetkililerinin de katıldığı teslimat törenine, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış 
ve Pazarlama Direktörü Eren Gündüz ve 
Otobüs bölge satış yöneticisi Ufuk Demirer 
ev sahipliği yaptı. 

Kaptan Koltuğuna geçen Türkiye Çimse-İş 
Sendikası Genel Başkan Zekeriye Nazlım, 
üyelerinin geniş kapsamlı programlarında 
kullanabileceği bir otobüse ihtiyaçları 
bulunduğunu belirterek, “Bugün, Çimse-İş 
hizmet kervanına bu otobüsü kazandırmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Üyelerimizin, 
aileleriyle birlikte, bu otobüsün koltuklarını 
dolduracağı günler için şimdiden heyecan 
duyuyorum. Çimse-İş Sendikasında hizmet 
bitmez, daha güzel günler için çalışmaya 
devam ediyoruz” dedi.

Aracın teslimatını MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş Satış ve Pazarlama Direktörü 
Eren GÜNDÜZ de, MAN ve Neoplan 
araçlarının, tüm sektörlerdeki her ihtiyacı 
karşılayan üstün niteliklere sahip olduklarını 
vurgulayarak, otobüsün sendika camiasına 
hayırlı olması ve güzel günlerde keyifle, 
neşeyle kullanmaları dileklerinde bulundu. 

Topçam Turizm

Tüm filosu MAN ve NEOPLAN marka 
otobüslerden oluşan Topçam Turizm, 
2016 yılı yatırımlarında da tercihini yine 
MAN’dan yana kullandı. Euro 6 motorlu 
yeni nesil Lion’s Coach’un teslim töreninde 
konuşan Topçam yetkilileri, “MAN ile 
Topçam gerçekten de bir aile gibi çalışıyor. 
Her sorunumuzda veya talebimizde hem 
mutlaka işimizi çözebilecek en üst düzey 
yöneticisine kadar ulaşabiliyor, hem de her 
türlü desteklerini görüyoruz. 2016 model 
MAN Lion’s Coach 46 kişilik yeni otobüsün 
Euro 6 motorlu oluşu da tercihimizi 
pekiştirdi” açıklamasında bulundular. 

MAN Ankara Akyurt fabrikadaki Aracın 
teslimat töreninde MAN Kamyon ve 
Otobüs Tic. A.Ş’den Satış ve Pazarlama 
Direktörü Sn. D.Eren Gündüz, Finans 
Direktörü Sn. Christian Dufft ,Otobüs bölge 
satış yöneticisi Ufuk Demirer ile Topçam 
Turizm firmasından Suat SOMUNCU hazır 
bulundular.

Ticari araçların dünya 
devi MAN’ın konfor, kalite, 
teknoloji ve ekonomiyi bir 
arada sunan otobüslerinde 
teslimatlar, yaz sezonunun 
başlamasıyla birlikte 
daha da hızlandı. MAN, 
birbiri ardına düzenlenen 
törenlerle; Çankırı Özlem 
Turizm, Çorum Kamil 
Koç’a 3’er adet Süha 
Turizm’e 2 adet (MAN 
Lion’s Coach tip 2+1 VIP), 
Topçam Turizm’e 1 adet 
(MAN Lion’s Coach) ve 
Çimse-İş Sendikası’na da 
1 adet (Neoplan Tourliner 
) olmak üzere toplam 10 
adet otobüs teslimatını 
gerçekleştirdi. Çorum 
Kamil Koç’a yıl sonuna 
kadar teslim edilen otobüs 
sayısı ise verilen sipariş 
gereği 15’i bulacak.
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edildiği konteynerlerin 
bulunduğu alanlar 
da kireçlenerek daha 
güvenli hale getiriliyor. 

Turgutlu Belediyesi, 
sıcak havalar dolayısıyla 
çevre temizliği ve 
sağlığı açısından 
büyük önem taşıyan 
konteyner dezenfekte 
çalışmalarını sıklaştırdı. 
Çalışmalar kapsamında 
çöp konteynerleri 
bulundukları alandan 
uzaklaştırmadan önce 
bol köpükle yıkanıp 

özel araç içerisinde alınıyor, dezenfekte 
ilaçlarıyla son temizliği yapılan konteynerler 
durulanarak temizlik işlemi sona eriyor. 
Bakterilere karşı dezenfekte edilen 
konteynerlerin çevresindeki su kanalları ve 
kaldırımlar da ekiplerce özenle temizleniyor, 

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, olası çöp kokusunu önlemek, 
bakterileri yok etmek, çevre ve halk sağlığını 
kontrol altına almak amacıyla konteyner 
dezenfektasyonlarını arttırdı. Özel araç ve 
temizlik malzemeleriyle bakterilerin yok 

Mutlu Akü, uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance’ın her yıl 
yayınladığı ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları’ listesinde 
ilk 100’de yer aldı 

Uluslararası marka 
değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance’in 2016 yılı 
‘Türkiye’nin En Değerli 
Markaları’ araştırmasının 
sonuçları açıklandı. Türkiye 
akümülatör sektörünün lideri 
Mutlu Akü, hayata geçirdiği 
proje ve tüm iş süreçlerinde 

kireçleme çalışmaları yapılarak, çevre ve 
halk sağlığı tehditlerine karşı önlem alınıyor. 

marka değerini daha da yukarı taşıyan 
çalışmalara imza atarak, uluslararası 
marka değerlendirme kuruluşu Brand 
Finance’in açıkladığı ‘2016 yılı Türkiye’nin En 
Değerli Markaları’ sıralamasında ilk 100’de 
yer aldı. Mutlu Akü, en değerli markalar 
sıralamasında ilk 100’e girerek otomotiv yan 
sanayi alanındaki başarısını uluslararası 
alanda bir kez daha kanıtladı. 

Brand Finance tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarına göre 2016 yılında ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları-Turkey 100’ listesindeki 
markaların toplam değeri 29,3 milyar doları 
buldu.

KONTEYNERLER ARTIK DAHA GÜVENLİ 

MUTLU AKÜ TÜRKİYE’NİN 
EN DEĞERLİ 100 MARKASI ARASINDA
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VOLVO TRUCKS’IN YENİ KONSEPT ÇEKİCİSİ, 
YÜZDE 30’DAN FAZLA YAKIT TÜKETİMİ SAĞLIYOR

İsveç Enerji Kurumu’nun desteği ile Volvo 
Trucks, Volvo Concept Truck isimli yeni 
konsept çekicisini geliştirdi. Bu çekici, daha 
fazla enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan 
beş yıllık bir araştırmanın sonucu olarak 
sunuldu. Yeni konsept çekici, yüzde 30’un 
üzerinde yakıt tasarrufu sağlıyor.

Volvo Trucks Dünya Başkanı ve CEO’su 
Claes Nilsson, konuyla ilgili açıklamasında: 
“Daha fazla enerji tasarrufu sağlayan 
araçların üretilmesi için çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu konu bizler için hem 
çevre sorunları, hem de müşterilerimizin 
maliyetlerini azaltma yolunda yüksek 

öncelikli bir alan. Bu alanda öncülük 
etmekten dolayı gururluyuz. Konsept 
çekicilerimiz, devam eden teknik 
gelişmelerin gücünü gösteriyor,” dedi.

Düşük yakıt tüketiminin arkasındaki önemli 
faktörlerden biri, çekici ve treylere fayda 
sağlayan aerodinamik verimlilikte yapılan 
yüzde 40 oranındaki büyük gelişme oluyor. 
Volvo Trucks Proje Müdürü Åke Othzen 
konuyla ilgili olarak: “Tüm donanımları 
yeniledik ve çekicimizi mümkün olan en 
gelişmiş aerodinamiğe ulaşmak için en iyi 
hale getirdik. Örneğin; geri görüş aynaları 
yerine kameralar yerleştirdik. Böylece hava 
direnci kesiliyor ve çekicinin kalkışında daha 
az enerji gerekiyor,” ifadesinde bulundu. 

Konsept araç, aerodinamik gelişmelerin 
yanı sıra daha düşük dönme direncine sahip 
yeni geliştirilmiş tekerlekler ile donatıldı. 
Bu tekerleklerle donatılmış treyler aracı, 
normal tekerlekli treylere göre iki ton daha 
hafif hale gelerek, daha az yakıt tüketimi 
veya daha yüksek taşıma kapasitesi 
sunuyor. Ayrıca proje, geliştirilmiş aktarma 
organlarını da kapsıyor. Bu özel donanım, 
2015 sonbaharında İsveç yollarında deneme 
sürüşüne başladı. 

Volvo Concept Truck projesinin çalışmaları, 
2011 yılından bu yana devam ediyor. Proje 
ile uzun mesafe kamyon taşımacılığında 
verimliliğin yüzde 50 arttırılması 
amaçlanıyor. 

Volvo Trucks konsept aracı, araştırma 
projesinin bir parçası olduğundan piyasaya 
sürülmeyecek ancak aerodinamik 
özelliklerden bazıları halihazırda Volvo 
Trucks serisi araçlara uygulanıyor ve 
gelecekte bu çözümlerin çok daha fazlasının 
araçlara uygulanması ön görülüyor.

Yaklaşık üçte bir 
daha düşük yakıt 
tüketimi sağlayan 
Volvo Trucks’ın yeni 
konsept aracı, uzun 
mesafe taşımacılığında 
verimliliğin üst 
seviyelere taşınmasının 
mümkün olduğunu 
gösteriyor. Bu 
inanılmaz yakıt 
tasarrufunun sırrı, 
aerodinamik tasarım 
ve düşük katar 
ağırlığına dayanıyor.
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA
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FUAR TAKVİMİ
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2016
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Bitiş: 27.11.2016
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TÜYAPTÜYAP-İSTANBUL

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA
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CANDAN GENCEROĞLU
info@radusdergisi.com

HER ŞEY ZEHİRDİR 
MÜHİM OLAN DOZDUR.

Yaşadığımız gezegende her şey, uygun bir orantı, uygun bir doz ve uygun bir ölçek ile 
ayakta kalabilir. Canlılarda varlıklarını bu temelde sürdürürler. Zehirlerden panzehire, 
sorunlardan çözüme kadar birçok alanda bu formül geçerlidir.

Doğanın var olan oranlarıyla 
oynadığımızda doğal afetlerle  karşılaşır, 
bunun olumsuz ve ağır bedellerini 
ödememiz kaçınılmaz olur. Seller, 
erozyonlar, tusunamiler, kuraklık 
ve benzeri birçok doğal felaketin 
yaşanmasına oransal ölçek ve dozla 
oynamamız neden olur. Konumuz 
tabiat olaylarını irdelemek olmadığı 
için, yaşamsal ve sosyal iş alanımıza 
yansımasını irdelemeye çalışalım.

Yaşam için temel gereksinim 
duyduğumuz her şey, dozaj aşımında 
tehlikeli bir zehire dönüşür. ‘’Her şeyin 
fazlası zarardır’’ sözüde bunu çok güzel 
ifade etmektedir. 

İş dünyasında toplantılar gereklidir 
ve can alıcı öneme sahiptir. Fakat 
gereğinden fazla toplantı verimsizliğe, 

-Buradaki tek kişi sensin. Sana göre 
konuşmalı mıyım, yoksa konuşmamalı 
mıyım?

O kişi cevap vermiş:

-Hocam ben basit bir insanım, bu 
konulardan anlamam. Ben seyislik 
yaparım anladığım tek işte budur. Ben 
atlara yem vermek için ahıra gelseydim 
ve bütün atların kaçıp bir tanesinin 
kaldığını görseydim, yine de onun yemini 
verir onu aç bırakmazdım.

Bu sözlere hak veren Profesör çok 
haklısınız deyip konferansa başlamış. 
İki saatin üzerinde konuşmuş durmuş, 
konferans bitmiş. Seyisin isteğini yerine 
getirdiği için kendini mutlu hissetmiş, 
dinleyicisinin de konferansın çok iyi 
olduğunu düşünerek memnuniyetini 
onaylanmasını isteyerek sormuş:

-Konuşmamı nasıl buldun?

Seyis cevap vermiş:

-Hocam sana daha önce basit bir 
adam olduğumu ve bu konulardan pek 
anlamadığımı söylemiştim.  Ben bir 
seyisim cevabımı da bir seyis gözüyle 
verebilirim.

 Genede atları beslemek için ahıra 
gelir, biri dışında tüm atların kaçtığını 
görseydim, onu beslerdim; ama 
elimdeki tüm yemi ona verip de hayvanı 
çatlatmazdım!

Hoşça kalın

dakikaların tutulduğu 
ve saatlerin 
kaybedildiği bir 
etkinliğe dönüşür.

Mümkün olduğunca 
sadeleştirmeye 
yönelik çabalar, 
dozaj aşımında 
basitleşmeye dönüşür, 
Ciddiyetini yitirir.

Herkesi bilgi ve 
yeteneği ölçüsünde 
değerlendirirsek, 
önemli verimleri 
elde ederiz. Bir 

balığı yüzme yerine ağaca tırmanma 
becerisine göre  düşünürsek, balığın 
yeteneksiz biri olduğuna inanmış oluruz.

Konuyu sayfalar dolusu anlatmamız 
mümkün ama asl olan özde teşhis ve 
özde çare üretebilmektir.

Bu konuyu kıssadan hisseyle 
sonlandıralım.

 

 Bir profesör konferans vermek üzere 
yola çıkmış konferansa geç kalmış 
salona girdiğinde salonun boşaldığını 
görmüş. Bu durumda konferansı iptal 
ederek salondan ayrılmak üzereyken ön 
sırada birinin oturduğunu görmüş.

 Konuşup konuşmama konusunda 
tereddüde düşen profesör salonda tek 
kalan kişiye sormuş:

PERSPEKTİF
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GOODYEAR, AVRASYA TOPRAKLARINDAKİ 
DÜNYA REKORU DENEMESİ İÇİN YOLA ÇIKIYOR!

Rainer Zietlow, Avrasya topraklarındaki 
15.200 km’lik dünya rekoru denemesi 
için 30 Haziran’da[1] yola çıkıyor. Rainer, 
Asya kıtasının araç ile ulaşım sağlanabilen 
doğudaki en uç noktası Magadan’dan, 
Avrupa kıtasının batıdaki en uç noktası 
olan Lizbon’a 8 günden az bir sürede[2] 
ulaşmaya çalışacak.

Zietlow, daha önceki denemelerinde olduğu 
gibi bu turdan elde edilen geliri Belarus’ta 
bulunan ve tur sonrasında ziyaret edeceği 
SOS köyüne bağışlayacak. İlklerin 
imza atan Rainer’in bu dünya rekoru 
denemesinde ortağı, yine Goodyear olacak. 

GOODYEAR VE ZİETLOW’UN 
TARİHİNDE İLKLER
Birçok dünya rekorunu elinde bulunduran 
Zietlow gibi, Goodyear da geçmişte 
birçok ilke imza attı. Bunların arasında 
ay yüzeyinde iz bırakan ilk lastik, piyasaya 
çıkan ilk off-road lastiği ve 350 F1 Grand 
Prix yarışını kazanan ilk lastik olması yer 
alıyor. Rainer Zietlow’un ise daha önce 
kazanmış olduğu dört uzun mesafe dünya 
rekoru bulunuyor. Bu deneme onun beşinci 
rekor denemesi olacak. 

Bu denemede Zietlow, Avrasya’nın araçla 
ulaşılabilen en uç noktasından başlayarak 
12 saat dilimini kapsayan uzun bir yolculuk 

gerçekleştirecek. Zietlow’un karşılaşacağı 
en büyük zorluklar arasında, trafiğe 
takılmadan Moskova’yı geçmek, ekip, araç 
ve lastikler için zorlu bir yol olan 3.000 km 
uzunluğundaki dünyaca ünlü ve çakıllarla 
kaplı Kolyma Karayolunu aşmak geliyor. 
Rainer Zietlow, kıtalararası rotayı rekor bir 
sürede geçebilmek için, daha önceki Cape-
Cape ve 

Cape-Cape 2.0. denemelerindeki gibi yine 
Goodyear’ı ortağı olarak seçti. Zietlow, 
bu zorlu denemede Goodyear’ın ürettiği 
Wrangler HP dört mevsim lastiklerini 
kullanacak. 

GOODYEAR DÖRT MEVSİM 
LASTİĞİ 
Goodyear Wrangler HP Dört Mevsim 
lastiği; SUV ve 4X4 araçlar için tasarlanmış 
olup zorlu off-road koşullarında ve her 
türlü yol koşulunda dört mevsim güçlü 
performans gösteren bir lastik olarak öne 
çıkıyor. Lastik, ıslak zeminde güçlü yol 
tutuşu ve yüksek suda kızaklama direnci 

sayesinde ekibin Lizbon’a 
doğru güvenle ve konforlu 
bir şekilde yol almasını 
sağlayacak.

Goodyear EMEA 
Pazarlama Direktörü Alexis 
Bortoluzzi: “Rainer; asfalt, 
çakıl, çamur gibi çeşitli 
zeminler ile kuru ve yağışlı 
gibi farklı hava koşullarında 
yol alacak. Lastiklerini 
değiştirmek için zamanı 
olmayacağından dolayı, 
ona bu uzun ve zorlu 
yolculukta her Goodyear 
lastiği gibi en mükemmel 
performansı sağlayacak 
ürünleri sağladık” diye 
konuştu.

Bu dünya rekoru 
denemesini yapmaya karar 
verdiğinde, Goodyear ile 
çalışmak istediğinden 
emin olduğunu belirten 
Rainer Zietlow; “Goodyear, 

bize mükemmel performansa sahip 
ve güvenli Wrangler HP dört mevsim 
lastiklerini sundu. Bu lastiğin hem Kolyma 
karayolunun hem de Almanya’daki 
otoyolların ihtiyaçlarına uygun kalite ve 
gücü mevcut. Lastik, aynı zamanda yolda 
ve yol dışı kullanımda ihtiyaç duyulan tüm 
özelliklere dengeli bir şekilde sahip.” dedi.

MAGADAN’DAN LİZBON’A 
AVRASYA YOLCULUĞU 
Dünya rekoru denemesinin 8 günden az 
bir sürede tamamlanması bekleniyor. Bu 
denemede Zietlow, kameraman Marius 
Biela ve Rus gazeteci Peter Bakanov’dan 
oluşan ekibin yolculuğu Rusya, Belarus, 
Polonya, Almanya, Fransa, İspanya ve 
Portekiz’den oluşan 7 ülkeyi kapsayacak. 

Araçta dördü takılı, üçü yedek olmak 
üzere toplam yedi lastik bulunacak. 
Dünya rekoru denemesinin diğer ortakları 
Volkswagen Grup, Rus LukOil, Ferodo, 
Champion, Immarsat, Exide, Borbet ve 
Kuehne+Naegel. 

Rainer Zietlow 
Takımı, Goodyear 
sponsorluğunda, 
Asya’nın doğudaki en 
uç noktası Rusya’nın 
Magadan şehri ile 
Avrupa’nın batı ucu 
Portekiz’in Lizbon şehri 
arasındaki mesafeyi, 8 
günden az bir sürede 
kat etmeyi deneyecek.
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7 Temmuz 2016 – TomTom, güvenilir bir 
yol arkadaşı cihaz isteyen profesyonel 
kamyon sürücüleri için yeni navigasyon 
cihazı Trucker 6000’i tanıttı. TomTom 
TRUCKER 6000 Ömür Boyu Sürümü, 
kamyon sürücülerine tek bir pakette 

doğru araç navigasyonu, hız 
kamerası uyarıları, harita 
güncellemeleri ve canlı trafik 
bilgilerini sunuyor. Sahip 
olduğu gömülü SIM ile yurt 
dışında bile sürücülere yerel 
sürüşleri kadar rahat ve kaygı 
duymayacakları bir sürüş 
sağlıyor.

AĞIRLIĞA 
GÖRE ROTA 
OLUŞTURUYOR
Kamyon sürücüleri artık yola 

çıkmadan önce MyDrive ile bilgisayarları 
veya cep telefonları üzerinden yolculuklarını 
planlayabiliyor. Böylece sürücü koltuğuna 
oturduklarında navigasyon cihazları 
programlanmış olarak hazır olarak onları 
bekliyor. MyDrive mükemmel bir rota 

bulmak için kamyon ağırlığı, türü, boyutu ve 
kargoyu bie dikkate alıyor. TomTom’un son 
derece doğru trafik bilgilerinden oluştuğu 
için ulaşılacak yere varmak sorunsuz oluyor.

TomTom Kurucusu ve Genel Müdürü 
Corinne Vigreux konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Biz profesyonel sürücüler için 
verimliliğin ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Bu düşünce ile TomTom 
TRUCKER 6000 Ömür Boyu Sürüm’ü 
yarattık. Ayrıca sürücülerin ek hizmetler ve 
gelecekte oluşabilecek dolaşım ücretleri 
konusunda bir ücret ödeme endişesi 
yaşamak istemiyorlar. Bu lansman ile bu 
konuya da bir çözüm getirmiş olduk.” 

The TomTom TRUCKER 6000 Ömür Boyu 
Sürümü, sadece profesyonel sürücüler için 
dizayn edilmiş olmayıp aynı zamanda kendi 
aracını kullanan bireysel sürücüler için de 
uygundur.

KAMYON SÜRÜCÜLERİ ÖMÜR BOYU 
HIZ KAMERALARINI ÜCRETSİZ GÖRECEK

Scania Sürüş Akademisi tarafından verilen 
eğitimlerde Scania sürücüleri araçlarının 
üstün özelliklerini kullanarak yol, yük 
güvenliği ve ekonomik sürüş özelliklerini 
arttırırken, işletme maliyetleri de minimuma 
iniyor. Scania sürüş akademisi tarafından 
bu eğitimler müşterilerinin istediği yerde ve 
koşulda verilebiliyor.

Scania’nın uzman eğitmenleri ile 
gerçekleştirdiği bu hizmete birçok firma 
büyük ilgi gösteriyor. Scania Akademi’den 4 
ayrı eğitim ile toplam 40 sürücüsüne eğitim 
aldıran Alton Beton, firmaya yeni katılan 
sürücüleri de eğitime gönderme kararı aldı. 

“ARAÇLARIN 
PERFORMANSI ARTTI, 
YAKIT TÜKETİMİ AZALDI”
Alton Beton Yetkilileri, sürücülerin Scania 
Akademi yetkilerinin kendi çalıştıkları arazi 

koşullarında almış oldukları 
eğitimler sonucu filolarındaki 
araçları tam performans ile 
kullandıklarını, bu sayede 
yakıt tüketiminde yüzde 
5- yüzde 7 oranında düşüş 
sağladıklarını belirttiler. 
Toplam 40 sürücüleri bu 
eğitimi alırken, bünyelerinde 
yeni işe başlayan sürücülerin 
de bu eğitimlerden geçmesi 
kararını aldıklarını söylediler.

Eğitimlerde yakıt tasarrufu, 
yol güvenliği, yük güvenliği 
gibi konular öncelikli olmak 
üzere aracın sahip olduğu 
son teknolojiler ve bu 
teknolojilerin verimli kullanımı, teorik ve 
pratik uygulamalar ile aktarılıyor. Scania 
Akademi’den eğitimlerin başladığı günden 
bu yana toplam 400’ün üzerinde sürücü 
eğitim aldı.

Scania pazara sunmuş olduğu ağır yük 
taşımacılığından uzun yol taşımacılığına 
kadar tüm projelere uygun üçüncü nesil 
Euro 6’ları ile pazardaki yerini daha da üst 
seviyelere çıkarmayı hedefliyor.

SCANIA AKADEMİ EĞİTİMLERİNE TAM NOT
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Soğuk, karlı, buzlu kış günlerini 
geride bırakıp, tatillerle birlikte uzun 
yol seyahatlerinin artacağı sıcak yaz 
mevsimine girerken uzmanlar, sert kış 
koşullardan yorgun ve yıpranmış olarak 
çıkan araçlarını yeni iklim şartlarına 
hazırlamaları konusunda araç sahiplerini 
uyarıyor. 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu 
(MASFED), Başkent Otomobilciler 
Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, uzun yol 
seyahatlerin bollaşacağı yaz mevsimi 
öncesi araç sahiplerine gerekli kontrol 
ve bakımları yaptırarak araçlarını yaz 
şartlarına hazırlamaları konusunda 
uyarılarda bulundu. Erkoç, mevsim 
dönümlerinde araçlarda yapılması 
gereken teknik kontrol ve muayenelerin, 
temel mekanik bakımların önemine 
işaret ederken, “Bizim özellikle uzun yola 

çıkacak vatandaşlarımıza önerilerimiz 
var. Kesinlikle araçlarının bakımlarını 
yaptırsınlar” dedi. Periyodik bakım 
kapsamında mutlaka otomobilin ateşleme 
sistemi, motor yağı, hava filtresi, polen 
filtresi ve yakıt filtresi kontrolü yapılması 
uyarısında bulunan Erkoç, “Gerekiyorsa 
parçalar yenileri ile değiştirilmeli” dedi.

Aydın Erkoç, kış ayları boyunca yıpranan 
sileceklerin, yaza girerken görevlerini 
tam anlamıyla yerine getiremeyeceği 
için silecek sistemindeki parçaların ayrı 
ayrı kontrol edilmesi, yıpranmış silecek 
lastiklerinin yenileri ile değiştirilmesi 
gerektiğini söyledi. Erkoç, yaza hazırlık 
kapsamında ayrıca klima gazının eksikse 
yetkili servislerde tamamlattırılması, akü 
içindeki sıvı seviyesinin kontrol edilmesi 
ve eğer ömrünü tamamlamış ise akünün 
yenisi ile değiştirilmesi, soğutma sistemde 
yer alan bağlantı noktaları kontrol edilerek 
deforme olmuş hortum ve bağlantılarının 
değiştirilmesi ve su seviyesinin eksikse 
tamamlanması yarılarında bulundu.

“ROT, ROTİL, BALANS 
AYARLARI ÖNEMLİ”…
Mevsime uygun olmayan lastiklerin 
kazalara davetiye çıkardığını, bu yüzden 

yaza girerken öncelikle lastiklerin yazlık 
olanları ile değiştirilmesi gerektiğini 
belirten Erkoç, şunları söyledi:

“Mevsime uygun lastik kullanımının hayati 
önemde... Mevsim dönümlerinde lastik 
değişiminin ihmal edilmemesi gerekir. 
Ama bu da tek başına yetmez, bir araçta 
birçok sistem var ve hepsi de önemli. 
En iyisi yaza girerken araç sahiplerinin 
araçlarını kapsamlı biçimde genel bir 
muayene ve bakımdan geçirmesi. En 
önemlisi de araçlarında rot, rotil, balans 
ayar ve bakımları yapılmalıdır. Yola 
çıkmadan önce bunlar mutlaka yapılmalı. 
LPG’li araç kullananlar LPG bakımlarını 
yaptırmalı, benzinli araç kullananlar 
araçların bujilerinin, platinlerinin bakımları 
yaptırılmalı. Ama olmazsa olmazımız 
rot balans ve lastik. Bunlar hayati önem 
taşıyorlar. Ateşleme sistemi, motor yağı 
seviyesi, hava, polen ve yakıt filtreleri, 
silecekler, hepsi önemli. Araçta büyük 
teknik sorunlara, arızalara yol açmamak, 
güvenlik ve konfor içinde seyahat etmek 
için bu bakımlar mutlaka yapılmalı, 
eskiyen parçalar yenileri ile değiştirilmeli. 
Bu konularda vatandaşları uyarmayı 
bir görev sayıyor, tüm araç sahiplerine 
kazasız, güvenli, konforlu ve keyifli sürüşler 
diliyoruz.”

ARACINIZ YAZA HAZIR MI?
Uzmanlar, uzun yol 
seyahatlerin bollaştığı 
sıcak yaz mevsimine 
girerken, özellikle 
de bayram tatili için 
uzun yola çıkacak 
araç sahiplerini gerekli 
kontrol ve muayeneleri 
yaptırarak araçlarını yaz 
şartlarına hazırlamaları 
konusunda uyarıyor. 
Otonomi Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın 
Erkoç: “Özellikle uzun 
yola çıkacak olan araç 
sahipleri, yolculuk 
öncesi temel mekanik 
bakımları mutlaka 
yaptırmalı”…
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GEZİ

“CUNDA”
GÜZEL BİR ADA 

Ayvalık’ın yanı başındaki Cunda 
Adası bozulmamış tarihi dokusu 
ve bu dokuyla bütünleşen 
otelleriyle turistleri cezbediyor. 
Adanın lokantaları lezzetli 
mezeleriyle ünlü.

Son birkaç yıldır, tarihi ve kültürel 
dokusu bozulmamış, bakir koyları 
olan sessiz ve sakin bir yerde tatil 
yapmak isteyenlerin ilk tercihi, 
Ayvalık’taki Cunda Adası oluyor.

CUNDA LOKMASI
Cunda Adasına özgü bir tat, 
sahil boyunda görüp satın 
alabileceğiniz şuruplu bir tatlı. 
Üstüne çeşitli baharatlar atılarak 
servis ediliyor ve yemek sonrası 
yürüyüş yaparken yada çayınızı 
yudumlarken oldukça güzel 
gitmekte.

Sahilde arkası gelmeyen kuyruklar 
görürseniz eğer şaşırmayın bu 
kuyruk bir lokma kuyruğu. Öyle ki 
insanlar dakikalarca bu kuyrukta 
beklemekte, sıcak sıcak yeni çıkan 
lokmayı alma yarışına girmekteler. 
Lokma dökmek burada adeta 
bir sanat o kadar süratliler ki bir 
kaç dakika içinde kilolarca lokma 
döküyorlar, gerisi afiyetle yemek….

Alibey Adası ya da Cunda, idari 
bakımdan Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesine bağlı bir adadır. Ayvalık 
koyundaki Ayvalık Adaları olarak 
adlandırılan irili ufaklı 22 adanın 
içerisinde yerleşime açık tek 
ada Alibey’dir. Türkiye’nin Ege 
Denizi’nde bulunan 4. büyük 
adasıdır. Konumu gereği Batı 
Anadolu’da deniz yollarının 
kesişme noktasında bulunan bir 
adadır.

Adanınn solundaki boğaza Dalyan 
Boğazı, sağındaki boğaza Dolap 
Boğazı adı verilir. 1966 yılında 
Dolap Boğazı’na 54 m uzunluğunda 
bir körü yapılmış ki bu köprü 
Türkiye’nin ilk “Boğaz Köprüsü” 
olarak kabul edilmektedir. Ayvalık’la 
Cunda adası arasında bir ada 
daha yer almaktadır. “Lale Adası” 
Bu küçük ada ile Ayvalık arasında 
ki bağlantı 500 m uzunluğunda 
bir yolla sağlanmaktadır. Denizin 
doldurulmasıyla yapılmış bu yol 
1817 yılında yapılmış ve 1960’lı 
yıllarda genişletilerek şimdiki halini 
almıştır.

Asırlık Rum evleri Arnavut 
kaldırımları ve bakir koylarıyla 
Cunda sakin ve farklı bir Ege tatili 
için ideal.
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Yönetmen: : Mike Thurmeier, Galen T. Chu

Seslendiren: Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan, Haluk Bilginer

Tür: Animasyon 

Yapım: ABD, 2016

Yönetmen: Serkan Özarslan

Oyuncular: Meral Çetinkaya, Mehmetcan Mincinozlu, Tuna Kiremitçi

Tür: Dram

Yapım: TÜRKİYE, 2016

Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçirilecek 
serinin yeni filmi çok sevilen animasyonun beşinci filmi olacak. Meşe palamudu delisi 
firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve 
bunun ucu Buz Devri’nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tuhaf ekibimiz yaşamlarını 
kurtarabilmek için, rengarenk yeni karakterlerle tanışacakları egzotik diyarlara doğru 
eğlenceli bir yolculuğa çıkarlar. Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu 
üstleniyor. 

Kendi mahalle arkadaşları olarak kaldıkları yerdeki insanları canından bezdiren ve sürekli 
yaramazlık yapan gençler bir yarışmaya katılacak ve hünerlerini burada da gösterecektir. 
Tabi ki kurallar onlar için aşılması gereken şeyler olduğu için hiç kurallara uymadan 
farklılıklarını hep gösteren çiftlerin macerası sizlerle.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA

BABAANNEM

FİLM
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Anna Banks
Dex Yayıncılık

Julie Kagawa
Pegasus YAYINEVİ

Kolektif
Yakamoz Yayınları

Hayatının aşkından vazgeçebilir misin?

Emma ile tanışana kadar, herhangi birini öpmek aklının ucundan bile geçmemişti. Son 
zamanlarda ise, dudaklarında onun dudaklarını hissetmekten başka bir şey düşünemiyordu.
Galen, balıklarla iletişim kurabilen bir kızı bulmak için karaya gönderilmiş bir Syrena 
prensiydi. Emma ile tanıştığında aralarında ikisini de sarsan, güçlü bir çekim oluştu. Aradığı 
kız o olabilir miydi?

Bir periye asla söz vermeyin. Her seferinde bir bedel ödersiniz. Meghan Chase, Kış Divanı 
Prensi Ash’e verdiği sözü yerine getirmek için peşlerinde yepyeni bir düşman varken, kendi 
söz dinlemez kalbini korumaya çalışarak düşman bölgesinin merkezine tehlikeli bir yolculuk 
yapmak zorundadır.

Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. 
Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin. Okurken içinizi huzurla dolduracak, 
yüreğinizi ısıtacak, iyilik, sevgi, dostluk ve mutluluğu dile getiren birbirinden güzel 52 
adet hikâyeden derlenen bu kitapla hayata keyifli bir mola verip kargaşadan sıkıntılardan 
uzaklaşacaksınız.

POSEİDON VARİSİ

DEMİR EFSANELER

KAHVE KOKULU HİKAYELER

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. Geminin sağ tarafı

2. Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan bir  
 tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş

3. Şekil, biçim bilgisi

4. Afrikalı zencilerin büyük bir bölümünü içine alan  
 etnik grup

5. Genellikle tahıl ölçmekte kullanılan bir ölçek

6. Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir

Yukarıdan aşağı
1. Tarhana, bulgur yapmak için kullanılan, kabuğu  
 soyulmuş ve kırılmış buğday

2. Mağaraları inceleyen bilim dalı

3. Ahşap gemilerin omurgalarına, borda   
 kaplamalarını yerleştirmek için açılan yuva

4. Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek  
 mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki  
 alet

5. Kakao, süt ve şekerden yapılan tatlı bir yiyecek  
 türü

6. Mürekkep kurutma kumu
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Milföy hamurlarını önceden ısıtılmış fırında 
pişiriyoruz. Diğer bir tarafta oval bir kapta krem 
patiseri ve sütü karıştırarak yoğun bir krema 
elde ediyoruz. Çilekleri ise yıkayıp dörde bölmek 
suretiyle doğruyoruz.

Servis tabağına en alta bir adet milföy hamuru 
ve üzerine krema ekleyelim daha sonra 
doğradığımız çilekten ve çilek reçeli ekleyelim. 
Sonra ikinci kata aynı işlemi uygulayalım. En üst 
kata tekrar milföy hamuru ile kapatıp üzerine 
pudra şekeri, çilek reçeli, iki top dondurma, taze 
nane ve toz fıstığı ekleyerek sunuma hazır hale 
getiriyoruz.
Bu sıcak yaz mevsiminde çıtır çıtır bir o kadarda 
serinletici bir tatlıdır. Afiyet olsun.

YAZ ÇITIRI
malzemeler

sunum

hazırlanışı
MİLFÖY HAMURU 3 ADET

TAZE NANE 1 DAL

ÇİLEK REÇELİ 60 GR

TOZ ANTEP FISTIĞI 10 GR

DONDURMA 2 TOP

KREM PATİSERİ 80 GR

PUDRA ŞEKERİ 5 GR

SÜT 80 GR

ÇİLEK 100 GR





DOGAVI SEVİYOR 
TEMİZ BİR ÇEVRE 

İCİN ÇALIŞIVORUZ 




	on (1)
	onic (1)
	radüs46-k
	arkaic (1)
	arka (1)

