
R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2016 1
04 ÖZÇELİKLER

HİDROLİK 32 ARMAĞAN HAZAR
RÖPORTAJ 62 ARÜSDER

İKİ DERNEK 

GELECEKTE ADINDAN DAHA
ÇOK BAHSETTİRECEK.

HYDROTİP



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20162





20164

SUNUŞ

Yayın Sahibi
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV 
NAKLİYE TEMİZLİK MEDYA SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah KAÇAR

Reklam Koordinatörü
Ezgi FIRAT

Yayın Koordinatörü
Seçkin KESİNBAŞOĞLU

Yayın Kurulu
Burhan FIRAT
Candan GENCEROĞLU
Engin PİRİNÇCİ

Editör
Ezgi FIRAT
editor@radusdergisi.com

Yazarlar
Hüseyin TUNÇ
Göktan GÜÇLÜ

Grafik Tasarım
Ajans 365 Creative Studio
info@ajans365.com.tr 

Yayın ve İdare Merkezi
Bahçekapı Mah. 2577. Sk. No: 3 
Etimesgut/Ankara
Tel: 0 (312) 278 27 79 Fax: 0 (312) 278 47 79
info@radusdergisi.com
reklam@radusdergisi.com

Yıl: 4 / Sayı: 47
Fiyatı: 6 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır.

Baskı Tarihi
AĞUSTOS 2016

Baskı Merkezi
TİREMAT MATBACILIK BASIM HİZMETLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Zübeyde Hanım Mah. K. Karabekir Cad.
No: 7/7 Altındağ/Ankara 
Tel: 0 312 341 00 23  Faks: 0 312 341 00 23 
www.tiremat.net 
tiremat2@gmail.com

Radüs Dergisi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir. 
Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflardan yayıncının izni 
alınmadan, kaynak belirtilmeden 
tam veya özet alıntı yapılamaz.

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

DAHA AYDINLIK YARINLARA,
HEP BİRLİKTE…
20. yüzyıl öncesine bakarsak savaşların 
ülkeler arasında, birbirlerinin 
topraklarını ve zenginliklerini 
almak için olduğunu görürüz. Daha 
sonrasında gördüğümüz ise savaşlar 
artık ülkenin topraklarını büyütmek 
yerine, başka ülkelerin pazarlarını 
karıştırarak yapılmaya çalışılmakta. 
Ülkelerin inşasını sağlamak adı altında 
ülkelere kredi sağlamak ve onları bu 
şekilde borçlandırmaktadır. Bunu 
yaparken kendi ülkesindeki insanları 
refah ve huzur içerisinde yaşatıyormuş 
gibi bir görüntü sergilenmektedir. Bu 
ülkelerin daha sonra ki izledikleri yol 
ise demokrasi ülkesiyiz diye geçinerek 
başka ülkelerde ki insanları katletmek, 
insanların huzur ve rahatını kaçırmak, 
onları muhtaç ederek kendilerine 
bağımlı sömürge durumuna getirmek 
ve böylece kendi ekonomilerini 
büyütmek gibi bir yoldur.
Son dönemde bunun çok bariz 
örnekleri çıkmaya başlamıştır. Ve 
etrafımızda ki hemen her ülkede 
böyle bir görüntü vardır. “Demokrasi 
getireceğiz”,  “diktatörlerin yönetimini 
yıkacağız” diye kendi iç işleri dururken, 
başkalarının iç işlerine -hatta 
topraklarına- giren ülkeler daha 
sonrasında anlaşıldığı kadarıyla hiçbir 
demokrasiyi buralara getirememiş, 
hatta daha kötü etmiştir. Birçok terör 
örgütünü buralara yuvalandırarak daha 
sonrasında da ülkenin yapılanmasını 
önlemişlerdir. Orada ki karışıklıkları 
devam ettirerek kendilerine bir getirim 
elde etmek için terör örgütlerini de 
yerleştirmektedir. Bu söylemleriyle 
eylemlerinin tamamen farklı olduğu 
ülkeler, herhangi bir ülkede olay 
olduğunda demokrasi ve insan hakları 
çığırtkanlığı yaparken kendilerinin 

yaptığı fiillerden hiçbir zaman 
bahsetmemekte ve bunları ön plana 
çıkarmamaktadır. Hala kendilerini çok 
büyük demokrasi ülkeleri olduğunu 
iddia etmektedir. 
Görünen o ki son dönemde yaşadığımız 
olaylarda ülkemizin de getirilmek 
istendiği nokta buydu. Ama halkımız, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
artık bu konuda kendi ülkelerinden 
başka refah ve huzur içinde yaşayacağı 
bir ülke olmadığını, bu ülkelerde 
huzuru bulamayacağını görerek kendi 
ülkesine, ekonomisine, mal varlığına 
daha doğrusu devletine sahip çıkmış; 
böylece ülkesinde yapılmak istenen 
oyunları bozmuş, ülkesine yaşatılmak 
istenen o kara günleri aydınlatmıştır. 
Böylece bu tür eylemler içerisinde 
olmak isteyen, destek olan ülkelere de 
büyük bir ders vermiştir. 
Umarım bundan sonra ki birlik 
ve beraberliğimizde bu şekilde 
devam edip; dışarıya verdiğimiz 
mesajlarımız ülke ekonomimizi, imalat 
sektörümüzü, makine sektörümüzü 
geliştirerek daha da fazla güçlenecek. 
Savunma sanayimizi de her türlü kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak duruma 
getirip, hiçbir ülkenin “o silahı sana 
verirsem burada kullanamazsın” 
şeklinde ki tavırlarına maruz 
kalmadan; kendi hürriyetini, istiklalini, 
yaşamını, demokrasisini tehdit eden 
her türlü güce karşı en etkili şekilde 
karşı koyacak ve ülkesini savunacak 
durumda olacaktır. 
Bütün Türk milletine Türkiye 
Cumhuriyet’ini bu olaylardan dolayı 
geçmiş olsun diyorum daha aydınlık 
yarınlara hep beraber koşacağımıza 
inanıyorum.
Saygılarımla, 

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com
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Son yıllarda gerçekleştirilen büyük inşaat 
projeleri ile araç üstü damper ve damper-
treyler sektörü büyük ivme kazanmıştır. 
Özçelikler Hidrolik uzun yıllara dayanan 
tecrübesi, bilgi birikimi ve geniş ürün 
yelpazesi ile alanında en çok tercih 

1975 yılından bu 
yana hidrolik silindir 
tasarımı ve imalatını 
gerçekleştiren 
Özçelikler Hidrolik, 
Hydrotip markası ile 
ürettiği teleskopik 
silindirler için yaptığı 
yeni yatırımları ile yıllık 
25000 adet üretim 
kapasitesine ulaşıyor.

edilen firmalardan biri olarak HYDROTİP 
markası ile faaliyet göstermektedir. 

Yaklaşık bir yıl önce, var olan inşaat 
projelerinin uzun vadeli olması sebebi 
ile damper imalatçılarının ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak kapasite 
artırımı planlamış ve bu ay itibari 
ile yatırımlar tamamlanmıştır. Var 
olan kapasite yapılan bu yatırımlar 
sayesinde %50 arıtılarak 25.000 ad./yıl’ a 
çıkarılmıştır. 

Teleskopik silindirlerin 
çalışma şartlarının ağır 
olması sebebi ile kalite 
ürün seçiminde hayati rol 
oynamaktadır. HYDROTİP 
markası kalite ile özdeşleştiği 
için bu kapasite artırımı 
yapılırken kalite çıtası da 
yükseltilmiştir. Bu kalite 
çıtasını, alanında uzman 
kadrosu, son teknoloji üretim 
hattı ile korumaktadır. AR-GE’ 
ye verilen önem ve yapılan 
yatırımlar sayesinde yıllar 
içinde rafine ve kendine 
özgün ürünler ortaya koyan 
Özçelikler Hidrolik, hizmet 
verdiği sektörlerin de ileri 
taşınmasına yardımcı 
olmuştur. Bu sayede 
müşteriler için HYDROTİP 
markasına olan güven 
sağlamlaşarak artmaktadır. 

Bu zorlu sektörde söz sahibi 
olmanın mihenk taşlarından 
biri de satış sonrası garanti ve 
servis kolaylığıdır. Özçelikler 
Hidrolik bunu sağlamak amacı 
ile tüm Türkiye’ de toplam 55 
ilde servis ağı oluşturmuştur. 
Geniş yedek parça deposu ve 
servis ağı ile müşterilerinin 
her türlü problemlerini en kısa 
sürede çözmektedir. 

HYDROTİP yurtiçindeki yerini 
sağlamlaştırırken ihracatta da atılım 
yapmaktadır. 2015 yılı içinde toplan 
üretimin %67’si dünyanın dört bir yanına 
ihraç edilmiş ve bu sayede ülke kazancına 
katkı sağlanmıştır. Genel olarak yurt dışı 
pazarlarımız başta Avrupa olmak üzere 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleridir. 

Sağlamış olduğu komple hizmet ile 
ÇÖZÜM ORTAĞI olarak HYDROTİP 
gelecekte adından daha çok söz 
ettirecektir. 

HYDROTİP GELECEKTE ADINDAN 
DAHA ÇOK SÖZ ETTİRECEK





20168

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

24 Ağustos 2016 / Ankara - Borusan 
Holding şirketlerinden, yeni nesil 
taşımacılık modeli Elektronik Taşımacılık 
Ağı (eTA), düzenlediği “Yol Arkadaşım 
eTA” etkinlikleri kapsamında Ankara’da 
kamyon ve tır şoförleri ile buluştu. Ankara 
Kazan Lojistik Üssü’nde  “Hayatı Yollarda 
Geçenler İçin Yollardayız” sloganıyla 
düzenlenen etkinliklerde yarışma ve çeşitli 
aktivitelerin yanı sıra spor eğitmenleri, 
şoförlere araç kullanırken doğru beden 
duruşlarını ve uzun yol sonrası yorgunluk, 
uykusuzluk hallerinde yapabilecekleri 
pratik spor hareketlerini anlattı. 

Yeni nesil taşımacılık 
modeli olarak 4 yıl 
önce pazara hızlı bir 
giriş yapan eTA, kısa 
zamanda 35 bini aşkın 
kamyoncu esnafı ve 
6 binin üzerinde yük 
sahibi KOBİ’ye hizmet 
verir hale geldi. Yük 
taşımacılığı sektörünü 
dijitalleştiren eTA, 
13 Şehir ve 24 farklı 
noktada düzenlediği 
“Yol Arkadaşım 
eTA” etkinlikleri 
kapsamında Ankara’da 
kamyoncu esnafı ile 
bir araya geldi. 

KOBİ’LERİ VE 
KAMYONCU ESNAFINI 
AYNI PLATFORMDA 
BULUŞTURUYORUZ
eTA’nın taşımacılık sektöründeki yeri ve 
hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde 

da bulunan Hamdi Erçelik, “Aşamalı 
bir büyüme hedefledik. İlk aşamada 
kamyoncularımıza kendimizi anlatarak 
onları etaşımacılık.com’a üye yaptık 
ve düzenli iş fırsatları sağladık. Şu an 
35 binin üzerinde kamyoncu üyemiz 
bulunuyor ve bu rakam her geçen 
gün artıyor” diye konuştu. Taşımacılık 

sektöründe 300 bin 
ticari aracın yanı 
sıra 60 bin civarı 
da yük ihtiyacı olan 
KOBİ bulunduğuna 
vurgu yapan Hamdi 
Erçelik, “35 bini 
aşkın kamyoncu 
esnafının yanı sıra 
6 binin üzerinde 
KOBİ’ye hizmet 
veriyoruz. 

ETA, HAYATI YOLLARDA GEÇENLER İÇİN YOLLARDA

ETA ANKARA’DA KAMYON VE TIR 
ŞOFÖRLERİ İLE BULUŞTU



eTA’yı büyütürken aynı zamanda hem 
kamyoncu hem de KOBİ alanımızı 
genişletiyoruz” dedi.

AYLIK ORTALAMA YÜZDE 15 
BÜYÜYORUZ
Türkiye’nin nakliye anlamında çok büyük 
bir pazar olduğunu söyleyen Hamdi 
Erçelik, “800 bin araç parkı olan bir 
ülkeyiz. Bu araçların 300 bini ticari faaliyet 
yapıyor. Rakamlar bize sektörün önünün 
ne kadar açık olduğunu gösteriyor” 
dedi. eTA olarak günlük 200 araç çıkışı 
yaptıklarını açıklayan Hamdi Erçelik, aylık 
ortalama yüzde 15 büyüme ile yola devam 
edeceklerini bildirdi. Günlük 500 ile 1000 
araç çıkışına ulaştıklarında, belirledikleri 
hedefe de ulaşmış olacaklarını kaydeden 
Hamdi Erçelik, “Bu yılsonu için 20 milyon 
dolar ciro öngörüyoruz. Bu rakam geçen 
yılki ciromuzun neredeyse 3 katı kadar. 
Aylık yüzde 15 büyümemiz hedefimizin 
tutacağı ile ilgili de bize olumlu sinyaller 
verebiliyor” dedi.

KOBİ’LER VE KAMYONCU 
ESNAFINA MAKSİMUM 
FAYDA SAĞLIYOR
eTA, www.etasimacilik.com, Borusan’ın 
lojistik sektöründeki deneyimi, satın alma 
gücü ve teknolojik altyapısını paylaştığı 
kamyoncu esnafı ile KOBİ’ler arasında 
ilave maliyet yaratan tüm aracıları 
ortadan kaldırıyor. Kamyonların sürekli 

hareket etmelerini sağlayacak iş fırsatları 
yaratarak kaynak (zaman ve para) 
tasarrufu sağlıyor. Sağladığı tasarrufu 
KOBİ’lere maliyet avantajı olarak sunuyor. 
Bu avantaja dinamik fiyatlama alt yapısı 

ile desteklenmiş online 
web sitesi üzerinde hızlı 
fiyatlama kolay satınalma 
ile yalın bir süreçle hemen 
ulaşılmasını sağlıyor. 
Diğer bir deyişle, KOBİ’ler 
hiçbir ücret ödemeden 
yüklerini taşıyacakları 
güvenilir, sigortalı, 7/24 
izlenebilen bir nakliye 
hizmetini en iyi fiyata 
alıyor. Ücretsiz olarak eTA 
üyeliğine katılan kamyoncu 
esnafı da ödemelerini 
zamanında, güvenli bir 
şekilde ve istedikleri 
noktalardan alıyor. Ayrıca 
dönüş yükü planlaması 
yapılması; hatta daha 
yoldayken eTA mobil 
uygulaması üzerinden 
bir sonraki işlerini tercih 
ederek düzenleyebilmeleri 
gibi kolaylık getiren 
hizmetlerden de 
faydalanıyor.

TÜRKİYE’Yİ 
DOLAŞIYORUZ

“Hayatı Yollarda Geçenler İçin Yollardayız” 
sloganıyla düzenledikleri etkinlik hakkında 
da bilgi veren Erçelik, “13 şehir ve 24 farklı 
noktada 5.000 kamyon ve tır şoförüne 
ulaşmayı hedeflediğimiz “Yol Arkadaşım 
eTA” isimli etkinliklerimizde bir yandan 
sistemimizi tanıtıp, diğer yandan da 

keyifli yarışmaların 
yer aldığı aktiviteler 
gerçekleştiriyoruz. Kamyon 
ve tır şoförlerimiz bizim 
çözüm ortaklarımız ve 
onlara faydalı olabilmek 
adına etkinliğimizde 
spor eğitmenleri de 
bize eşlik ediyor. Spor 
eğitmenleri, şoförlerimize 
araç kullanırken doğru 
beden duruşlarını ve uzun 
yol sonrası yorgunluk, 
uykusuzluk hallerinde 
yapabilecekleri pratik spor 
hareketlerini anlatıyorlar.” 
şeklinde konuştu.
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OPERATORS CLUB
YENİ ŞAMPİYONUNU ARIYOR

Geçtiğimiz yıl ASCENDUM Makina 
distribütörlüğündeki Volvo İş Makinaları 
tarafından düzenlenen ve büyük bir ilgiye 
sahne olan Operators Club (Operatörler 
Kulübü), ikinci kez Türkiye’de. Katılımcılar, 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm becerileri 
ve ustalıklarını ortaya koyacak. Çünkü işin 
ucunda Türkiye’nin bir numaralı operatörü 
olmak var. 13 Ağustos’ta Ankara’da start 
alacak yarışma, Türkiye’nin 3 farklı ilinde 
düzenlenecek. Ülke genelinde ilk 6’ya 
girecek yarışmacılar, 4 Eylül’deki finalde 

Türkiye’nin en 
iyi operatörünün 
belirleneceği 
“Operators Club” 
yeniden Türkiye’de. 
13 Ağustos’ta 
Ankara’da başlayacak 
heyecanlı yarışma, 
Türkiye’yi dünyada 
temsil edecek yeni 
şampiyonunun 
peşinde.

yarışmaya hak kazanacak. Türkiye finalinde 
en iyi zamanı yapan 2 finalist ise Fransa’da 
düzenlenecek olan büyük finalde diğer 14 
ülkenin kazananlarıyla yarışarak, ülkelerini 
uluslararası arenada temsil etme hakkına 
sahip olacak.

Yarışma ikinci kez Türkiye’de
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki 14 ülkede 
12 binden fazla üyesi bulunan Operators 
Club, Türkiye’deki üyelerine yenilerini 
katmayı amaçlıyor. Volvo İş Makinaları 
tarafından 1998 yılında Almanya’da kurulan 

bu büyük sosyal ağ, 
her yıl çeşitli ülkelerde 
sadece profesyonel 
operatörlerin katıldığı ve 
daha önce hiçbir yerde eşi 
benzerine rastlanmamış 
yarışmalar düzenliyor. Bu 
sayede operatörlere hem 
becerilerini gösterme hem 
de ustalıklarını sergileme 
olanağı verirken, 
ülkelerinde tanınmış birer 
operatör olma imkanı 
da sunuyor. Bu sene 
16’ncısı düzenlenecek 

olan Operators Club, Türkiye’de ikinci defa 
gerçekleştirilecek.

Rekabet 3 farklı şehide
Türkiye şampiyonunun belirleneceği 
yarışmalar, Volvo İş Makinaları tarafından 3 
farklı şehirde düzenlenecek. 13 Ağustos’ta 
Ankara Balgat Durağı–Konya Bulvarı Balgat 
Kavşağı Bekoloder Durağı’nda (Taurus 
Alışveriş Merkezi karşısı) başlayacak olan 
yarışma; sırasıyla 20 Ağustos’ta İzmir’de, 27 
Ağustos’ta İstanbul Anadolu Yakası’ndaki 
Sarıgazi Festival Alanı’nda, 31 Ağustos’ta da 
Avrupa Yakası Kağıthane’de devam edecek. 
Yarışmanın büyük finali ise 4 Eylül’de Ankara 
Orhanlı ASCENDUM’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’yi temsil etme şansı
Finalde en iyi dereceye sahip olan 2 finalist, 
Fransa’da düzenlenecek olan Büyük 
Final’de diğer ülkelerin 14 farklı kazananı 
ile yarışacak. Finalistler, dünyanın en iyi 
operatörü unvanını almak için ter dökerken, 
Türkiye’yi de temsil etme şansı elde edecek. 
Eşleriyle birlikte Fransa’ya gitme hakkı 
kazanacak finalistlerin tüm konaklama ve 
ulaşım masrafları ise ASCENDUM Makina 
tarafından karşılanacak.
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ÇANKAYA’DAN
4500 LİTRE YAKIT TASARRUFU

Geri dönüşüm konusunda önemli projeler 
üreten ve işbirlikleri yapan Çankaya 
Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği 375 

atık kumbarasından 
45 ton cam toplayarak 
ekonomiye 4 bin 500 litre 
benzin kazandırmış oldu. 

Çevre duyarlılığı ve geri 
dönüşüm konusunda 
önemli projeleri hayata 
geçiren Çankaya 
Belediyesi, ilçe genelinde 
yerleştirdiği cam atık 
kumbaralarıyla doğaya 
katkı yapıyor. Özellikle 
cam ve katı ambalaj 
atıklarının geri dönüşümü 
konusunda Çankayalılara 

yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
da düzenleyen Belediye, 375 ayrı noktada 
bulunan atık cam kumbarası sayesinde 

bir ayda 45 tona yakın şişe ve benzeri 
malzemeyi ekonomiye yeniden kazandırıyor.

Site, okul, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yanı sıra özel kurumlardan gelen atık 
cam toplama kumbarası taleplerini de 
değerlendiren ve uygun olan noktalara 
kumbara koyan Çankaya Belediyesi, benzer 
hassasiyeti ambalaj atığı, elektronik atıklar 
ve atık yağlar da için de gösteriyor. Geri 
dönüşümün önemi konusunda vatandaşlara 
ve okullarda öğrencilere sık sık bilgilendirme 
yapan Belediye yetkilileri, atık yağların 
doğaya verdiği zararın önemine de dikkat 
çekiyor. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu 
kirlettiğini belirten yetkililer, vatandaşları 
atık yağın biriktirilmesi ve geri dönüşüme 
kazandırılması konusunda duyarlı olmaya 
davet ediyor.

HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİLERİ 
AFRİKA’DA! 

HİDROMEK, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 8 
adet Botsvana’ya da 3 adet kazıcı yükleyici 
ihracatı gerçekleştirdi. 

Dünya üzerinde 5 kıtada 50’den fazla 
ülkeye ihracat yapan HİDROMEK yurt 
dışı satışlarına Afrika pazarında devam 

ediyor. HİDROMEK’in İzmir Ege Serbest 
Bölgesindeki fabrikasında üretimini 
tamamladığı HMK 102 B ALPHA Serisi 
kazıcı yükleyicilerin 8 adeti Afrika 
Cumhuriyeti’de ve 3 adeti Botsvana’da 
bulunan son müşterilere ulaştırılmak üzere, 
her iki Afrika ülkesinin fahri konsoloslarının 
da bulunduğu tören eşliğinde gönderildi.

HİDROMEK’in İspanya Kara Kuvvetleri’nin 
özel ihtiyaçlarına yönelik hazırlamış olduğu 
kazıcı yükleyicilerin teslimatını da geçtiğimiz 
günlerde tamamladı. HİDROMEK, ihracat 
performansıyla uluslararası pazarlarda satış 
hacmini ve marka bilinirliğini gün geçtikçe 
arttırmaya devam ediyor.  

2015 yılı performansıyla “İhracatın Yıldızları” 
ödüllerinde “Jüri Özel Ödülü”ne layık 
görülen HİDOROMEK, TİM’in (Türkiye 
İhracatçılar Meclisi) hazırladığı” İlk 1000 
İhracatçı Listesi”nde 362. sırada ye almıştı. 
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OKT TRAİLER,
DÜNYA DEVLERİ İLE BULUŞUYOR…

Benzersiz OKT özellikleri ile akaryakıt ve 
kimyasal lojistiğinin vazgeçilmezlerinden 
olan, enlemesine eksiz, yekpare levhalı 
gövde yapısı, en az sayıda birleşim noktası 
ile yüksek mukavemetli ve uzun ömürlü 
kullanım sağlayan, ADR sertifikalı, 5 
bölmeli, 38.000 Litre Kapasiteli Alüminyum 
Konik Tanker Semi Treyleri yurtdışı 
kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

OKT, müşterilerinin farklı beklenti ve 
ihtiyaçlarına yanıt veren, mal kaybını 
önleyen, çevreyi koruyan ve güvenliği ön 
planda tutan inovatif tasarımları ile ürün 

OKT Trailer, 22 -29 
Eylül tarihleri arasında 
Dünya ticari araç 
sektörünü bir araya 
getiren ve sektörün 
en büyük fuarı olan 
66. IAA Ticari Araçlar 
Fuarı’ na OKT’ nin 
benzersiz özelliklerine 
sahip 2 farklı ürünü ile 
katılıyor.

gamını sürekli yeniliyor. OKT teknolojilerinin 
yakından tanıtılacağı fuar standında, 
ziyaretçiler farklı ürün modellerini yakından 
inceleme fırsatı bulabilecekler. 

OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş ; “66. IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’ na 
katılmaktan oldukça 
gururluyuz. Yurtdışı fuarlarda 
sadece OKT Trailer olarak 
bulunmuyor, Türk Treyler 
Sektörünü adına da katılım 
gösteriyoruz. Birlikteyken güçlü 

olduğumuzun 
farkındayız. 
OKT olarak 
katıldığımız fuarlarda, 
özellikle de yurtdışı 
fuarlarda sürekliliği öncelikli 
kılıyor, sektörün gelişen 
teknolojisini hitap ettiği 
kitleye daha yakından 
sunmak için fuarda yerimizi 
almaya özen gösteriyoruz. 

Ürünlerimizin kalitesi bugün 
dünya standartlarında, bu 
sayede dünya üzerinde 
ulaştığımız 35 ülkede 
farklı ihtiyaç ve beklentileri 
karşılayan bir Türk 

markasıyız. 
Markamızı 
ve ülkemizin 
adını yeni 
pazarlarda 
duyurmak 
öncelikli 
hedeflerimiz 
arasında, 
yeni 
projelerimize 
de bu 
doğrultuda 
yön 
veriyoruz.”

Sektörde 
farklılık 
yaratacak 

fikirleri üretmek için çalıştıklarını belirten 
Maraş “Ürün tasarımlarımızı, üretim 
metotlarımızı sürekli geliştiriyoruz. 

İş zamanının neredeyse tamamını araç 
üzerinde geçiren nihai kullanıcıların, daha 
güvenli, daha performanslı üst yapı ve 
treylerler ile çalışması için yenilikçi ve çözüm 
odaklı üretim anlayışını temel alıyoruz. 
Teknik ekibimiz, tasarımlarımızı ulusal/ 
uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar 
çerçevesinde, benchmark analizleri ve 
müşteri empatilerinden elde edilen geri 
bildirimler ile şekillendiriyor.  Kurumsal 
başarı hedeflerimizi toplumsal başarı 
hedeflerinden ayırmıyor, tüm paydaşlarımız 
için kalıcı değerler oluşturmayı görev 
ediniyoruz” dedi.
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PAMUKKALE YİNE
“MAN LİON’S COACH 2+1 VIP“ DEDİ
Türkiye seyahat sektörünün öncü 
kuruluşlarından Pamukkale Turizm’de, 
kurumsalın yanı sıra bireysel tercihlerde 
de MAN kalitesini tercih ediyor. Pamukkale 
Turizm’in Trakya bölgesi bireysel 
otobüsçülerinden Kemal Yavuz da, sınıfında 
benzersiz avantajlar sunan MAN Lion’s 
Coach 2+1 VIP satın aldı.

2016 model Euro 6 motora sahip 38 
koltuklu 2+1 VIP MAN Lion’s Coach, 
düzenlenen törenle Önsel Demircioğlu 
tarafındanKemal Yavuz’a teslim edildi. 
MAN’ın İkitelli Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
teslimat törenine Kemal Yavuz’un yanı sıra 
otobüs ortağı Turan Seçkin ile kaptanlar 
Gökhan Yüksel ve Sadettin Toker de hazır 
bulundular.

MAN Lion’s Coach ’ların düşük işletme 
giderleri ve 2+1 VIP dizilimde 38 koltuk 
avantajının önemine vurgu yapan Kemal 

Yavuz, sunulan yüksek 
konfor ile birlikte 
yolcularda da büyük 
memnuniyet yarattığını 
belirtti.

Pamukkale Turizm, öz 
mal otobüs yatırımlarının 
yanı sıra bireysel ve 
bölgesel işletmecileriyle 
de filosunu MAN Lion’s 
Coach 2+1 VIP otobüslerle 
güçlendirmeye 
devam ediyor. Yakıt 
ekonomisinden sunduğu 
yüksek konfora, 2. el 

avantajına kadar birçok benzersiz özellikleri 
ile MAN Lion’s Coach 2+1 VIP, seyahat 
sektörünün ilk tercihleri arasında yer alıyor.

SCANIA GELECEĞİN ARAÇLARINI TASARLIYOR!

Scania, yaptığı AR-GE çalışmalarında kompozit 
malzemeler kullanılarak araçların ağırlığını 
yüzde 40’a varan oranda düşürüyor.

Scania; İsveç Kraliyet Teknik Üniversitesi ile 
gerçekleştirdiği AR-Ge çalışmaları sonucunda 
aracın hem şasi yapılarında, hem de diğer 
yüke-mukavemetli parçalarında daha hafif 
malzemeler kullanımına yönelik araştırmalar 
yapıyor. 

Ağır ticari araç sahipleri için araçlarının 
taşıyabileceği yük ağırlıkları oldukça önemlidir. 

Araçlar hafifledikçe kullanıcıların 
taşıyabileceği yük miktarının artması, 
karlılık ve sürdürülebilirlik temel 
kriterlerdendir. Scania, Kompozit gibi 
yeni hafif malzemelerle araçlarını 
hafifleterek iş ortaklarının daha fazla 
kar elde etmesini hedefliyor.

İsveç Kraliyet Teknik Üniversitesi 
araştırmacısı Magnus Burman 
”Geleceğin araçlarında, araç hafifliği 
oldukça önemlidir. Çalışmalarımızda 
kullandığımız kompozit malzemeler 
ile aracın ağırlığını yüzde 40’a varan 

oranda düşürebileceğiz” açıklamasında 
bulunuyor.

ÇEVRE İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Daha düşük araç ağırlığı veya başka bir deyişle 
daha düşük yapısal ağırlık, nakliye başına 
daha fazla yük ve bunun sonucunda daha az 
nakliye seferi anlamına gelmektedir. Böylelikle 
daha akıllı lojistik operasyonlar ile çevrenin 
korunmasına katkı sağlanacaktır.

Kompozit malzemeler mukavemet sağlar ve 
aracın ömrünü uzatır

Kompozit malzemelerin kullanım ömrü 
dikkate alındığında daha avantajlıdır. Kompozit 
malzemeler, daha düşük ağırlığa ilaveten, 
mukavemet sunarken aracın kullanım ömrünü 
arttırır. Kompozitler, ayrıca, metal yapılarla aynı 
şekilde aşınmaya uğramazlar.

GELECEĞİN ARAÇLARINDA 
GELİŞMİŞ YAPISAL ÇÖZÜMLER.
Şasi yapısında kompozit malzeme kullanımının 
sunduğu başka bir avantaj ise Çeliğe kıyasla 
daha gelişmiş entegre yapılar ile araçta daha 
az destekleyici kullanılabilmesidir.

İsveç Kraliyet Teknik Üniversitesi araştırmacısı 
Burman “Geleceğin araçlarında hem işlev, 
hem de ağırlık üzerine odaklanılarak daha 
farklı malzemeler bir arada kullanılmıştır. 
Biz yalnızca doğru malzemeyi doğru yerde 
kullanmak istiyoruz. Yani, geleceğin kamyon 
yapılarında farklı işlevlerin daha büyük 
entegrasyonunu görüyoruz. Bu şekilde tasarım 
sürecinde, üretim aşamalarında tamamen 
yeni olanaklara sahip olacağız” açıklamasında 
bulunuyor.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201618

EXXONMOBİL:
ARTAN ENERJİ TÜKETİMİNDE 
TAŞIMACILIĞIN ROLÜ ARTIYOR

ExxonMobil tarafından 
her yıl yayınlanan 
Energy Outlook 
raporuna göre, küresel 
enerji talebinin 2014-
2040 yılları arasında 
yüzde 25 oranında 
artış göstermesi 
bekleniyor.
Rapora göre 
öngörülen artışın 
neredeyse yarısı 
Hindistan ve 
Çin gibi gelişen 
ülkelerin ekonomik 
kalkınmasından 
kaynaklanıyor. Küresel 
enerji talebinin yüzde 
30’unu oluşturan 10 
kilit pazar arasında 
Türkiye de yer alıyor. 
Küresel enerji 
talebindeki artışın 
yüzde 40’ının doğal 
gazla karşılanması 
bekleniyor.

Dünyanın önde gelen enerji şirketi 
ExxonMobil’in yayınladığı 2016 Energy 
Outlook Raporu’na göre küresel enerji 
talebi 2015 ila 2040 yılları arasında yüzde 
25 artacak. Talep artışının neredeyse 

yarısının Hindistan ve Çin’in nüfus artışı 
ve yükselen yaşam standartlarından, 
yüzde 30’unun ise içlerinde Türkiye’nin 
de yer aldığı 10 kilit pazardan gelmesi 
bekleniyor. Bunun yanı sıra; enerji 
verimliliği artışlarının, doğal gaz gibi 
düşük karbonlu yakıtların ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının artan kullanımının da 
küresel ekonominin karbon yoğunluğunu 
yarı yarıya azaltmaya yardımcı olması 
bekleniyor. 

Orta Sınıfın Büyümesi 
Ticari Taşımacılığı Ön Plana 
Taşıyor
ExxonMobil, Brookings Enstitüsü’nden 
alınan verilere dayanarak dünyada 
2014 itibariyle 2 milyarın üzerinde olan 
orta gelirli nüfusun 2030 yılına kadar 5 
milyara yaklaşmasını ve bununla doğru 
orantılı olarak da araba sayısının ve ticari 
taşımacılığın da artmasını bekliyor. 
2014-2040 arasında küresel taşımacılıkta 
enerji talebinin yüzde 30 artış 
göstermesini ön gören ExxonMobil, araba 
sayısındaki artışın OECD (Ekonomik 

Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü) 
kapsamında 
olmayan 
ülkelerde daha 
çok görüleceğini 
söylüyor. 2040’a 
kadar 800 milyon 
araca ulaşacağı 
tahmin edilen 
özel araçların 
doğuracağı 
enerji talebinin 
2020’de zirve 
yapacağı ancak 
2040’a kadar 
yüzde 10 düşüş 
göstereceği 
öngörülüyor.

Türkiye’de büyük bir rol oynayan lojistik 
sektöründe; ağır ticari araçlar için enerji 
talebinin ise dünya genelinde 2040’a 
kadar yüzde 45 artacağı; bu artışın da 
yüzde 50’sinin 10 kilit pazarın sebebiyet 
vereceği tahmin ediliyor. 

Araçların Yüzde 40’ı Dizel 
Olacak
ExxonMobil Energy Outlook Raporu’na 
göre petrol, taşımacılıkta enerji 
tüketiminin yüzde 90’dan fazlasını 
karşılayacak. Dizel araç kullanımındaki 
artışla birlikte ağır ticari araçlardaki dizel 
kullanımı da 2040 yılına kadar küresel 
olarak yüzde 45 artış gösterecek.
ExxonMobil, Energy Outlook Raporu’nda 
enerji tüketiminden kaynaklanan 
karbondioksit emisyonlarının da henüz 
zirve yapmadığını, değerlerin 2030’a 
kadar artacağını belirtiyor. Artışın Çin 
başta olmak üzere, gelişen ülkelerden 
kaynaklanacağını belirten rapor, OECD 
ülkelerinin karbondioksit emisyonlarının 
2014-2040 arası yüzde 20 azalacağını 
öngörüyor.
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FORD TRUCKS
KUZEY AFRİKA’DABÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası 
Ford Trucks, Fas’ın önemli şehirlerinden 
Marakeş’te, bölgedeki ikinci bayisini açtı. 
Fas’ta 100 yıldan uzun bir süredir Ford 
distribütörü olarak faaliyet gösteren Auto Hall 
Group bünyesinde Ford Trucks Kazablanka 

Ford Trucks, Fas 
Kazablanka’da 
geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirdiği 
4S tesis açılışının 
ardından Marakeş’te 
2. Tesisini hizmete 
sokarak, Kuzey 
Afrika yapılanmasını 
güçlendirdi. 
Ford Trucks 
UluslararasıPazarlar 
DirektörüEmrah 
Duman “Fas bayimiz 
Scama ile birlikte 
büyümeye devam 
ediyoruz. Fas, Ford 
Trucks’ın Kuzey Afrika 
pazarına yönelik 
yatırımlarının stratejik 
başlangıç noktası. 
Kuzey Afrika ağır 
ticari araç pazarında 
ilk 3 marka arasına 
girme hedefiyle, 
yatırımlarımıza devam 
edeceğiz.” dedi.

Bayiliğini yürüten Scama işbirliği ile inşa 
edilen yeni tesisin açılış törenine; Ford 
Trucks UluslararasıPazarlarDirektörüEmrah 
Duman, Ford Trucks Afrika Ülkeler 
Müdürü Tufan Altuğ Scama Genel Müdürü 
Abdelouahab Ennaciri, AutoHall Network 
Müdürü Yassine Benmassi katıldı. 

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim 
ve Ar-Ge merkezi olarak dikkat çeken 
ve Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi 
olan Ford Otosan, 2020 yılına kadar 
50 ülkede distribütörlük ve bayi ağı 
yapılanmasını tamamlamayı hedefliyor. 
Bu hedef doğrultusunda; Rusya ve 
Türki Cumuriyetler’de bayi geliştirme 
çalışmalarının yanısıra, yakın zamanda 
Ortadoğu bölgesindeki yapılanmasını 
tamamlayan Ford Trucks, geçtiğimiz Kasım 
ayında Fas’ın Kazablanka kentinde 4S Scama 
bayiliğini hizmete açmıştı. Stratejik ve coğrafi 
konumu ile Avrupa ve Afrika arasında bir 

köprü olan Fas, güçlü ve dengeli ekonomisi 
sayesinde, Ford Trucks için Kuzey Afrika 
pazarı yatırımlarının stratejik başlangıç 
noktası niteliğinde.

Kuzey Afrika ağır ticari araç pazarında ilk 3 
marka arasına girme hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Ford Trucks’ın, Scama iş birliğiyle 
açtığı tesis, bölgedeki müşterilerine satış, 
servis ve yedek parça hizmetleri ile komple 
hizmet sunuyor. Tesis, 10 bin metrekare 
kapalı, 40 bin metrekare açık olmak 
üzere toplam 50 bin metrekarelik bir alan 
içerisinde yer alıyor. 5 adet Ford Trucks çekici 

ve kamyon Showroom’da sergilenirken, 
Ford Trucks servis alanı ise günde 10 araç 
alabilecek bir kapasiteye sahip.

Ford Trucks Kuzey 
Afrika’daki iddiasını artırıyor
Ağır ticari araç sınıfında global oyuncu 
olma yönündeki çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks 
Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah 
Duman açılışta yaptığı konuşmasında 
şunları söyledi: “Fas, Ford Trucks’ın Kuzey 
Afrika pazarına yönelik yatırımlarının 
stratejik başlangıç noktası. Kuzey Afrika 
ağır ticari araç pazarında ilk 3 marka 
arasına girme hedefiyle yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Scama işbirliğiyle Fas’ın 
önemli şehirlerinden Marakeş’te açtığımız 
bu yeni tesis, Ford Trucks’ın global vizyonu 
çerçevesinde tasarlandı ve en son teknik 
ekipmanlarla donatıldı. Yeni tesisimiz, Ford 

Trucks markasının 
imajını ve müşteri 
memnuniyetini 
bulunduğu 
Fas’ta çok daha 
ileri seviyelere 
taşıyacaktır. Kuzey 
Afrika pazarına 
yönelik projelerimize 
devam edeceğiz. 
Ford Otosan olarak, 
Ford’un Avrupa’daki 
öncü ticari araç 
üretim ve geliştirme 
merkeziyiz. Dünya 

pazarlarında başarıyla sunulan hafif ve orta 
ticari araçlarımızdaki kalite, dayanıklılık, 
verimlilik gibi başarılı çalışmalar; Ford 
Trucks’ın ürün stratejisinin de belkemiğini 
oluşturuyor. 55 yıllık kamyon üretim 
tecrübemizi, farklı ihracat pazarlarına 
özel ürün geliştirme yeteneğimiz ile 
birleştiriyoruz. Ford’un global olarak 
ticari araçlar ve ilgili dizel motorlar 
geliştirme merkezi olan Ford Otosan Ar-Ge 
Merkezi’ndeki 1500 mühendisimizden 500’ü, 
uluslararası pazarlar için ağır ticari araçlar 
geliştirmek için çalışıyor.” 
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Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

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

Satışa Sunulmaktadır.*
www.dmo.gov.tr

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

Devlet Malzeme Ofisinde de (DMO)
- GÜVENCESİ İLE 
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MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ SERİSİ 
YENİ IVECO STRALIS’I DONATACAK
Yeni nesil MICHELIN X® LINE™ Energy™, 
Iveco Stralis’in yakıt tüketimini minimuma 
indiriyor

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, AB lastik etiketleme değerlerine 
göre yuvarlanma direncinde “AAA” alan  
pazarın ilk serisi MICHELIN X® LINE™ 
Energy™ ile Iveco Stralis’i donatarak yakıt 
tüketimi ve CO₂ emisyonunu minimuma 
indiriyor.

Dünya lastik devi Michelin, yeni nesil “AAA” 
etiketli ağır vasıta lastiği MICHELIN X® 
LINE™ Energy™ serisi ile yeni Iveco Stralis 
XP ve Stralis NP kamyonlarını donatıyor. 
AB lastik etiketleme değerlerine göre 
yuvarlanma direnci açısından “AAA” puanı 
alan ağır vasıta pazarının ilk enerji serisi 
MICHELIN X® LINE™ Energy™, Iveco’nun 

yeni kamyonlarının 
yuvarlanma 
direncini 
düşürerek ilk 
ömürde yüzde 
1,5’a kadar 
yakıt tasarrufu 
sağlayacak.

2013 yılında 
piyasaya 
çıktığından 
bu yana 200 
binden fazla 
satılarak uzun 
mesafeli karayolu taşımacılığı için önemli 
oranda yakıt tasarrufu sağladığını bir kez 
daha kanıtlayan MICHELIN X® LINE™ 
Energy™, Iveco’nun yeni kamyon serisi 

BÜYÜKŞEHİR ATIL DURUMDAKİ
TANKERLERE HAYAT VERDİ

MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve kapatılan belde 
belediyelerinden paylaştırma komisyonu 
tarafından itfaiyeye devredilen 20 adet Yangın 
Söndürme Tankeri’nin bakım onarım ve 
temizliğini yaptı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ali 
Gül,  bakımı yapılan tankerlerin ilgili mahalle 
muhtarlarına iade edileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve kapatılan belde 
belediyelerinden paylaştırma komisyonu 
tarafından kendisine devredilen 20 adet 
Yangın Söndürme Tankeri’nin bakım, 
onarım ve temizliğini yaptı. İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı’na devredilen tankerlerin teslim 
alındığında kötü durumda olduğunu belirten 
İtfaiye Dairesi Başkan Ali Gül, “Manisa’nın 
büyükşehir olmasından önce İl Özel İdaresi 
bünyesinde bulunan 90 adet Yangın Söndürme 
Tankeri’nden 20 tanesi paylaştırma komisyonu 
tarafından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığımıza devredildi. Manisa Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün 
talimatlarıyla Alaşehir, Demirci, Saruhanlı, 
Soma, Salihli ve Köprübaşı ilçelerimizin 
eski belde belediyelerinden kalan 20 adet 
traktör arkası su tankerinin bakım, onarım ve 
temizliklerini gerçekleştirdik. Yangın Söndürme 
Tankerleri bakımları yapıldıktan sonra 
mahalleye dönüşen yerlerdeki muhtarlarımıza 
iade edilecek. Tankerler yangına ilk 
müdahalede kullanılacak” diye konuştu.

20 Yangın Söndürme 
Tankeri Hazır Durumda
Çalışmayla kullanılamaz hale gelen 20 adet 
tankeri yenilediklerini ve kullanılabilir hale 
getirdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı 
Ali Gül,  “İl Özel İdaresi tarafından yapılan 
90 adet tankerin 70 tanesi atıl durumda. 
Biz paylaştırma komisyonuna bu araçların 
da bizlere devredilmesi talebinde bulunduk 
ama olumsuz cevap aldık. İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı’na devredilen 20 adet tankeri tekrar 
kullanılabilir duruma getirmiş bulunmaktayız” 
diye konuştu.

TCO₂ şampiyonu Stralis XP ve Stralis NP 
için orijinal ekipman olacak.

Ağır vasıta segmentinde 
“AAA” alan ilk lastik; 
MICHELIN X® LINE™ 
Energy™
Ağır vasıta lastikleri segmentinde, 
yuvarlanma direnci kategorisinde ilk defa 
“AAA” notunu alma başarısı gösteren 
MICHELIN X® LINE™ Energy™, bir önceki 
jenerasyonu olan “BBA” etiket değerlerine 
sahip lastiğine oranla yuvarlanma direncini 
düşürüyor ve yepyeni donanımlar sunuyor. 
Her 100 kilometrede 2,66 kg CO₂ emisyon 
salınımını engelleyerek 1 litre yakıt tasarrufu 
sağlıyor.  Yeni seri sayesinde, sürtünme 
azalırken yakıt tüketimi optimize ediliyor. 
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HÜSEYİN TUNÇ
info@radusdergisi.com

UZUN BİR ARADAN SONRA 
TEKRAR MERHABA..

Bugün, her zamankinden biraz daha çevreci geçinen kimliğimi yanıma aldım ve size “karbon 
ayak izi”nden biraz bahsetmek istiyorum. 

Genelde karşınızdaki kişi, bu sözü daha 
önce hiç duymamış olsa bile, bilmiyor 
gözükmemek için “hmm, evet tabii ki çok 
önemli” diyerek eşlik ettiği ve geçiştirdiği 
bu ifade. Tabi ki bilmemek ayıp değil, 
her gün karşımıza çıkmadığı için o 
kadar normal ki.. Ben de “sahi ya, nedir 
kardeşim bu karbon ayak izi?” diyerek 
biraz araştırdım:

Dünyamızda yaşayan her insanın, temel 
ihtiyaçları doğrultusunda satın aldığı ve 
tükettiği ürünlerin yanında, bir yerden 
bir yere ulaşım, ısınma, enerji tüketimi 

gibi günlük veya günlük olmayan tüm 
faaliyetlerinin sonucunda atmosfere 
salınan karbondioksit(CO2: evet evet, lise 
yılları ve kimya dersleri) gazı miktarı 
diyebiliriz. 

Daha basit bir örnekle; 
market alışverişinde 
kullandığımız 
poşetler, giydiğimiz 
ayakkabının 
üretildiği 
hammadde, 
üzerimize 
sıktığımız parfüm 
ve deodorantlar ve 
bunun gibi farkında bile 
olamadığımız daha birçok 
ayrıntı, atmosfere bıraktığımız 
karbon ayak izi miktarımızı 
belirliyor. Başka bir deyişle, dünyamızı 
ne kadar yıprattığımızı belirliyor, çünkü 
tüm bu faaliyetlerle atmosferimize 
salınan karbondiyoksit gazı, doğrudan 
yaşadığımız dünyaya ve doğal çevremize 
telafisi mümkün olmayan zararlar 
veriyor. 

DÜŞÜNDÜK, TAŞINDIK VE AYAK 
İZİMİZİN EPEY DERİN OLDUĞUNA 
KARAR VERDİK. PEKİ İZİMİZİ NASIL 
HAFİFLETİRİZ?
Yenilenebilir, temiz enerjiyi daha çok 
kullanırsak, güneş enerjisini kullanmayı 
öğrenirsek, elektrikle çalışan ürünleri, 
fosil yakıtlarla çalışan muadillerine 
tercih edersek, yürüyerek gidilebilecek 
mesafelerde araba kullanmazsak, 
ulaşımda daha çok toplu taşıma 

araçlarını veya bisikletleri tercih 
edersek(İstanbul’da ölmeden veya 
ölüm tehlikesi atlatmadan bisikletle 

işe gidene madalya verdikleri 
doğrudur), her 2 senede bir 

teknoloji firmalarının 
pazarlama oyunlarına 

aldanarak, aslında 
o an gayet de güzel 
çalışmakta olan 
akıllı telefonlarımızı 
değiştirmezsek.. 
İşte o zaman 
karbon ayak izimizi 

azaltabilir, doğal 
çevremizin biraz olsun 

daha az yıpranmasını 
ve daha uzun ömürlü 

olmasını sağlayabiliriz. 

Bir de olayın başka bir boyutu var. Mesela 
imkanınız vardır; kendi özel jetinizi satın 
alıp her hafta sonu dünyanın başka 
bir yerine gidiyor olabilirsiniz, bisiklet 
kullanmak yerine, 5.0 litre veya üzerinde 
motor hacmine sahip arazi aracınızla 
şehir içindeki süslü bulvarlarda 
gezinebilirsiniz, tüketim çılgınlığına 
kapılıp her hafta, hatta her gün yeni 
çıkan teknolojik ürünlerden de satın 
alabilirsiniz. Benim bu işten anladığım, 
işte o zaman şöyle bayağı sağlam bir iz 
bırakmış oluyorsunuz dünya üzerinde..

Aslında bu konuda buraya 
sığdıramayacağımız ama söylenecek o 
kadar çok şey var ki.. Yine de bugünlük 
bu kadar çevrecilik yeter. Ben en iyisi 
gidip biraz daha çalışayım. 

Aman, fazla iz bırakmadan...
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MELTEM KİMYA, GÜVENLİ TAŞIMACILIK 
İÇİN RENAULT TRUCKS’TAN VAZGEÇMİYOR

Yaklaşık 30 yıllık ticari geçmişi ile Adana ve 
Manisa Akhisar’da üretim yapan Meltem 
Kimya’nın, Adana’da Plastifiyan tesisi 
bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk milli 
sermayeli Pet resin üretim tesisini kuran 
Meltem Kimya, uluslararası kalite ve 
standartlarda PET şişe hammaddesi olan 
Pet Resin üretimi yapıyor. Meltem Kimya, 
yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda 
Türkiye’de ilk sıcak dolum ve pastörizasyon 
işlemine uygun Pet Hotfill Kavanoz ile gıda 
ambalajı üretimi de gerçekleştiriyor. Tüm 
bu özel ürünlerin taşımacılığını da kendi 
bünyesinde yürüten Meltem Kimya’nın filosu 
ise Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. 
Daha önce 10 adet Renault Trucks çekicisi 
bulunan firma, üretimine bağlı olarak 4 adet 
yeni Renault T460 ile taşıma potansiyelini 
attırıyor. 

Yeni araçların teslimatına Meltem Kimya 
Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin, 
Lojistik Müdürü Mustafa Bayazıtoğlu 
katılırken Renault Trucks Bölge Müdürü 
Coşkun Saraç ve Renault Trucks Bayisi 

Türkiye’nin ilk milli 
sermayeli Pet resin 
üretim tesisini kuran 
Meltem Kimya, 
yurtiçinde çeşitli 
bölgelere ve yurtdışına 
ürünlerini Renault 
Trucks ile taşıyor. 
Tanker üstyapısı 
ile 4 adet yeni 
Renault T460, Euro 6 
çekicilerini teslim alan 
Meltem Kimya’nın 
filosu Renault Trucks 
çekicilerden oluşuyor. 

İmamkayalıoğulları Holding’in Satış Müdürü 
Sinan Karaman da törende bulundu. 

Meltem Kimya Yönetim Kurulu Başkanı 
Hulusi Şahin teslimat töreninde yaptığı 
açıklamada; “Her nakliye farklı bir 
donanım ve bilgi gerektiriyor. Nasıl ağır yük 
taşımacılığı için farklı araçlar ve mühendislik 
bilgisi gerekiyorsa kimyasal madde 
taşımacılığında da deneyimli bir ekibe 
ve donanıma sahip olmanız önemli. Bu 
nedenle Meltem Kimya olarak ürünlerimizin 
taşımacılığını kendi bünyemizde 
gerçekleştiriyoruz. Lojistik faaliyetlerimizde 
Renault Trucks çekicileri tercih ediyoruz. 

Filomuzda toplam 16 araç bulunuyor ve 
bunların 14’ü de Renault Trucks çekiciler” 
dedi. 

Meltem Kimya’nın ilk Renault Trucks araç 
alımını 2008 yılında yaptığının altını çizen 
Renault Trucks Bölge Müdürü Coşkun 
Saraç; “Kimyasal madde taşımacılığında 
araç filoları ve personel kadrosu diğer 
alanlara göre farklılık gösteriyor. Renault 
Trucks olarak çekicilerimizin farklı 
taşımacılık uygulamalarındaki avantajlarını 
müşterilerimizle her fırsatta paylaşıyoruz. 
Meltem Kimya ise hali hazırda kullandıkları 
Renault Trucks çekiciler ile taşımacılık 

sağlıyor. 
Faaliyetlerinde 
önem verdikleri 
güveni, 
Renault Trucks 
çekicilerin 
performans ve 
satış sonrası 
hizmetleri ile 
en iyi şekilde 
sağladığına 
inanıyoruz” diye 
belirtti. 
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RÖPORTAJ

Bize Hisan Hidrolik 
Makineleri’nin kuruluş 
hikâyesinden bahseder 
misiniz?
Bu hikâye 25 yıl öncesine dayanıyor. Hisan, 
ilk olarak 1991’de Zeytinburnu Demirciler 
Sanayi Sitesi’nde babam Hüseyin Kargın 
tarafından kuruldu. 3 yıl sonra halen 
bulunduğumuz Hadımköy yerleşkemize 
taşındık. Geçen yıllar boyunca birincil 
prensibimiz her zaman en yüksek kalitede 
hizmet vermek oldu. Bugüne kadar artarak 
gelen ciromuz, üretim kapasitemiz ve 
müşteri portföyümüz; bu kararlılığın ve 
emeğin meyvesidir bence.

Tesisiniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Her türlü şasi araç üzerine silindir imalatı 
yapan şirketimiz, 7.000 m²’si kapalı olmak 
üzere 11.000 m² alana sahip. Çağımızın ve 
sektörümüzün gerektirdiği tüm ekipman, 
makine parkımızda mevcut. Alanında 
profesyonel, eğitimli ve ekip çalışmasına 
odaklı personelimiz; iş güvenliği esas 
alınarak istihdam ediliyor. CE, OHSAS 
18001 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni 
yürürlüğe koymuş bir şirket olarak, “Dünya 
standartlarında üretim ve hizmetin tüm 
gerekliliklerine uygun hareket etmek, Hisan 
Hidrolik Makineleri’nin üzerine kurulduğu 
temeldir” diyebiliriz.

Öncelikle Hisan Genel 
Müdürü Gökhan 
Kargın’a, bizi kabul 
ettiği için teşekkür 
ederiz.

Tasarım faaliyetlerinde de 
bulunduğunuzu biliyoruz. 
Bunun firmanız için 
yararları nelerdir?
Üretimin tüm aşamalarında kaliteyi 
hedeflerken tasarımı atlamak doğru 
olmazdı tabi. ISO 9001 Kalite Belgemizin 
de gerektirdiği gibi, verdiğimiz hizmetler 
arasında bulunan tasarım faaliyetlerinin 
bizim için önemi yüksek. Ürünlerimizin 
tasarımlarına, 90’lı yıllardan beri 

biriktirdiğimiz tecrübemizi 
yansıtmaya çalışıyoruz.

Ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 
Damper, çöp kamyonu, iş 
makinası silindirleri ve değişik 
ebatlarda özel silindirler 
üretiyoruz. Aynı zamanda tüm 
imalatlarımız için tasarım, 
teknik servis ve yedek parça 
hizmeti de veriyoruz.

Son olarak şu an 
firmanız istediğiniz 
konumda mı? 
İleriki dönemlerde 
Hisan’ın hedefleri 
nelerdir?
Şu an üretim kapasitemizin 
%75’i oranında  dolaylı ihracat 
yapıyoruz. Yeni dönemde ise ilk 
hedefimiz, Türkiye sınırlarını 
direkt ihracatla aşmak. 
Altyapımız bunu rahatlıkla 
karşılayabilecek düzeyde.  Şu an 
Almanya ile görüşme halindeyiz. 

Ayrıca ciromuzu ve üretim kapasitemizi 
arttırmayı amaçlıyoruz. Böylelikle hizmet 
verdiğimiz firmaların sayısını da artıracağız. 

25 senedir bu sektördeyiz ve sektörümüzün 
öncüsüyüz. Bunun, ilke ve prensiplerimize 
bağlı kalmanın ödülü olduğunun da 
farkındayız. Önümüzdeki yıllarda da aynı 
doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi 
temin ederim. Bizimle çalışmayı seçen, 
20 yıldan fazla bir süredir kaliteden 
ödün vermeyen iş ortaklarımıza ve uzun 
yıllar bizimle beraber olan tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.

SEKTÖRÜMÜZÜN
ÖNCÜSÜYÜZ.



2016 29



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201630

TÜRKİYE ve ALMANYA
İKİ DERNEK

Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş 
Makinaları Üreticileri Birliği Derneği 
(ARÜSDER)  uzun süredir temaslarını 
sürdürdüğü Almanya Berlin merkezli 
aynı iş kolundaki derneği VAK 
(Municipal Vehicles and Equipment 
Industry Association / Belediye 
Araçları ve Ekipman Endüstrileri 

Derneği )  ile karşılıklı fahri 
üyelik görüşmelerini 

tamamlamıştır. 

Resmi evrakların 
imzalanmasını 
takiben 
ARÜSDER ile 
VAK  dernekleri 
karşılıklı olarak 

birbirlerinin fahri 
üyesi olacaklardır. 

Arüsder’in 83, 
VAK derneğinin 80 

üyesi bulunmakta olup,  VAK Derneği 

yaklaşık 3 milyar Euroluk yıllık cirosu 
ile sektöründe Avrupa’nın en büyük 
derneklerinden birisidir. 

Karşılıklı fahri üyelik sonucu, dernekler 
birbirlerinin logolarına web sitelerinde 

yer verecek, karşılıklı iletişim adresleri 
paylaşılacak, yıllık toplantılara her 
iki dernek yöneticilerinin katılımı 
gerçekleşecek ve özellikle yıllık 
istatistiksel bilgiler paylaşılıp, sektörde 
uygulanacak standartların karşılıklı 
değerlendirmeleri yapılacaktır. 

ARÜSDER için VAK ile yapacakları Fahri 
Üyelik Anlaşmasının hayırlı olmasını 
dileriz.
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VOLVO KONSEPT KAMYONU’NUN LASTİKLERİNİ 
CONTİNENTAL TEDARİK EDİYOR
Gelecekte kamyonların verimliliğini 
artırmak ve emisyonu azaltmak amacıyla 
başlatılan “Volvo Konsept Kamyon” projesi 
için Continental, daha iyi yakıt verimliliği ve 
azaltılmış yuvarlanma direnci sunan prototip 
lastikler geliştiriyor.
Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden 
Continental, Volvo Konsept Kamyon 
projesinin resmi lastik tedarikçiliğini 
üstleniyor. Projenin ana hedefleri arasında 
gelecekte kamyonların yük taşıma 
verimliliğini önemli ölçüde artırmak ve 
sera gazı salınımını azaltmak yer alıyor. 
Volvo mühendisleri ve diğer kilit tedarikçiler 
tarafından bugüne kadar pek çok yenilikçi 
çözüm araştırılarak hayata geçirilen projede, 
aracın tamamına yani hem kamyona hem 
de treylere odaklanılıyor. Proje kapsamında 
Volvo Kamyonları ve Continental, köklü ve 
yakın bir işbirliği sergilerken, iki şirket güçlü 
teknolojik ortaklığını bir kez daha ortaya 
koyuyor.

Bu başarılı işbirliğinin sonucunda, konsept 
kamyonun ön aks ve çeker aksında 315/70 
R22.5, treylerde ise 385/55 R22.5 ebadında 
Continental lastikleri kullanılıyor. Ayrıca tüm 
prototip lastiklerin geliştirilme süreçlerinde, 
diğer güvenlik kriterlerinden ödün vermeden 
iyileştirilmiş yakıt verimliliğine ulaşmaya 
olanak sağlayan çok sayıda yenilik yer alıyor.

HBB ÇEVRE VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 
VATANDAŞLARA ‘TEMİZ BİR HATAY’ İÇİN ÇALIŞIYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
ekipleri,  Hatay genelinde yeşil alanların 
bakımı ve ortak yaşam alanlarının temizliği 
çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam 
ediyor.

Sorumluluğu dâhilinde yer alan 
cadde ve sokaklarda temizlik 
çalışmaları gerçekleştiren HBB 
Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı 
ekipleri, 300 temizlik işçisi ve 
8 adet yol süpürme aracı ile 
vatandaşlara temiz bir Hatay 
sunuyor.

EKİPLER, 22.00 VE 06.00 
SAATLERİ ARASINDA 
15 İLÇEDE HUMMALI 
ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYOR

Çalışmaları vardiya sistemi şeklinde 
gerçekleştirdiklerini bildiren ekipler, gün 
içerisinde gerçekleştirdikleri kapsamlı 
temizlik çalışmalarının yanı sıra 22.00 ve 
06.00 saatleri arasında Hatay’ın her ilçesinde 

hummalı temizlik hizmetlerine aralıksız 
devam ediyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden 
Continental ile dünyanın lider kamyon, 
otobüs ve yapı ekipmanı üreticilerinden 
biri olan Volvo Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren Volvo Kamyonları’nın 
ortak projesine ilişkin açıklamada 
bulunan Continental Kamyon Lastikleri 

Orijinal Ekipman (OE) 
Başkanı Klaus Kreipe, 
“Continental Lastikleri, 
Volvo Kamyonları ile 
uzun süreli işbirliğimizi 
güçlendirmek ve ortaklık 
kurmak için projede resmi 
lastik tedarikçisi olarak 
yer alıyor. Azaltılmış 
yuvarlanma direnci sunan 
özel prototip lastiklerimizi 
tedarik ederek projenin 
iddialı ve gelecek odaklı 
hedeflerini destekliyoruz” 
dedi.
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ARMAĞAN HAZAR

1. 2016 da Euro 6 ya 
geçilmesi ile birlikte 
ağır ticari araçlarda yeni 
bir dönem başladığını 
biliyoruz. Ford için bu 
değişiklik ne gibi artılar 
sağladı?
Ford Trucks olarak, Euro5 emisyon 
sınırlarının sadece beşte birine müsaade 
eden zorlu Euro6 emisyon regülasyonlarını 
Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’mizde bulunan 
mühendislerimizin özverili çalışmaları 
sayesinde, müşterilerimiz için  optimum 
çözümü üreten EGR ve SCR sistemlerimizle 
karşılamaktayız. 

Ford Trucks ekibi olarak,  regülasyonları 
sağlamakla yetinmiyoruz ve %100 yerli 
üretim olan Ecotorq motorlarımızda 
kullandığımız “Smart EcoMapping” 
teknolojimiz sayesinde müşterilerimizin 
cebine direkt etki eden toplam sıvı tüketimini 
minimize ediyoruz. Euro5 serimize 
kıyasla yakıt ekonomisinde %8.5 iyileşme 
sağlıyoruz.  480 PS ve 2500Nm çekiş gücüne 
sahip yeni 13L Ecotorq motorlarımız  ile 

müşterilerimizin güçlü iş ortağı olmaya 
devam ediyoruz. 

750 mühendisimizin 4 yıl süren çalışmaları 
sonucu, 150 Milyon Euro yatırım ile hayata 
geçirdiğimiz yeni serilerimizde ekonomik 
otomatik şanzıman kullanım modları, 
motor freni ve intarder ile 1000kW’a kadar 
yükseltilmiş frenleme gücü, acil durum 
frenleme sistemi, şerit takip sistemi, ESP 
gibi teknolojileri müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. 

Euro6 motorlarımızla yeni Ford Trucks 
serimiz daha güçlü, daha verimli, daha 
teknolojik ve çevreye duyarlı. 

2. Sizce 
pazarlama 
stratejileri neye 
göre planlanmalı? 
Siz bu konuda 
özel bir strateji 
uyguluyor 
musunuz?
Çok genel bir ifadeyle 
tanımlamak gerekirse 
esasında, her şey müşteriyi 
tanımak, anlamak ve 
içgörüsünü bilmekle başlar.

Pazarlama stratejisi değer 
önerisini seçmekle başlar. 
Herhangi bir ürün veya servis 
geliştirmeye başlanmadan 
önce sunulacak pazarı 
bölümlere ayırmak ve 
ayrılan bölümlerinden 
hedeflenecek pazarın 
seçilmesi gerekmektedir. 
Seçilen pazarda marka 
konumlandırması yapılır.  
Marka kimliği, değer 
önermesi, hedef kitle ve 
rakip markalara göre avantaj 
noktaları konumlandırmanın 
ana bileşenleridir.

Stratejik pazarlamayı taktiksel pazarlama 
takip eder. Bu aşama değer önerisi 
yaratmakla yani ürün ve servis geliştirmeyle 
başlar. Geliştirilen ürün veya servis, 
fiyatlaması yapıldıktan sonra tüketiciye 
çeşitli kanallarla takdim edilir. 

Ford Otosan olarak 1960 yılından beri yerel 
pazarda kamyon işindeydik. 2010 yılında 
yeniden konumlandırma stratejisi ile 
Ford Trucks çatısı altında yeni bir marka 
yolculuğuna çıktık. Yukarıda stratejik 
pazarlama kapsamında değindiğimiz  
marka kimliğimizi, değer önerilerimizi, 
hedef kitlemizi ve avantaj noktalarımızı 

Ford Trucks Pazarlama 
ve Stratejik Planlama 
Müdürü Armağan Bey 
ile keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik, bizlere 
vakit ayırdığı ve 
sorularımıza verdiği 
samimi yanıtları için 
kendisine Radüs 
ailesi olarak teşekkür 
ediyoruz.
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yeniden tanımladık. Ford Trucks markasını 
müşterisinin yanında, bir yol arkadaşı olan 
bir marka olarak konumlandırıyor ve her 
noktada yüklerini paylaşmaya odaklanıyoruz.

3. Ford olarak hangi 
ülkelerde üretiminiz 
vardır? Hedef pazarınız 
yurt içi midir yoksa yurt 
dışı mı? Hangisi sizin için 
daha önemlidir?
Ford Trucks olarak ana üretim merkezimiz 
İnönü Eskişehir Fabrikası’dır. Bu 
fabrikada motor ve aktarma organları ile 
birlikte kamyonun şasi kabin imalatını 
da gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz bu 
parçaların yine aynı fabrikada montajını 
gerçekleştiriyoruz. Ford Otosan İnönü 
fabrikasına ek olarak, Global Ford kamyon 
dünyasında Brezilya ve Çin’de  üretim 
noktaları bulunmaktadır. Globaldeki bu 
fabrikalara ek olarak, Rusya’daAvtotor 
işbirliği ile Kaliningrad bölgesinde 
üretimimiz bulunmaktadır. 

Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarımız 
bizim için değerli ve satış hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için her ikisinde de 
önemle çalışıyoruz. Yakın geçmişte yeni bir 
yapılanma ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarımız 
için ayrı direktörlükler oluşturuldu 
ve özellikle yurtdışı pazarlarımızdaki 
yapılanma sürecimiz devam etmektedir. 
Global anlaşma neticesinde 60 ülkeye satis 
hakkımız var, öncelikle biz 5 ana bölgeye 
odaklandik.  Rusya, Türki Cumhuriyetler, 
Ortadogu, Kuzey Afrika ve bu sene 
yeni Euro6 serilerimiz ile birlikte Doğu 
Avrupa’ya odaklanmis durumdayız. Bayi 
yapılanmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. 
Söz konusu ülkelere ülke müdürleri atıyoruz 
ve hedefimiz 2020 sonrasında üretilecek 
her 3 kamyondan birini ihraç edip 50 ülkede 
faaliyet göstermek.

Mevcutta yurt içi satış adetlerimiz yurt dışına 
göre daha fazla fakat yeni organizasyonel 
büyüme planımız ile birlikte yurt dışı 
pazarlarda da adetlerimizi arttırmak en 
önemli hedeflerimizden biridir. 

4. Ülkemizde otomotiv 
sektörünün kapladığı 
hacmi nasıl buluyorsunuz? 
Sizce ülkemiz teknolojileri 

ülkemizin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek seviyede 
ekipman üretiyor mu?
Otomotiv sektörü bildiğiniz üzere Türkiye’nin 
lokomotif sektörü. 2012 yılından itibaren 
istikrarlı büyüme gösteren otomotiv 
pazarı, 2015 yılında  rekor şekilde 1 milyon 
seviyelerine ulaştı. 2015 yılı sonunda 
Ford Otosan olarak, ticari araç lideri ve 
ihracat şampiyonu olduk. Ağır ticari araç 
pazarına baktığımızda da,  lojistik ve inşaat 
sektörünün daha da gelişmesiyle toplam 
pazardan alınacak ağır ticari araç payının 
artacağını söyleyebiliriz.

Ford Otosan, Ford Avrupa’nın ticari araç 
üretim ve geliştirme merkezi. Sadece 
Türkiye’de üretilen araçlara değil Ford’un 
global pazarlarda 
ürettigi araçlara 
da mühendislik 
hizmeti veriyoruz. 
Bu noktada, Ford 
Otosan olarak 
global ölçekli 
tedarikçilerimizle 
iş birliğimizi 
devam ettirmenin 
yanı sıra, yerel 
tedarikçilerimizin 
katkılarına 
özellikle önem 
veriyoruz. 
Yerel yeni tedarikçilerin geliştirilmesinde 
sektöre öncülük ediyoruz. Geldiğimiz 
noktada, Kocaeli Fabrikalarımızda üretimini 
yaptığımız Transit ve Courier modellerimiz 
ve Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz ağır 
ticari araçlarımız Türk mühendisliğinin ve 
Türk üretim, teknoloji gücünün eserleri. 

2014 yılında açtığımız Ford Otosan 
Sancaktepe Ar-Ge Merkezimiz ile 
mühendislik gücümüzü innovatif 
teknolojileri üretmek amacıyla aynı çatı 
altında birleştirdik. Gelecek yıllarda Ford 
Otosan Türkiye’de teknolojiyi geliştiren, 
beraberinde Türk üreticileri geliştiren ve 
sektörü yönlendiren şirket olmaya devam 
edecektir. 

5. %100 yerli kamyonlar 
üreterek pazarda önemli 
bir konuma sahip bir 
firmasınız. Yerli üretimin 

şüphesiz artıları daha 
fazladır ancak bu konuda 
sizi zorlayan şeyler 
nelerdir? Yerli üretici olarak 
yeterli desteği görebiliyor 
musunuz?
Yerli üretici olarak ülkemizin gurur 
kaynağıyız. Rakiplerimizin hemen hemen 
hepsi yurt dışından ithal kamyon getirirken 
veya ürün geliştirme mühendisliği yurt 
dışıda yapılmış kamyonlar satarken biz 
tamamen Türk mühendisler tarafindan 
geliştirilmiş, tasarlanmış, Türk işçileri 
tarafından üretilen kamyon ve çekiciler ile 
müşterilerimizin hizmetindeyiz. Türkiye’nin 
beyaz kağıttan motor ve araç üretme 

kabiliyetine sahip tek şirketi olduğumuzun 
da altını özellikle çizmek isterim. Bunların 
elbet zorlukları var ancak biz bunların 
üstesinden geliyor ve kurucumuz Vehbi Koç’ 
un “Ülkem varsa ben de varım” felsefesi ile 
yolumuza devam ediyoruz.

6.Sizce Ford Trucks 
markası neden tercih 
edilmelidir?
Biraz önce de bahsettiğim gibi markamız 
yerli üretimi, yerli mühendisliği olan, bu 
farkıyla da Türkiye ekonomisine  katkı 
sağlayan bir markadır.

Ford Motor Company ve Koç Holding 
Sayın Vehbi Koç’un 1928 yılında Ankara 
distribütörlük anlaşması ile yıllardır devam 
eden sağlam bir ortaklığa adım atmıştır. 
Sonrasında 1959 yılında yapılan anlaşmanın 
ardından, 1960 yılında başlayan kamyon 
montajıyla Otosan otomotiv sanayiine ilk 
adımını atmıştır. Bu iş birliğinin en önemli 
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meyvesi, yerli motor ve kamyon üretmek 
amacıyla 1979 yılında temeli atılan ve 1982 
yılında üretime başlayan İnönü Fabrikasıdır. 
Bu iş birliğinin sonucunda, Ford kalitesi 
ve Otosan güvencesi ile yıllardır Türkiye 
pazarında tercih edilen ve 2003 yılından 
itibaren  %100 Türk iş gücü ve yerli 
üretimli yüksek imaja sahip kamyonlar 
üretilmektedir. Kısacası hem yerli üretim, 
hem geniş tamamen yenilenmiş 4S bayi ağı 
ve yedek parça olanağı ile Türkiye’de Pazar 
tarafından tercih edilen ve sevilen  en önemli 
markaların başında gelmektedir. 

Ford Trucks olarak da Ford Otosan vizyonu 
ile geliştirdiğimiz  2016 model ürünlerimiz 
il, çevreye duyarlı, müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayan %100 yerli, güçlü 
ve dayanıklı araçlarımız ile sizlerle beraber 
gelişmeye,büyümeye devam ediyoruz. 

7. Son dönemlerde 
sloganlarınız ve 
reklamlarınızın içeriği çok 
dikkat çekiyor. Bunları 
hazırlarken gerçek 
kullanıcılardan da fikir 
aldınız mı? Hedef nokta 
yakalandı mı?
Evet, Ford Trucks 2016 yılında yeni marka 
sloganını hayata geçirdi. Yeni sloganımız 
Her Yükte Birlikte. Yeni sloganımızın 
yaratılma sürecinde hiç şüphesiz odağımız 
ürünümüzün kullanıcıları, ağır ticari 
sektörün yükünü taşıyanlardı. Bu yolda 
müşterimizin beklentilerini, isteklerini, 
ihtiyaçlarını anlayabilmek için geçtiğimiz 
yıllarda bir seri araştırma yaptırdık ve 

bu araştırmalarımız hala ödül almaya 
devam ediyor.  Ford Trucks olarak, bugün 
patronundan sürücüsüne kadar bu 
sektörde emek veren herkesin yükünün 
farkında olan bir markayız. Müşterilerimize 
sundugumuz ürün ve hizmetlerimizi 
sürekli geliştiriyoruz çünkü markamızı 
bir yol arkadaşı olarak konumladık. Bu 
noktada sorunuza yanıt olarak,  odağımıza 
gerçek kullanıcıların dünyalarını, fikirlerini, 
duygularını, beklentilerini aldık diyebiliriz.  
Her Yükte Birlikte sloganımızı  başta reklam 
filmimiz olmak üzere birçok iletişim aracıyla 
duyurduk. Televizyon reklam filmimizin 
başrol oyuncusu da gerçek bir kamyon 
sürücüsü. 

Buna ek olarak 8 Mart Dünya Kadınlar günü 
için hazırladığımız ödüllü sosyal medya 
filmimizin oyuncusu da gerçek bir kamyon 
sürücüsü, üstelik sektörün alışageldiğinin 
tersine bir kadın. 

Yeni marka sloganımız ve geniş kapsamlı 
iletişim planımız  çok başarılı oldu, çok 
güzel geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla 
doğru mesaj alışverişinin olduğuna 
inaniyoruz. Bunu bir kampanya olarak 
değerlendirmemek lazım, biz marka olarak 
yeni vaadimizi lanse ettik ve kullanıcılarımıza 
dokunduğumuz her noktada, yol arkadaşı 
olmaya devam edeceğiz.

8. Ford Trucks’ın 
sadece üretim de değil 
sanatsal olarak da 
faaliyetlerde bulunduğunu 
biliyoruz. Geleneksel 
fotoğraf yarışmaları 

düzenliyorsunuz ve tabiri 
caizse kamyoncularımızın 
ağır ve zorlu şartlarını 
sadece ürettiğiniz bir 
otomobilden farkı 
olmayan kamyonlar 
haricinde sanatsal 
çalışmalarla da anlatmaya 
çalışıyorsunuz. Son olarak 
bu gibi etkinliklerin -işin 
içinde olan biri olarak-  
size neler hissettirdiğinden 
bize bahseder misiniz?
Evet, 5 sene önce Ford Trucks Sanat 
Atölyesi’ni kurduk. Bu atölye çatısı altında 
yürüttüğümüz etkinlik ve faaliyetlerle, 
esasında zorlu şartları olan sektörümüze 
farklı, sanatsal bir bakış açısıyla bakarak; 
işimizin güzel keyifli duygusal yönünü 
göstermeyi amaçlıyoruz. Bu sektörü bilen 
herkeste bir nebze de olsa bu yönle farklı bir 
hissiyat yaratabiliyorsak ne mutlu bize. 

Bu çatı altındaki en önemli faaliyetimiz 
de bu sene 5.sini başlattığımız Ford 
Trucks Uluslararası Fotograf Yarışması. 
Yarışmamız, profesyonel ve amatör 
fotografçılarına yönelik. Geçtiğimiz sene 
itibariyle yarışmamızı uluslararası katılıma 
açtık, faaliyet gosterdigimiz ülkelerden 
yarişmacilar da yarışmamıza katılabiliyorlar

Bu yarışma bizim için çok değerli. 
Çünkü ağır ticari sektörüne, yollardan, 
sürücülerimizin gözünden hayatından 
kesitlerle bakabiliyor ve ortaya 
çıkan fotograflarla bu hikayeleri 
ölümsüzleştirebiliyoruz. 

Bu yarışmayı değerli Coşkun Aral 
danışmanlığında gerçekleştirmek de bizim 
için ayrı bir keyif.

Coşkun Bey’in yanısıra jürimizde çok değerli 
akademisyenler ve sektör yöneticileri var.

Yarışmanın sonuçlarını beklemek ayrı bir 
heyecan, sonuçlandıktan sonra ortaya çıkan 
eserleri sergilemek ise ayrı bir heyecan. 
Fotograflarımızı sergilemekle de kalmıyor, 
devamında gerek takvim, gerekse katalog, 
gerekse özel albüm yaparak paylaşımımızı 
artırmaya çalışıyoruz.



Aracınıza Özel

Ekipmanınıza Özel

Evinize Özel

Hayatınıza Özel

İşyerinize Özel

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

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

Tel: 0312 440 3 665 - Faks: 0312 440 4 553
info@kankasigorta.com.tr - www.kankasigorta.com.tr
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KONYA’NIN İŞLERİNİ HİDROMEK ÜSTLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
açılan ihaleyi kazanan HİDROMEK, 7 adet 
paletli 1 adet lastikli ekskavatör teslimatını 
gerçekleştirdi.  

Türkiye’nin en yüksek yüz ölçümüne 
sahip olan şehri Konya’ya toplamda 

8 adet HİDROMEK 
ekskavatör teslimatı 
yapıldı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin açmış 
olduğu ihaleyi HİDROMEK 
kazandı. Belediye, ihale 
sonucunda ihtiyaçlarına 
en uygun iş makinesini 
paletli ekskavatörlerde 
HMK 220 LC ve lastikli 
ekskavatörlerde HMK 200 
W olarak belirledi. 

Yeni belediye kanununa 
göre görev içeriklerinde 

genişleme yaşayan Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin, yönetimsel olarak 7 bölgede 
bulunan yol, su, yeşil alan uygulamalarında 
kullanmak üzere açtığı iş makinesi 
ihalesini HİDROMEK kazandı. Belediyeye 
her bölgeye birer tane verilmek üzere 7 
adet HMK 220 LC ve buna ek olarak 1 adet 

KRONE’NİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde yurtiçi ve 
yurtdışı satışlarını toplam yüzde 65 oranında 
artıran Krone, Türkiye treyler sektöründeki 
yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. 

Treyler sektöründe bir yılı aşkın süredir 
Türkiye’de tek başına faaliyet gösteren Krone 
Ticari Araçlar, yatırımları ve artan satış 
grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 
İzmir’de 10 bin adetlik üretim kapasitesiyle iç 
pazarın yanında 15’den fazla ülkeye ihracat 
da gerçekleştiren Krone, son olarak Gebze’de 
toplamda 10 bin metrekareyi bulan bir alanda 

satış sonrası ve ikinci el hizmeti 
vermeye başladı. 

Doğrudan satış hizmetiyle tüm Türkiye 
genelinde müşterilerinin çözüm ortağı 
olan Krone, 2016 yılının ilk 6 ayında 
994 adet treyler satışı gerçekleştirerek 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yurtiçi ve yurtdışı satışlarını toplam 
yüzde 65 oranında artırdı. Krone, yurtiçi 
satışlarında ise yüzde 16’lık pazar 
payıyla Türkiye’deki treyler markaları 
arasında en çok tercih edilen ikinci 
treyler markası oldu. 

Frigoda lider oldu
İzmir’den tüm dünyaya treyler ihracatı da 
yapan Krone, 2016 ilk 6 aylık dönemde 2015’in 
ilk 6 ayına göre ihracatını da yüzde 400 
oranında artırarak bir rekora imza attı. Krone, 
yüksek güvenlik özellikleri ve dayanıklılığıyla 
ön plana çıkan Cool Liner modeliyle frigorifik 
araç kategorisinde ise yurtiçi ve yurtdışı satış 
toplamında en çok satış yapan marka oldu. 
Krone Cool Liner modeli ile ilk 6 ayda toplam 
135 adetlik satış gerçekleştirdi. 

“Türkiye’de kalıcıyız”
Bir yıllık süreçte yapılanma çalışmalarının 
yanı sıra üretim, satış ve ihracatlarının da hızla 
devam ettiğini belirten Krone Trailer Int. Genel 
Müdürü Semih Pala, bu yıl için hedefledikleri 
satış adedinin 2 bin olduğunu belirterek, 
“Artan satış ve ihracat grafiğimiz, Krone’nin 
Türkiye’ye yatırım yapmakta ne kadar doğru bir 
karar verdiğinin kanıtıdır. Yılın geri kalanında 
da satışlarımızı yükseltmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’ye ve sektöre verdiğimiz değer ve 
duyduğumuz güven ile Türk treyler sektöründe 
uzun vadede yer almak istiyoruz“ dedi.  

HMK 200 W ekskavatör teslim edildi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi adına görüşülen 
Konya Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü 
Mustafa Kara, ihalenin yüksek dayanıklılık, 
düşük yakıt tüketimi ve servis kolaylığı gibi 
kriterlere dayandığını söyledi. Kara, ayrıca 
ihale sonucunda belirlenen markanın yerli 
marka olmasının Türkiye ekonomisine de 
büyük katkı sağladığını belirtti. 

Düzenlenen törende Konya Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Şube 
Müdürü Mustafa Kara yanı sıra, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri 
Daire Başkanı Selami Uğur, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Atölye ve Tamirhane 
Müdürü Ertan Güneş, HİDROMEK Ankara 
Bölge Uzman Satış Yetkilisi Oğuzhan Bilici 
ve HİDROMEK Konya Yetkili Servisi Gül-Sa 
Ltd. Şti. firma sahibi Memiş Güler bulundu.
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YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ 
ZORUNLU HALE GELİYOR

Karara göre, inşaat planlarında yer altı 
çöp alanı yer almayan eşdeğer yapılara 
iskan izni verilmeyecek.

Çankaya Belediyesi kentin tüm çehresini 
etkileyecek bir çalışmaya daha imza 
attı. Çankaya’nın “çöp sorununu” en 
aza indirmek için projelerini bir bir 
hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 
son olarak “Hijyenik Yeraltı Çöp 
Konteyner” uygulamasını ilçe genelinde 
yaygınlaştırmaya başladı. Belediye 
meclisinde alınan kararla artık 40 
daireden büyük tüm konutlarla, eşdeğer 
ticaret alanları, kamu kurumları, eğitim 
kurumları ve AVM’ler de “Yeraltı Çöp 
Konteynerleri” zorunlu hale geldi.

Kararla ayrıca, yeni inşaat planlarında 
yer altı çöp alanı yer almayan 40 daireden 
büyük site ve eşdeğeri yapılara da iskan 
izni verilmeyecek.

Çankaya Belediyesi 
yeni çöp toplama 
sistemini ilçe 
genelinde 
yaygınlaştırıyor. 
Belediye Meclisi’nin 
aldığı kararla 40 
daireden büyük tüm 
konutlarla, eşdeğer 
ticaret alanları, 
kamu kurumları, 
eğitim kurumları ve 
AVM’lerde “Yeraltı 
Çöp Konteynerleri” 
zorunlu hale geliyor.

YENİ SİSTEM 
YAYGINLAŞIYOR
Kararla ilgili açıklamalarda bulunan 
Çankaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, “Göreve geldiğimizden bu 
yana Çankaya’da her alanda yepyeni 
bir sistem inşa ediyoruz. Çankaya’nın 
çöp sorununu da en aza indirmek için 
şimdiye kadar birçok projeyi hayata 
geçirdik. Yeni yer üstü konteynerlerimiz 
ilçe genelinde 684 farklı noktada 
yaygınlaştı. Yılın sonuna kadar bu rakam 
800’ü geçecek. Avrupa kalitesinde 
temizlik standardı için şimdi de yeraltı 
konteynerlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu 
amaçla aldığımız kararla artık 40 daire 
üstündeki sitelerde, ticaret bölgelerinde, 
alışveriş merkezlerinde, eğitim ve kamu 
kurumlarında yeraltı konteyneri zorunlu 
olacak” dedi.
İskan izni için de yeraltı konteyner 
alanlarını zorunlu tuttuklarını kaydeden 
Taşdelen, “İskan izni için başvurularda 
artık yer altı çöp toplanma alanlarını 
zorunlu tuttuk. Planlarında yeraltı çöp 

konteynerlerini yer vermeyen 40 ve üstü 
daireli ve eşdeğer yapılar bizden izin 
alamayacak” dedi.

TEMİZLİK DEVRİMİ
Yeraltı konteynerleri sayesinde büyük 
sitelerin önünde ve AVM’ler gibi geniş 
ticari alanlarda yollarda çöp ve çöp 
poşetleri olmayacağını söyleyen Taşdelen, 
“Çankayalılar, gelişmiş Avrupa kentlerinde 
olan sisteme kavuşmuş olacak. Bunu 
yaptığımızda Çankaya’da bir devrim 
olacak. El ele omuz omuza bu temizlik 
devrimini gerçekleştireceğiz” dedi.

SON TEKNOLOJİ
Yeraltı Çöp Konteynerleri, uzaktan 
kumandalı tam elektronik sistemli vince 
sahip çöp kamyonlarınca toplanıyor. 
Boşaltılma ve yıkanarak temizlenme 
özelliğine sahip olan beş metreküpten 
fazla kapasiteli konteynerler, kullanım 
kolaylığı ve boşaltma esnasındaki 
sessizliği ile dikkat çekiyor. Hijyenik yeraltı 
konteynerleri halk sağlığını korumaya da 
katkı sağlıyor.
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4K LAZER PROJEKSİYON VE VİSİON PRESENTER, 
BENTLEY AMSTERDAM’IN İDEAL OTOMOBİLİ 
OLUŞTURMASINA YARDIMCI OLUYOR

Amsterdam’ın merkezinde 
lüks otomobil mağazacılığı
Bentley’in Amsterdam’ın merkezindeki 
bayisi, gösterişli bir tesis olan 5 yıldızlı 
Conservatorium Hotel içinde yer alıyor. Fakat 
otomobil meraklısı müşterileri çekmek için 
harika bir yer olan mekan yalnızca 78m2’lik 
teşhir alanıyla otomobil üreticilerinin araç 
yelpazesini sergileyebilecek bir genişlik 
sunamıyor. Bentley’in 1,3 milyar farklı model 
yapılandırması düşünüldüğünde, hiçbir 

Bentley’in 
Amsterdam’daki son 
teknolojilerle donatılmış 
bayisi için ziyaretçileri 
içine çekecek bir 
deneyim oluşturduk. Bu 
lüks markanın 4K lazer 
projeksiyon ve interaktif 
ekran çözümümüz 
Vision Presenter 
ile desteklenen ilk 
“otomobilsiz teşhir 
salonunda” müşteriler 
hayallerindeki otomobili 
yapılandırabiliyor

bayinin bunların tümünü teşhir edebilmesi 
mümkün değildir.

İnteraktif ortamın otomotiv 
perakendeciliğinin geleceği olduğuna inanan 
Bentley Amsterdam’ın sahibi Pon Luxury 
Cars bize başvurarak dünyada en yeni 4K 
teknolojisiyle desteklenen ilk tam dijital 
otomotiv markası deneyimini oluşturmak 
üzere yardımımızı istedi.

Yapılandırıcı, müşterilere 
satın almadan önce deneme 
imkanı tanır
Bir otomotiv perakendecisiyle işe başladık 
ve entegrasyon ortağı AVEX ile takım 
çalışması yürüterek müşterilerin Bentley 
otomobilleri dünyası ile sanal ortamda 
etkileşim kurmasına imkan tanıyan, devrim 

niteliğinde 4K AV sunum çözümünü 
geliştirdik. 

Bu gösterinin yıldızı araç 
yapılandırıcıdır. Ziyaretçiler Bentley 
modelleri arasından – Mulsanne, 
Continental, Flying Spur veya 
Bentayga – istediklerini seçip kişisel 
tercihlerine göre araç gövdesi 
renkleri, tekerlekler, iç alanlar 
ve ekstralarla ekran üzerinde 
seçtikleri modeli özelleştirebiliyor.

‘Otomobilsiz teşhir salonunun’ 
bir diğer odak noktası ise birden 

fazla AV kaynağıyla 
işlem yapan, 
kullanımı kolay 
içerik yönetimi ve 
interaktif ekran 
çözümümüz 
olan Vision 
Presenterdır. Vision 
Presenter, mağaza 
personelinin 
ürün videoları, 
dijital broşürler, 
görüntüler ve web 
sayfalarına anında 
erişmesine imkan 

tanır. Personel veya müşteriler Sony Xperia 
Tablet kullanarak her şeyi parmaklarının 
ucuyla kontrol edebilir.

Çok etkili 4K görüntüler, 
düşük çalıştırma maliyetleri
Vision Presenter’dan alınan yüksek 
çözünürlüklü video ve fotoğraf ‘montajı’ son 
teknoloji VPL-GTZ1 4K Ultra Kısa Yansıtma 
Açılı lazer projektörümüzün yardımıyla 
teşhir salonunun duvarı üzerindeki 3,5m’lik 
perdeye yansıtılır. Yüksek dinamik-kontrast 
oranı sayesinde, personel müşterilerle 
ilgilenirken teşhir salonunun güneşliklerini 
indirmeye veya ortamı karartmaya gerek 
kalmaz. Dahası, projektörün enerji 
tasarruflu lazer ışık kaynağı maliyetleri 
düşürür ve bakım gereksinimini neredeyse 
tamamen ortadan kaldırır. 

Bentley Amsterdam / Pon Luxury Cars 
Marka Temsilcisi Anouk van Splunteren 
şu açıklamalarda bulunuyor: “Vision 
Presenter’dan alınarak Sony 4K lazer 
projektör üzerine yansıtılan görüntüler 
harika bir kalitede oluyor; adeta görüntüye 
değil, gerçeğe bakıyorsunuz. Otomobil 
perakendeciliğinin geleceği kuşkusuz dijital 
içerikte yatıyor. Yapılandırıcımızı deneyen 
ilk müşterimiz, yeni Bentley’inin doğumuna 
gerçekten de şahit olmuş gibi hissettiğini 
söyledi!”
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OTOKOÇ OTOMOTİV, 100 MİLYON TL DEĞERİNDE 
TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi 
ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv 
borsa dışında nitelikli yatırımcılara yönelik 
iki ayrı tahvil ihracı gerçekleştirdi. 

50’şer milyon TL’lik nominal değerde, 14 
Temmuz ve 05 Ağustos tarihlerinde iki ayrı 
dilimde ihracı gerçekleştirilen tahvillerin 
vadeleri 728 gün, faiz oranları ise Hazine 
gösterge tahvili faizi + yüzde 2,15 yıllık ek 
getiri olarak belirlendi. 

Tahvil ihracı araç kiralama 
işindeki büyüme stratejisine 
destek sağlayacak
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Otokoç 
Otomotiv Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman; “Tahvil 

ATIKLARIN SANATSAL DÖNÜŞÜMÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 
Şube Müdürlüğü, kullanılmayan atıl durumdaki 
plastik ve metal kapaklar, çini parçaları ve 
otomobil lastiklerini göz alıcı motifler haline 
getirerek hem geri dönüşüm sağlıyor hem de 
Bursa’ya estetik bir görüntü kazandırmaya 
devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği 

Şube Müdürlüğü, 
kullanılmayan atıl 
durumdaki plastik ve metal 
kapaklar, çini parçaları ve 
otomobil lastiklerini göz alıcı 
motifler haline getirerek 
hem geri dönüşüm sağlıyor 
hem de Bursa’ya estetik 
bir görüntü kazandırmaya 
devam ediyor.

Cadde ve sokaklardaki 
görüntü kirliliğinin önüne 
geçmek için yoğun çaba 
harcayan Kent 
Estetiği Şube 
Müdürlüğü, farklı 
uygulamalarıyla 
Bursa’ya estetik 

bir görüntü kazandırıyor. Trafo 
binaları ve istinat duvarlarını tuval 
gibi kullanıp, sokakları sanatla 
buluşturan Kent Estetiği Şube 
Müdürlüğü, şimdi de geri dönüşüm 
malzemelerini sanatsal ürünler 
olarak kente kazandırıyor. Özel 
firmalarla yapılan görüşmelerle atıl 

durumdaki kullanılmayan plastik ve metal 
kapaklar ile deforme olmuş çiniler toplanırken, 
kaynakların etkin kullanımı ve çevreye verilen 
zararın en aza indirilmesi amacıyla bu atıklar 
sanatsal figürler olarak yeniden hayat buluyor. 
Pet şişe kapaklarından yapılan yunus figürleri 
FSM Nilüfer Hatun Caddesi’ne ayrı bir güzellik 
katarken, Fomara’da ve Gökdere’deki trafoda 
uygulanan atık çinilerden yapılan figürler 
beğeni topluyor.

Bunların yanında ekonomik ömrünü 
tamamlamış olan otomobil lastikleri de 
boyanarak, değişik figürlere dönüştürülüyor.

ihraçlarından sağlanan fonu özellikle, 
araç kiralama işimizdeki büyüme 
stratejimize destek sağlamak için 
kullanmayı hedefliyoruz. Toplamda, 
100 milyon TL’lik tahvil ihracımıza ek 
olarak piyasa şartlarına göre yıl içinde 
ihraçlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” 
şeklinde konuştu.
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TIRSAN TRAILER
INNOVATION 2017’DE ÖDÜLE KOŞUYOR

Her iki yılda bir Almanya’nın Hannover 
şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük 
ticari araç fuarı olan IAA Ticari Araç 
Fuarında, sektörün ilk ve tek Ar-Ge 
merkezinin geliştirdiği en yeni teknolojilerini 
sergileyecek olan Tırsan, ayrıca Alman 
Ticari Araç Üreticileri Birliği (VDA) işbirliği ile 
dünyanın önde gelen 12 ticari araç dergisi 
tarafından düzenlenen Trailer Innovation 
2017 ödüllerinde üçüncü kez yarışıyor 
olacak. 

Tırsan, dünyanın likit madde 
taşımacılığındaki lider isimlerinden 
Hoyer’in, Almanya’da bitüm taşımacılığında 
uzmanlışmış kuruluşu Hoyer Bitumen-
Logistik GmbH ile birlikte geliştirilen 
Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitum 
Tankeri ile Avrupa’da tehlikeli madde 
taşımacılığında ADR mevzuatı ve işçi 
güvenliği uygulamalarını ileri taşıyacak yeni 
bir güvenlik anlayışı sunuyor. 

Yeni Dolum Boşaltım 
Sistemi ile ADR Mevzuatının 
Ötesinde Güvenlik
Trailer Innovation 2017 ödüllerinde 
kullanıcıya sunduğu yenilikler ile güvenlik 
kategorisinde yarışan Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitum Tankeri, 6 metre uzaktan 
elektronik dolum ve boşaltım sağlayan 
uzaktan kumandalı kontrol sistemi 

İstanbul, 11 Ağustos 
2016 - Türkiye’nin 
lider treyler üreticisi 
Tırsan, dünyanın en 
büyük ticari araç fuarı 
IAA fuarı kapsamında 
Trailer Innovation 
2017 yarışmasına 
katılıyor. 

sayesinde hem kullanıcı hem de saha 
ve donanım güvenliğini en üst seviyeye 
çıkarıyor. 

Kullanıcının doldurma/boşaltma 
operasyonunu güvenli bölgeden idare 
etmesini sağlayan elektronik otomasyon 
sistemi, sadece kullanıcıyı güvenli bir 
konumda ve mesafede tutmakla kalmıyor, 
valfların doğru sırayla açılıp kapanmasını 
sağlayarak olası kazaların önüne 
geçiyor. 

Bunun yanı sıra, 
boşaltım hattı 
üzerindeki bağlantı 
noktasındaki koruyucu 
kapak aynı zamanda 
bir damlama kabı 
olarak işlev görecek 
şekilde tasarlandı. Bu 
kapak açıldığında uyarı 

lambaları kullanıcının dikkatini çekerken, 
Güvenli Başlatma Sistemi aracın frenlerini 
kilitleyerek treylerin hareket etmesini 
engelleyerek güvenliği artırıyor.

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm 
Tankeri’nin yenilikleri arasında tanker 
içerisindeki sıcaklık değişimlerinin 

dökümünü tutan Termal Veri 
Kaydedici, lastik kontrol 
sistemi ve balata aşınma 
göstergesinin yanı sıra ek 
özellikler de yer alıyor.

Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitüm Tankeri 
Kässbohrer fuarda 27 
no’lu salonun E011 
no’lu standında ayrıca 
ziyaretçilerinin 
tanıtımına sunuluyor 
olacak. 
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TÜRKİYE, OTOMOTİVDE

AVRUPA 7’Sİ

Sunumo’nun IMF, OSD ve ODD gibi çeşitli 
kaynakların verilerini derleyerek oluşturduğu 
Otomotiv Sektör Raporu’na göre dünya 
otomotiv sektörü %3,2 Avrupa pazarı %8,3 
büyürken Türkiye otomotiv pazarı %1,9 
küçüldü. 

Türkiye’nin önde gelen kurumlarına 
yaratıcı sunum hizmeti veren Sunumo’nun 
kurucusu ve Baş Hikaye Avcısı Mehmet 
Ateş bu raporun hazırlanma sürecini ve 
sebebini “Sunumo olarak müşterilerimiz için 
hazırladığımız sunumlarda müşterimizin 
faaliyet gösterdiği endüstrinin ulusal ve 
global rakamlarını da incelememiz gerekiyor. 
Bu sayede pek çok sektörde önemli bir bilgi 
birikimine sahip olduk. Biz de bu birikimimizi 
kendi uzman olduğumuz şekilde bir sunum 
olarak kamuoyu ile paylaşmak istedik. 
Sunumo olarak bundan sonra her ay bir 
sektör hakkında hazırladığımız bilgileri 
kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde açıkladı. 

2016 OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE NELER OLDU? 
2016 yılının ilk yarısında Dünya Otomotiv 
Sanayinde %3,2 büyüme olduğu görülmekte. 
Otomotiv sektörünün lokomotifi olan 
Amerika’daki büyüme hızının ise 2016 yılı 
itibariyle %2,4 olacağı tahmin ediliyor. Türk 
Otomotiv İhracatı için son derece önemli olan 
Avrupa pazarının ise %1,5 seviyesinde bir 
büyümesi bekleniyor.

AB ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 
otomobil pazarı 2016 
yılı Ocak-Nisan ayında 
geçen yıla göre % 
8,3 arttı. Türkiye, 
%1,9 azalışla Avrupa 
otomobil satışları 
sıralamasında 7. oldu.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, Türkiye otomotiv 
sektörü toplam üretimi yüzde 9, otomobil 
üretimi ise yüzde 13 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam üretim 594 bin adet, 
otomobil üretimi ise 359 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 
2 oranında azalarak 357 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
yüzde 3 oranında büyürken toplam adet de 
267 bin oldu.

2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 15 oranında 
artarken otomobil ihracatı ise yüzde 11 
oranında artış₂ gösterdi. Bu dönemde, 
toplam ihracat 454 bin adet, otomobil ihracatı 
ise 276 bin adet oldu.

OTOMOTİV SANAYİNİN 
GELECEĞİ YENİ NESİL 
ARAÇLAR
LMC’nin uzun dönemli 2023 tahminlerine 
bakacak olursak dünya otomobil pazarının 
104 milyon, hafif ticari araç pazarının 22,5 
milyon olması bekleniyor. Toplam otomotiv 
pazarının ise 131,5 milyon rakamına 
dayanacağı tahmin ediliyor.

Google ve Fiat Chrysler (FCA) sürücüsüz araç 
üretmek için anlaştı. Uzmanlar, 2035 yılında 
76 Milyon sürücüsüz aracın yollarda olacağını 
belirtiyor. Apple ise otomotiv sektörüne etkili 
bir giriş yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 
Titan kod adlı elektrikli otomobil projesinin 
2019 yılında tamamlanması bekleniyor. 
Tüm bunlar olurken iyi bir haber de batarya 
teknolojisini üreten firmalardan geldi. 
Bataryaların geçtiğimiz yıla (2015) göre %35 
ucuzladığı belirtilirken, maliyetler bu hızla 
düşüş gösterirse 2022 yılında akaryakıtla 
çalışan araç fiyatları ile elektrikli araç 
fiyatlarının eşitleneceği vurgulanıyor.
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ASMER MERMER’İN 
OCAKLARINDA RENAULT TRUCKS GÜCÜ

1998 yılında kurulan Asmer Mermer, 
Burdur’da öncelikle mermer fabrikasını 
işletmeye başladı. Ardından fabrika 
kapasitesini arttıran firma, 2005 ve 2009 
yılında yine Burdur’da iki mermer ocağını 
işletmeye sundu. Blok ve kesilmiş mermer 
üretimi yapan Asmer, mermerlerin 
ocaktan fabrikaya ve fabrikadan limanlara 
taşımacılığını ise Renault Trucks çekiciler ile 
yapıyor. Daha önce Renault Premium serisi 
çekicileri kullanan firma, yeni alımlarında 
Renault T 460 Euro 6 modelini tercih etti. 

Asmer’in yeni araçları, Renault Trucks 
Bayisi As-Sar Otomotiv Satış Yetkilisi Kıvanç 
Kutlu tarafından teslim edildi. Asmer 
Mermer adına araçları teslim alan Filo 
Müdürü Ramazan Atalay yaptığı açıklamada 
ocaklarda çok farklı araç ve makinaları 
kullandıklarını, farklı markalardan oluşan 
bir araç parklarının olduğunu belirterek; 
“Madenlerimizde farklı markalardan farklı 
iş makinaları kullanıyoruz. Ancak lojistik 
için sadece Renault Trucks çekicileri tercih 
ediyoruz. Ocağın ve mermer taşımacılığının 
ağır çalışma koşullarında hem dayanıklılık 
hem de sürücü konforu önem kazanıyor. 
Renault Trucks çekicilerimizden 
sürücülerimiz de oldukça memnun” dedi. 

Ağırlıklı olarak Çin’e blok mermer ihracat 
yapan Asmer Mermer, iç pazarda da aktif 
olarak yer alıyor. Asmer, fabrikadan çıkan 
blok ve kesilmiş mermerlerin Burdur’dan 
Antalya’ya ve İzmir’e lojistiğini de Renault 
Trucks çekiciler ile sağlıyor. İlk olarak 
2012’de teslim aldıkları Renault Premium 
çekiciler ile şu ana kadar araç başına 

Burdur’daki mermer 
ocakları ve fabrikasıyla 
üretim yapan Asmer 
Mermer, yine Renault 
Trucks çekicileri 
tercih ederek Euro 6 
normuna geçti. 

ortalama 250.000 km taşımacılık sağlayan 
Asmer, yeni alımlarda da araç parkını 
Renault Trucks çekicilerle güçlendirmeyi 
planlıyor. 

Ilk Euro 6 aracımızı teslim 
aldık 
Ramazan Atalay yaptığı 
açıklamada; “4 
yıldır kullandığımız 
Renault Premium 
460 araçlarımızın 
performansı ve 
yakıt tasarrufundan 
çok memnunuz. 
Genelde mermer 
blok taşıyoruz. Bu 
sebeple bizim için 
dayanıklılık da çok 
önemli. Dolayısıyla 
yeni alımımızda 
Renault 
T460 
Euro 

6 modelini tercih ettik. Aracı 
incelediğimizde iç konforu ve 
tasarımını da çok beğendik. 
Özellikle eklenen güvenlik 
önlemleri bizler için önem arz 
ediyor. Bununla birlikte As-Sar 
Otomotiv’den aldığımız servis 
hizmetinden de çok memnunuz. 
Umarız yeni araçlarımız ile 
bu memnuniyetimiz devam 
edecek,” diye ekledi.

Müşterilerimizin 
Euro 6 tercihlerinden 
çok memnunuz
2016 yılında sadece Euro 
6 çekicileri müşterilerine 
sunduklarının altını çizen 
Kıvanç Kutlu, farklı alanlarda 
taşımacılık sağlayan iş 
ortaklarının yeni Renault T460 
Euro 6 çekicilere gösterdiği 
ilgiden memnuniyetlerini belirtti. 

Kutlu açıklamasında; “2012 yılından bu yana 
Asmer Mermer, Renault Premium çekicileri 
kullanıyor. Ağır çalışma koşullarına rağmen 
araçlar, sadece periyodik bakımları ile 
ilk günkü performanslarında hizmet 
vermeye devam ediyor. Şimdi ise Asmer 
Mermer’in Euro 6 çekicilerimizle daha da 
verimli bir şekilde çalışacaklarına eminiz. 
Asmer, Renault Trucks ile yola çıkan bir 

firma. Ocaklardaki ağır çalışma 
koşullarında araçların 

performansından 
oldukça memnunlar. 
Sunduğumuz hizmet 
ve kendilerinin de 
memnuniyetleri 
sayesinde yola her 
zaman birlikte 
devam edebilmeyi 
diliyoruz,” diye 
belirtti. 
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FIRAT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK,
FİLOSUNU IVECO STRALİS ÇEKİCİLER İLE GÜÇLENDİRDİ

Iveco yetkili satıcısı Iveco Otomotiv, 
Fırat Uluslararası Taşımacılık’a satışını 
gerçekleştirdiği 3 adet Stralis çekiciyi teslim 
etti. 

3 adet Iveco Stralis AT440S46 TP çekicinin  
teslim edildiği törene Osman Gümüş ile 
Iveco yetkili satıcısı Iveco Otomotiv’in Satış 
Müdürü Hasan Yıldırım ve Ağır Vasıta Satış 
Sorumlusu Ertuğrul Korkmaz katıldı. 

ANADOLU ISUZU’YA 7 DÜNYA ÖDÜLÜ BİRDEN
Anadolu Isuzu, “2015 
Faaliyet Raporu” 
ile ilk defa katıldığı 
Amerikan İletişim 
Profesyonelleri 
Ligi’nden yedi ödül 
birden aldı. 

Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi 
(League of American 
Communications 
Professionals-
LACP) tarafından 
geleneksel olarak 
düzenlenen ve 
uluslararası ölçekte 
“En İyi Faaliyet 
Raporlarının” 
belirlendiği 
yarışmaya bu yıl 
başta ABD ve Avrupa 
olmak üzere, 25 
ülkeden 1.000’e 
yakın şirket başvuru 
yaptı.

Bu alandaki en geniş kapsamlı yarışmada, 
basılı raporlar arasında Anadolu Isuzu 
Faaliyet Raporu, otomotiv kategorisinde 
dünyanın “En İyi Faaliyet Raporu” seçilerek 
“Platin” ödül kazandı.

Dijital raporlar arasında ise Anadolu Isuzu, 
Daimler AG ve BMW Group’un ardından 
üçüncü olarak “Gümüş” ödülün sahibi oldu. 

Jüri değerlendirmesinde 100 üzerinden 99 
puan alan faaliyet raporu ile Anadolu Isuzu, 
genel dünya sıralamasında yirmidokuzuncu; 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise 
onaltıncı olarak önemli bir başarıya imza 
attı.

Bu başarılara ek olarak, finansal raporlar 
kategorisinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinin “En İyi Finans Raporu” seçilerek 
“Platin” ödül, dünya çapında ise dördüncü 
olarak “Bronz” ödül sahibi olan Anadolu 
Isuzu 2015 Faaliyet Raporu aynı zamanda 
“Türkiye’nin en iyi 25 Faaliyet Raporu” 
arasında yer aldı.

FİLOSUNDA 43 ADET 
ARAÇ BULUNUYOR
Iveco Otomotiv’in merkezinde 
düzenlenen teslimat töreninde 
konuşan Osman Gümüş şunları 
söyledi: Fırat Uluslararası Taşımacılık, 
1995 yılında Fahrettin Gümüş 
tarafından İstanbul’da kuruldu. O 
tarihten beri, başta ağırlıklı olarak 
Almanya olmak üzere merkezi 
Avrupa ülkelerine özmal araçlarımız 

ile ihracat, ithalat taşıması yapıyoruz. 
İstanbul haricinde Mersin’de ofisimiz 
ve garajımız bulunmakta. Merkezimiz 
İstanbul Orhanlı’da, ofis binasının yanında 
da 10.000m2 alana sahip depomuz 
bulunmakta.

Iveco ile 2014’te başlayan ticari ilişkimiz yeni 
araçlarla devam ediyor. Önümüzde dönem 

de çekici alımlarında iş birliği yapmayı 
düşünüyoruz.

“TOPLAM SATINALMA 
MALİYETİNİN 
UYGUNLUĞU”
Filolarının gücünü daha da artırmak 
için 2017 yılında da yatırımlarını devam 
ettireceklerini belirten Osman Gümüş, 
bildiğimiz ve kullanmakta olduğumuz 
marka ile yolumuza devam ediyoruz, 
toplam satınalma maliyetinin uygunluğu, 
uygun servis maliyetleri ve özellikle düşük 
yakıt sarfiyatı bizi Iveco’ya yönlendiren 
temel sebeplerdir. Son yıllarda yollarda 
ciddi anlamda görülmeye başlayan Iveco 
araçlar 2. El değerinin de yükseliş trendini 
yansıtmaktadır. Bu da bizler için olumlu geri 
dönüş olacağının göstergesi niteliğindedir.
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HIZLI MODA İÇİN HIZLI LOJİSTİK
SERTRANS LOGİSTİCS TEKSTİL LOJİSTİĞİNDE AVRUPA LİDERİ

Kıyasıya rekabetin yaşandığı tekstil 
sektöründe, perakendeciler ve üreticilerin 
7/24 hizmet bekleyen tüketicilerinin 

16.7 milyar dolarlık 
ihracat payına sahip 
tekstilde başarının 
anahtarı olarak doğru 
lojistik yönetimi 
gösteriliyor. Sertrans 
Logistics CEO’su 
Nilgün Keleş, tekstil 
lojistiğinde 27 yıllık 
deneyimle Avrupa 
pazarında lider 
konumda olduklarını 
hatırlatarak, “Tekstil 
ve moda sektörlerine 
rekabet gücü veren; 
hız, esneklik, ani 
değişimlere uyum 
kapasitesi gibi 
becerilere sahibiz” 
dedi. 

karşısına yetkin ve sofistikelojistik 
şirketleriyle çıkması artık bir zorunluluk. 
Küresel pazarlardaki değişimlere hızlı yanıt 
verebilecek, ürün ve hizmetleri ihtiyaçlara 
göre şekillendirebilecek kadar esnek ve 
kâr marjını koruyabilecek kadar verimli bir 
tedarik zinciri yönetimi imkânısunan lojistik 
şirketleri, tekstil sektöründe bir adım öne 
çıkıyor. 

Tekstil sektöründe 27 yıllık deneyime sahip 
olan Sertrans Logistics’in CEO’su Nilgün 
Keleş,“Tekstil sektörünün ihtiyaçlarına özel 
hızlı, esnek, alternatifli ve katma değerli 
lojistik hizmetlerisunuyoruz. Sertrans olarak 
kuruluşumuzdan bu yana tekstil lojistiğine 
yönelik hizmetlerimiz ve uzmanlığımızla 
Avrupa pazarında lider konumdayız. Hız ve 
maliyet avantajı sunan özel çözümlerimizle 
Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika kıtaları 
başta olmak üzere tekstilcilerimizin 200’e 
yakın ülkedeki lojistik ihtiyaçlarını kara, hava, 

denizyolu ve multimodal 
taşıma hizmetlerimizle 
karşılayabiliyoruz.
Avrupa’da 19 ülkede 
80’den fazla noktaya direkt 
karayoluseferlerimiz 
mevcut. Tekstil gibi hızın ön 
planda olduğu bir sektörde 
ihracatçılara sağladığımız 
doğru çözümler onlara 
rekabet gücü kazandırıyor. 
Hammaddenin temin 
edilerek üretime geçilmesi 
ve hazır ürünlerin uygun 
koşullarda taşınarak doğru 

zamanda doğru yere teslim 
edilmesine kadarki tüm 
süreçlerde tecrübemizle fark 
yaratıyoruz.”

LOJİSTİK, TEKSTİL 
SEKTÖRÜNE İVME 
KAZANDIRACAK!
Hızlı teslimat, maliyet 
avantajı ve hasarsız-hatasız 
operasyonel süreçlerin 
sektörünün büyümesine ivme 
kazandırdığını vurgulayan 

Keleş, Sertrans olarak deri ürün ve tekstil 
sektörüne özel sundukları “katma değerli 
lojistik hizmetleri” şu şekilde belirtiyor; 
“İthalat ve ihracat taşıması, palet ve koli 
sistemine uygun dağıtım, outlet dağıtımları, 
zincir mağaza teslimatı, AVM teslimatı, uydu 
takibi, teslimat ihbarları, hizmet bazında 
detaylandırılmış faturalama, aynı alanda 
antrepo hizmetleri,  stok kontrolü, çapraz 
sevkiyat, sigorta ve gümrükleme hizmetleri, 
güvenlik ve yangın kontrol sistemi, iade 
ürün lojistiği, sezon sonu iade toplaması ve 
kabulü, askılı ve koli taşıma, takım yapma, 
koli içi elleçleme, ütüleme, kutulama, 
etiketleme, kalite kontrol, ürün barkodu ve 
alarm takma, üreticiden ürün ve hammadde 
toplama, asorti uygulaması, fason üretim 
takibi, hammadde ve yarı mamül temini, 
şehir içi ve şehirlerarası dağıtım.”
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IVECO’DAN ASMİN LOJİSTİK FİRMASINA 
5 ADET  IVECO HI-WAY ÇEKİCİ TESLİMATI

Mersin’de uluslararası 
Lojistik sektörünün 
önemli firmalarından 
olan  Asmin Lojistik 
firmasına Kılıçlar 
Otomotiv tarafından 5 
adet geniş kabinli, ADR’li, 
Gold Paket Iveco Hi-Way 
çekici teslimatı yapıldı.

Mersin’de Kılıçlar 
Otomotiv tesislerinde 
düzenlenen teslimat 
törenine katılan Asmin 
Lojistik firmasının 
ortaklarından olan Ümit 
Ürün Iveco markasını 

tercih etmelerinin nedenlerini şöyle 
açıkladı:” Iveco markası bir dünya 
markası, rakiplerinden üstün donanım 
kalite ve daha düşük yakıt değerlerine 
sahip,garanti şartlar ırekabetçi”  

Kılıçlar Otomotiv Mersin tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenine Asmin 
Lojistik firmasının ortaklarından Ümit 
Ürün ile firma kaptanları, Kılıçlar 
Otomotiv Yönetim kurulu Başkanı 
Vahdettin Kılıç ile Ağır Vasıta Satış 
müdürü Hasan Kayın katılmışlardır.
Teslimat töreni sonrası günün hatırası 
olarak firma yetkilisi Ümit Ürün’e 
Vahdettin Kılıç tarafından günün hatırası 
olara bir plaket verilmiştir.

FORD TRUCKS 5. ULUSLARARASI
FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLIYOR

Ford Trucks Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
5. kez fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor

Ford Trucks Sanat Atölyesi, “Kamyoncunun 
Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir 
Olsun” konulu fotoğraf yarışmasına, tüm 
amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını 
davet ediyor. Başvurular, 23 Ekim 2016 
tarihine kadar devam edecek. 

Ford Trucks Sanat Atölyesi’nin bu yıl 5. 
kez düzenlediği “Ford Trucks Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması” için başvuru süreci 

başladı. Ulusal ve uluslararası 
platformda, tüm amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılara açık olan 
yarışmada; kamyon şoförlerinin 
hayatını en anlamlı ve estetik 
şekilde kadrajlayan katılımcılar 
ödüllendirilecek. Başvurular 23 
Ekim 2016 tarihine kadar www.
fordtrucksfotografyarismasi.
com internet sitesi üzerinden 
yapılabilecek.

Yarışmada birinci seçilen eser 
sahibi 5.000 TL, ikinci 3.000 
TL, üçüncü ise 2.000 TL ödül 
kazanacak. Mansiyon, Jüri Özel Ödülü 
ve Ford Trucks Özel Ödülü’ne layık 
bulunan eserlerin sahipleri ise 1.000’er TL 
kazanacak. Performans Ödülü’nün sahibi 
500 TL ödül kazanırken, ödüller dışında 
kalan ve Ford Trucks tarafından satın 
alınan fotoğraflara da, 300 TL’lik telif hakkı 
ödenecek. 

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı 
Coşkun Aral danışmanlığında oluşturulan 
seçici kurul, 27 Ekim 2016 tarihinde 
katılımcıların fotoğraflarını değerlendirecek. 
Yarışmanın kazananları, 03 Kasım 2016 
tarihinde www.fordtrucks.com.tr ve www.
fordtrucksfotografyarismasi.com web 
sitelerinde açıklanacak.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201658

眀眀眀⸀洀愀欀椀渀攀琀瘀⸀渀攀琀

ORMANLIK BÖLGELERE YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ

 MANİSA Büyükşehir İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı Alaşehir’de orman arazisine sahip 
mahallelerde, yangın ve diğer afetlerde ulaşım 
süresini en kısa süreye indirerek, olası can ve 
mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla, 
mahallelere yangın söndürme tankeri 
desteğinde bulundu. İlk müdahalede etkili 
olan yangın söndürme tankerleri, olası ihtiyaç 

halinde bölgeye daha hızlı 
müdahale edecek.

Manisa’nın büyükşehir 
olmasıyla birlikte her 
alanda hizmet atağına 
kalkan Manisa Büyükşehir 
Belediyesi, Alaşehir’de 
orman arazisine sahip 
mahallelerde, yangın 
ve diğer afetlere karşı 
ilk müdahale amacıyla 
yangın söndürme tankeri 
desteğinde bulundu. 
Bu kapsamda Alaşehir 
Koordinasyon İşleri Müdürü 
Akif Ceylan da Bahadır, 

Osmaniye, Soğukyurt, Toygar, Çamlıbel 
ve Sarıpınar Mahalle Muhtarlarına yangın 
söndürme tankerlerini teslim etti. 

OLASI AFETLERDE HIZLI 
MÜDAHALE 
Yangın ve diğer afetlerde ulaşım süresini 
en kısa süreye indirerek, olası can ve mal 

kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla 
bu mahallelere yangın söndürme tankeri 
desteğinde bulunduklarını belirten İtfaiye 
Dairesi Başkan Ali Gül, ”Halkımızın can ve 
mal güvenliği için önemli bir görev üstlenen 
itfaiyemizin daha güçlü olabilmesi amacıyla 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu anlamda il genelinde bir 
yandan yeni itfaiye müfrezelerini hizmete 
sunuyoruz. Bir yandan da modern araç 
ve ekipmanlarla olası afetlere daha hızlı 
müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Son olarak 
da Alaşehir ilçemizde orman arazisine sahip 
mahallelerde, olası afetlerde ulaşım süresini 
en kısa süreye indirmek amacıyla, 3 ton su 
kapasiteli kuyruk mili bağlantısıyla çalışan 
yangın söndürme tankeri desteğinde bulunduk. 
Daire başkanlığımız tarafından bu mahallelere 
gidilerek vatandaşlarımıza yangın söndürme 
tankerinin kullanımı hakkında gerekli bilgiler 
de verilecek. İlçemiz ve hemşerilerimiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 
herhangi bir felaket olmaz ve bu araçları 
kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

AKHİSAR’DA ÇÖP KONTEYNIRLARINA İLAÇLAMA

Vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve 
yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla 
ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da 
şehir çöplüğü ve çöp konteynırlarında 
karasinek, uçkun uygulaması yaptı. 

Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Daire Başkanlığı 
ekipleri, 
Akhisar’da şehir 
çöplüğü ve çöp 
konteynırlarında 
ilaçlama 
çalışması 
gerçekleştirdi. 
Manisa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün 
önderliğinde 

vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve 
yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla 
yürütülen çalışmalarla il genelinde aralıksız 
devam edilecek. Yürütülen çalışmalarla 
ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı 

Hasan Eryılmaz, “Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak yapılan 
ilaçlama çalışmalarıyla yaşanabilecek 
olumsuzlukların önüne geçmenin 
mücadelesini veriyoruz. Bu kapsamda 
Akhisar’da da şehir çöplüğü ve çöp 
konteynırlarında ilaçlama çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de 
halk sağlığı için ilaçlama çalışmalarına ara 
vermeden devam edeceğiz” dedi. 
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TEMSA’NIN AKILLI OTOBÜSÜ AVENUE İBUS’A 

EN YENİLİKÇİ ÜRÜN ÖDÜLÜ

TEMSA otobüs üretiminde elde ettiği 
başarıyı ödüllerle de taçlandırıyor. Her yıl 
pazara sunduğu yenilikçi ürünlerle pazar 
payını büyüten ve ihraç ettiği ülkelerin 
sayısını artıran TEMSA, ARGE alanına 
yaptığı yatırımın karşılığını hem müşteri 
talebinde hem de uluslararası alanlardaki 
organizasyonlarda elde ettiği ödüllerle alıyor. 

Bu yıl 28-30 Haziran tarihinde Frost & 
Sullivan’ın (F&S)’nin Londra’da düzenlediği 
“Intelligent Mobility” organizasyonu 
kapsamında Smart Mobility programının 
ilk adımı olan Avenue iBUS’a “2016 New 
Product Innovation Ödülü” verildi. TEMSA 
yenilikçi ürünler üretmek için her yıl 
ARGE alanına bütçesinin yüzde 4.5 gibi 
bir bölümünü ayırıyor. Yenilikçi ürünlerle 
pazarda olmanın ve geleceğe yönelik bir 
vizyon çizmenin farklı bir karşılığı da bir 
Türk üreticisi olarak uluslararası alanda 
ödül kazanmak oluyor. Bu ödül TEMSA’nın 
özellikle teknoloji ve yenilikçi odaklı ürünleri 
hızlıca hayata geçirme başarısına ve 
geleceğin ulaşımı ile ilgili geliştirdiği öncü 
vizyona verildi.

Akıllı otobüs devrini 
başlatan TEMSA, 
pazara yenilikçi 
ürünler sunmasının 
karşılığını ödüllerle 
de alıyor. Londra’da 
düzenlenen etkinlikte 
Avenue iBUS’a bu 
yılın en yenilikçi 
ürün ödülü olarak 
adlandırılan “2016 New 
Product Innovation 
Ödülü” verildi. 

Jumeirah Carlton Tower’da düzenlenen 
ödül törenine TEMSA Ürün Müdürü Mert 
Özkaynak ve Kurumsal İletişim Müdürü 
Ebru Ersan katıldı. 

TEMSA GELECEĞİN 
İHTİYAÇLARINA ŞİMDİDEN 
ÇÖZÜM ÜRETİYOR
Gecede TEMSA adına ödülü alan Mert 
Özkaynak yaptığı konuşmada F&S 

tarafından verilen bu prestijli ödülün TEMSA 
Smart Mobility programlarının teknoloji 
ve yenilikçi odaklı çözümler üreterek 
hayata geçirdiği ilk platformlardan olan 
Elektrikli Araçlar, Akıllı Araçlar ve Akıllı 
Fabrika uygulamalarının geleceğin mega 
trendlerine ve değişen müşteri ihtiyaçlarına 
dönük çözümleri başarılı bir şekilde hayata 
geçirdiğinin önemli bir kanıtı olduğunu ve 
TEMSA açısından büyük bir onur olduğunu 
söyledi.  

ÖDÜLLÜ AVENUE 
İBUS 
Avenue iBUS’ın öne çıkan 
özellikleri arasında araç takip 
sistemi ve araç bilgisayarı, 
dokunmatik ekran üzerinden 
araç kontrolü, sürücü ön camı 
ekranı, yolcu sayma sistemleri, 
araç içi yolcu bilgilendirme 
sistemleri, araç içi kamera kayıt 
sistemleri, acil durum müdahale 
altyapısı, araç içi Wifi istasyonu, 
yeni gösterge paneli, akıllı servis 
donanımları bulunuyor.



Kaldır
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KARAYOLLARINDA UCUZ VE ÇEVRECİ
ASFALT DÖNEMİ BAŞLIYOR

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji 
Enstitüsü tarafından geliştirilen “Ilık 
Karışım Asfalt” teknolojisi karayollarında 
uygulanmak üzere firmalara 
üretim lisansı verilmesi aşamasına 
geldi. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme 
Yöneticisi Nuh Yılmaz, Ilık Karışım 
Asfalt teknolojisinin mevcut asfalt 
uygulamalarına göre hem ekonomik 

Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu Marmara 
Araştırma Merkezi 
(TÜBİTAK MAM), 
uygulandığında yıllık 
ortalama 157 Milyon 
TL tasarruf edilmesi 
öngörülen “Ilık Karışım 
Asfalt” teknolojisini 
lisanslamaya başlıyor.

hem de çevresel açılardan önemli ölçüde 
artıları olduğunu söyledi. Yılmaz, Ilık 
Karışım Asfalt teknolojisinde kullanılan 
katkılar sayesinde karışımın hazırlama 
sıcaklığının 15 ila 35°C azaltılarak, 115-
140°C arası sıcaklıklara düşürüldüğünü 
ve böylelikle yaklaşık %30 civarında yakıt 
ve elektrik enerjisi tasarrufu sağlandığını 
belirtti. 

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine 
göre mevcut sıcak karışım asfalt üretim 
teknolojisi yerine bu yeni teknolojinin 
uygulanması ile yıllık ortalama 157 Milyon 
TL tasarruf edilmesi mümkün görünüyor. 
Ilık karışım asfalt, yüksek sıcaklık 
nedeniyle kısa sürede yıpranan üretim 
ekipmanlarının daha düşük sıcaklıklarda 
çalıştırılmasına imkân vererek bu 

anlamda yıpranma maliyetlerini de 
azaltıyor ve asfalt tesislerinin faydalı 
ömrünü uzatıyor.

GERİ KAZANIM YÜZDE 
50’Yİ AŞIYOR
Enerji kullanımının azaltılmasının çevreye 
verilen zararlı gaz ve emisyonların da 

azaltılması anlamına geldiğini ifade eden 
Nuh Yılmaz, “Bu teknoloji, kazınmak 
suretiyle bertaraf edilen mevcut asfalt 
kaplamanın yüksek oranda yeniden 
kullanılmasına imkân veriyor. Klasik 
asfalt uygulamalarında kazınan eski asfalt 
kaplama, maksimum %20‘ye kadar geri 
kazanım malzemesi kullanılabilirken 
bu oran ılık karışım asfalt teknolojisinde 
%50’yi aşıyor” dedi.

PİLOT UYGULAMADA 
YÜKSEK BAŞARI 
SAĞLANDI
Projenin tüm aşamalarında Karayolları 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge Dairesi 
Başkanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirten 
Yılmaz, “Pilot tesiste üretilen katkıyı, 
Ankara Çevre Otoyolu Karapürçek Kavşağı 
kesiminde uyguladık. Periyodik aralıklarla 
yapılan kontrol testlerinden son derece 
başarılı bir performans elde ettik” dedi. 
Asfalt ürünlerinde önemli ölçüde dışa 
bağımlı olan ülkemizde daha tasarruflu ve 
çevreci olan ılık karışım asfaltın kullanımı 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
da destekleniyor. 

Projenin tamamlanması ile birlikte 
TÜBİTAK MAM’ın misyonu gereği 
üretilen teknoloji ve bilgi paketinin lisans 
verilmek suretiyle Türk ekonomisine 
kazandırılması aşamasına geçtiklerini 
belirten Yılmaz, lisans almak isteyen 
yatırımcılar ile görüşmelerinin devam 
ettiğini ifade etti. 

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları 
Programları (KAMAG) kapsamında 15 
Eylül 2012 tarihinde başlayan proje; 
TÜBİTAK MAM Kimyasal Enstitüsü’nün 
yönetici ve yürütücülüğü ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge Dairesi 
Başkanlığı yürütücülüğünde 36 ayda 
tamamlandı.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201664

MERCEDES-BENZ TÜRK, HOŞDERE TEKNİK EĞİTİM
MERKEZİ’NİN KAPILARINI ÖZEL SEKTÖRE AÇTI

1967 yılında Otomarsan adıyla kurulan 
Mercedes-Benz Türk nitelikli eleman 
gücünü artırmak hedefiyle Hoşdere ve 
Aksaray Teknik Eğitim Merkezleri’ni 
kurdu. Her iki lokasyonda da 30 yıldır 
çalışanlarına yüksek kalitede eğitim 
veren Mercedes-Benz Türk, İstanbul’daki 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yer alan 
sektörel gereklere uygun 13 adet eğitim 
atölyesi, laboratuvarları ve uzman eğitim 
kadrosu ile eğitim merkezini özel sektöre 

En büyük yabancı 
sermayeli yatırımcılar 
arasında ön sıralarda 
yer alan Mercedes-
Benz Türk, otomotiv 
sektöründeki başarılı 
performansının 
ve yatırımlarının 
yanı sıra Hoşdere 
Fabrikası’ndaki Teknik 
Eğitim Merkezi’ni 
özel sektöre açarak 
sektörün kalifiye 
eleman ihtiyacına 
katkıda  bulunuyor.
2. 650 m2 alan 
üzerine kurulu 
Hoşdere Teknik Eğitim 
Merkezi’ndeki eğitim 
ve gelişim fırsatları 
artık Mercedes-
Benz Türk’ün kendi 
çalışanlarının yanı 
sıra özel sektörün de 
kullanımına sunuluyor.

de açtı. Verilen eğitimlerde doğrudan ihtiyaç 
noktaları hedef alınarak etkin bir öğretim 
gerçekleştiriliyor.

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları 
Müdürü Betül Çorbacıoğlu: “ Mercedes-
Benz Türk olarak hiçbir zaman olanla 
yetinmedik, her zaman daha fazlasını 
ve en iyisini istedik. Bu yüzden de teknik 
eğitim atölyelerimizde çalışanlarımızı 
sürekli geliştiriyoruz, çalışanlarımız en 
son seviyedeki bilgilere sahip oluyorlar ve 
üretimde bu bilgileri kolaylıkla uygulamaya 
dönüştürme becerisi kazanıyorlar. Hoşdere 
Teknik Eğitim Merkezi’ndeki eğitim ve 
gelişim fırsatlarımızı özel sektöre de 
aktarmaktan gurur duyuyoruz. İlk demo 
eğitimimizi Türk Hava Yolları’na verdik. İlk 
ücretli eğitimimizin rezervasyonunu da 
Temmuz ayında gerçekleştirdik. ” dedi.

Mercedes-Benz Türk ilk 
demo eğitimini THY’ye verdi
Mercedes-Benz Türk, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü ve EASA tarafından uçak bakım 

ve eğitim hizmeti verme onayına sahip Türk 
Hava Yolları Teknik çalışanlarına üç farklı 
alanda kısaltılmış deneme eğitimi vererek 
ilk demo eğitimini gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Eğitim Merkezi’nde 
verilen eğitimler   
• Teknik Resim Eğitimi

• Ölçme Tekniği Eğitimi

• Birleştirme Tekniği ve Torkmetreler 
Eğitimi

• Tolerans ve Tolerans Sembolleri Eğitimi

• Kaynak Sembolleri Eğitimi

• Koruyucu Gaz Kaynak Teori & 
Uygulamalı Eğitim

• Boya Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi

• Toz Boya Eğitimi

• Yapıştırma Tekniği ve Prosesleri Eğitimi

• Temel Mekatronik Eğitimi

• Temel Pnömatik Eğitimi

• Temel Hidronik Eğitimi

Mercedes-Benz Türk’ten 
müşterilerine ihtiyaçlarına 
uygun özel eğitimler
Daimler AG bünyesinde mesleki eğitim ve 
gelişim konusunda bir ölçüt haline gelmiş 
olan ve kısa süre önce bu alanda GAN 
(Global Apprenticeship Network – Küresel 

Çıraklık Ağı) Türkiye 
birincilik ödülüne de layık 
görülen Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Eğitim 
Merkezi, özel sektörün 
ihtiyaçlarına göre teknik 
bilgilerin yoğun uygulama 
ile pekiştirilmesini sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk, 
hem bireysel olarak 
başvuranlara hem de farklı 
şirketlerden çalışanlara 
yönelik Hoşdere Teknik 
Eğitim Merkezi’nde genel 
katılıma açık, eğitim yeri 

ve tarihi belli olan eğitimler ve “On-Site 
Trainer” adını verdiği şirketlerin talep ettiği 
yer ve tarihte gerçekleştirilmesi planlanan, 
maksimum katılımcı sayısı değişkenlik 
gösteren, eğitimlerin içerikleri talebe ve 
ihtiyaca göre şekillendirilebilen ve ücretsiz 
olarak Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) çalışması 
ile belirlenen eğitimler veriyor. Katılımcılar, 
eğitim sonrasında, sınava girip başarılı 
oldukları takdirde “Mercedes-Benz Türk 
Katılım Belgesi”ne sahip oluyorlar.
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CITYTECH Başlangıç: 06.10.2016 
Bitiş: 09.10.2016

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

İnfo Uluslararası Fuar Tan. 
Org. A.Ş.

ANFA Altınpark 
Fuar Merkezi

KENT EXPO 
4.ŞEHİRCİLİK VE 
KENT İHTİYAÇLARI 
FUARI

Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 09.10.2016

Belediye Araçları, 
Kent Mobilyaları, Park, 
Bahçe Düzenleme 
Ekipmanları, 

İzmir Fuar Alanı, İzmir İZFAŞ Fuarcılık

BURSA OTOSHOW 
9.OTOMOBİL, TİCARİ 
ARAÇLAR, MOTOSİKLET, 
BİSİKLET VE 
AKSESUARLARI FUARI

Başlangıç: 15.11.2016
Bitiş: 20.11.2016

Otomobil, Ticari 
Araç, Aksesuar

Bursa Tüyap, Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık

LOGİTRANS TRANSPORT 
ULUSLARARASI 
LOGİTRANS TRANSPORT 
LOJİSTİK FUARI

Başlangıç: : 16.11.2016
Bitiş: 18.11.2016

Yük Taşıma ve 
Lojistik Hizmetleri, 
Taşıma Araç ve 
Sistemleri, IT

IFM, Yesilkoy, İstanbul Eko MMI

CITYEXPO Başlangıç: 06.10.2016
Bitiş: 28.10.2016

Belediyecilik ve 
Şehir Planlama

Atılım FuarcılıkTahran, İran

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

 2016
FUAR TAKVİMİ

201666
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AVRASYA KENT 
FUARI 

Başlangıç: 24.11.2016  
Bitiş: 27.11.2016

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

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

AVRASYA KENT 
FUARI 

Başlangıç: 24.11.2016  
Bitiş: 27.11.2016

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

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

OTOMOTİV 2016 Başlangıç: 24.11.2016
Bitiş: 27.11.2016

Otomobil,Ticari 
araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet

ISF FuarcılıkATO Fuar ve 
Kongre Merkezi

MADEN TÜRKİYE
2016

Başlangıç: 24.11.2016
Bitiş: 27.11.2016

İşletme ve Üretim Makine 
Ekipman ve Teknolojileri, 
Cevher Hazırlama,
İş Makineleri

TÜYAPTÜYAP-İSTANBUL

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

TIMTOS 26. 
ULUSLARARASİ TAİPE 
MAKİNA ARAC VE 
GERECLERİ FUARİ

Başlangıç: 07.03.2017
Bitiş: 12.03.2017

Makine Parça ve 
Aksesuar , Araçlar, 
Endüstriyel

TAYVAN – Taipei TAITRA

2016 67
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YENİ SANAYİ DEVRİMİNİN ÖNCÜMAKİNALARI 
MAKTEK AVRASYA 2016’DA SERGİLENECEK

DÜNYA MAKİNA DEVLERİ EKİM’DE İSTANBUL’DA BULUŞACAK

Dünyada son 5 yılın 
en çok tartışılan 
konuları arasında 
yer alan Endüstri 
4.0’ın üretim 
alanında geleceğini 
şekillendiren yeni nesil 
makinalar, MAKTEK 
2016’da sahne alacak. 
Takım Tezgahları 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TİAD) ve 
Makina İmalatçıları 
Birliği (MİB) işbirliği ile 
düzenlenen sektörün 
Avrasya’daki en büyük 
buluşması, 11-16 Ekim 
tarihleri arasında 
makina devlerini 
İstanbul’da ağırlayacak. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
destekleriyle 
TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
kapılarını açacak 
olan organizasyonun 
1.5 milyar dolarlık 
iş hacmi yaratması 
bekleniyor.

Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında 
yer alan “makina” ve “takım tezgahları”nı 
temsil eden iki büyük meslek örgütü TİAD 
ve MİB tarafından düzenlenen MAKTEK 
Avrasya 2016 için geri sayım başladı. Dünya 
Ekonomik Formu dâhil olmak üzere son 
yılların en önemli konuları arasında yer 
alan Endüstri 4.0’ın öncü makinaları, dünya 
makina devleri tarafından TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul’da 
tanıtılacak. Sanayiyi bekleyen büyük 
dönüşümün “Endüstri 4.0 ve Geleceğin Akıllı 
Üretim Mühendisliği” sloganıyla 14 salon, 
120 bin metrekare alanda; makine, robot ve 
insan etkisiyle aktarılacağı organizasyonun 
bu yıl 1.5 milyar dolarlık iş hacmi yaratması 
hedefleniyor. 

75 ÜLKEDEN 70 BİNİ AŞKIN 
SEKTÖR PROFESYONELİNİ 
AĞIRLAYACAK
Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmasında “Makina” 
ve “Takım tezgâhları” sektörünün stratejik 
bir öneme sahip olduğunu belirten TÜYAP 
Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü 
İlhan Ersözlü, “Bu yıl Türkiye dahil 75 
ülkeden 70 bini aşkın sektör profesyonelini 
aynı çatı altında buluşturacağımız 
MAKTEK Avrasya 2016, hem sektörün 
dünyaya duyurulmasında hem de yeni 
sanayi devrimiyle tüm sektörleri bekleyen 

gelişmelerin tanıtılmasına ev sahipliği 
yapacak” dedi. 

Fuara; Türkiye ile birlikte Almanya, İspanya, 
Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Japonya, 
İtalya, İngiltere gibi sektörde söz sahibi 
30’u aşkın ülkeden katılımcının yenilikçi 
ürünlerini sergileyeceğini söyleyen Ersözlü 
şunları kaydetti:

“İki yılda bir düzenlediğimiz Avrasya 
Bölgesi’nin en büyük organizasyonunda 
bir önceki dönemde 1378 firma ve firma 
temsilcisi katılmıştı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı 
desteği ile 30’un üzerinde yabancı misyon 
ve temsilciliğin desteğinden güç alarak 
gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmalarıyla 
1.500’e yakın markanın ürünleri ilk kez 
tanıtılacak. Fuarda ön plana çıkacak en 
önemli gündem maddesi ise Endüstri 4.0 
olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar 
yaratacak olan Endüstri 4.0’ın sağlayacağı 
avantajlar, kurumlara sunacağı üretkenlik, 
ciro artışı, yatırım, iş gücü, teşvik, Endüstri 
4.0’a geçiş için ihtiyaç duyulan teknolojik 
sistemler, eğitim konuları, seminer ve 
toplantılarla alanında uzman isimlerce 
aktarılacak. Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler, 
alım heyetleri ile fuar süresince farklı iş 
imkânları oluşturmak, yeni pazarlara 
açılmak için ‘Fuar Özel Ziyaretçi Programı’ 
kapsamında toplantılar gerçekleştirebilecek. 
Makina ve teknoloji fuarcılığı konusunda özel 
deneyim ve uzmanlık isteyen, kendine özgü 
özellikleri olan MAKTEK Avrasya 2016’nın, 
TÜYAP deneyimi ile bu yıl da önemli 
başarılara imza atacağına inanıyoruz.”

Sektörde ve üretimde küresel fırsat 
kapılarını aralayacak olan MAKTEK Avrasya 
2016’da CNC, universal talaşlı imalat 
makinaları, sac işleme makinaları, kesici 
takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM 
yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz 
ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, 
kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem 
donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve 
soğutma sistemleri sergilenecek.
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GÖKTAN GÜÇLÜ
info@radusdergisi.com

YİNE, YENİ, YENİDEN…

Dostluğa, ağır – hafif vasıta fark etmeden tüm direksiyon sallayan cefakârlara, otomotiv 
sektöründe yolumuz bir şekilde kesişen ve hiçbir zaman yüz çevirmediğimiz canlara, merhaba…

Ticaret yaptığımız ya da yapmadığımız; 
bir selamın hatırına uzun yıllardır yol 
arkadaşlığı yaptığımız tüm yürekli 
dostlara bin selam.

Bugüne kadar; iyi markaları temsil eden 
önemli firmaların çatısı altında uzun 
yıllar emek verdiğim sektöre, dokuz 
aylık bir aranın ardından Başer Otomotiv 
çatısından tekrar merhaba… 

Dokuz aylık ayrılık gösterdi ki; 
özleşmişiz… Zira o bensiz olsa da, ben 
onsuz olamıyoruz. Ticari araç farklı bir 
sevda… Hasletler, başka, duruşu başka… 
Devamlılığı bir mükellefiyet.

Güler yüzlü dostlarla dayanışmayı 
gerektirir, ticari araç… Ekip olmayı, bir 
bütünü tamamlamayı… Tıpkı satış /
servis-yedek parça  ve ikinci el üçlüsünde 
olduğu gibi.

Satış için koltuk değneğidir satış sonrası. 
Olmazsa olmazlardır birbirleri için. Sattın 
mı, yürütecek, ne pahasına olursa olsun 
tekeri döndüreceksin. Bakımı-onarımı, 
tedariki-çözümü, gecesi-gündüzü, 
imkanlısı-imkansızı ayırmadan tekeri 
döndüreceksin, çaresi yok…

Her daim ucuz fiyat, uzun vade ve 
düşük faiz oranı mutlaka karşınıza 
çıkar. “Müşteri her zaman haklıdır” 
düsturundan hareketle, kabullenmekten 
başka çare yoktur…Öyle ya; ya satış 
kaçarsa !!!

Hayır diyemez, çekinir ticari araç 
satıcısı… Narin bir kuş kanadı misali 
tutar müşterisinin elini ve umut dolu bir 
bakıştır dudaklardan dökülecek “hayırlı 

olsun” kelimesine. İşte o an, bedeli ne 
olursa olsun, bin değere her şeye…

Kullanırken sorunsuz, değiştirirken 
özürsüz olmalı ticari araç. Takasa 
gelince en üst fiyat verilmeli, en ucuz 
fiyattan yenisi satılmalı… Gerçi bunca 
yıllık ömrümde durağının on numarası 
olmayan, yürüyeni dört üçlükte kalan, 
ufak tefek? vuruklara rağmen tıkır tıkır 
işlemeyen bir araca denk gelmedim ama 
kuzguna yavrusu güzel görünmeyen olur 
mu?

Tüm bunların yanında, bir yaşam 
biçimidir ticari araç. Yani; öylesi böylesine, 
bir dayanışmadır, bir bütünleşmedir ticari 
araç…

Satanla-alan, alanla-kullanan, 
kullananla-araç, araç ile servis, servis 
ile satış döngüsünün tümü bir takım 
oyunudur.

Zincirin bir halkasının aksaması 
dağıtır tüm sistemi. Onun için dostlar, 
önce güven sonra anlayış ve sürecin 
tamamında karşılıklı dayanışma şarttır.

Ben hayatım boyunca  sattığı için 
inananlardan değil, inandığı için 
satanlardan yana oldum. İyi ki böyle 
olmuşum. Zira ne zaman yüzümü dönüp 
baksam sektörü hep bana tebessüm 
ederken gördüm. Otomotiv sektöründe 
dostluklar kaim olur… Onun içindir tüm 
dostlara şükran ve minnet duygum.

Yarım asırlık bir ömrün basamaklarından 
tırmanmaya devam ederken 
yüreğimdekileri paylaşmak istedim. 
Çünkü dostlar; dostluklara, bir olmaya,  
iri olmaya, diri olmaya çok ama çok 
ihtiyacımız var ve her geçen gün 
birbirimize olan özlemimiz artıyor.

Geçmişten gelen dostluklara özlemler 
bu denli artıyorken, eski ama eskimeyen 
dostlara bir merhaba diyebilmek çok zor 
olmasa gerek! İlla işimiz düştüğünde 
biraz mahcup hissederek vereceğimiz 
selamları beklemek niye? Her gün 
birkaç dostumuza sadece ve sadece 
içimizden geldiği için bir merhaba demeyi 
denemeye ne dersiniz?

Emin olunuz ki; size yapılmasından çok 
daha fazla mutlu edecektir o adımı atıyor 
olmanız.

Henüz vaktimiz varken, hiçbir menfaat 
beklemeksizin, seviyor-seviliyorken… 
Haydi dostlar, merhaba diyelim… Hatta 
bu vesile ile ilki benden olsun…

Sektöre, dostlara, Radüs’e ve hepinize 
kucak dolusu MERHABA…
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TIRSAN ALMANYA’DA 
SATIŞLARINI ÜÇ KAT ARTIRDI

İstanbul, 17 Ağustos 2016 – Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen treyler üreticisi Tırsan, yılın 
ilk altı ayında hedef Avrupa pazarlarında 
trafiğe kayıt adetlerini geçen yılın aynı 
dönemine göre %112 artırdı. Aynı dönemde 
Almanya’da satışlarını yıllık bazda yaklaşık 
üç kat artıran şirket, üç ürün grubunda 
Almanya’nın altı eyaletinde ilk üç üretici 

Türkiye treyler 
sektörünün lideri 
Tırsan, yılın ilk 
yarısında Almanya’da 
satışlarını yaklaşık 3 kat 
arttırdı. 
ETM Verlag tarafından 
yapılan araştırmada 
Almanya’da imajını 
yukarı taşıyan tek 
treyler üreticisi oldu. 
Almanya’nın 6 
eyaletinde trafiğe kayıt 
istatistiklerine göre ilk 
üç üretici arasında yer 
aldı. 

arasında yer aldı. Almanya’nın en saygın 
ticari araç yayın kuruluşlarından ETM Verlag 
tarafından yapılan araştırmada imajını 
yukarı taşıyan tek treyler üreticisi oldu.

Buna göre, Alman treyler pazarında genel 
büyüme oranının %15,4 seviyesinde olduğu 
ocak-haziran döneminde Tırsan’ın trafiğe 
kayıt adetlerinde kaydettiği yaklaşık 3 kat 
artışla şirket ülkede pazar payını artırdı. 

Tanker/silo segmentinde 
Saarland eyaletinde ilk 
sırada yer alan Tırsan, 
Thüringen, Sachsen-
Anhalt ve Kuzey Ren-
Vestfalya eyaletlerinde 
ise en çok satış yapan 
üçüncü üretici oldu. 
Low-bed segmentinde 
şirket, Schleswig-Holstein, 
Thüringen ve Saarland 
eyaletlerinde ikinci en 
çok tercih edilen treyler 

üreticisi oldu. Perdeli/tenteli segmentinde 
Hessen eyaletinde en çok satış yapan ikinci 
üretici olan Tırsan, Hamburg eyaletinde ise 
üçüncü sırada yer aldı.

Bu pazar başarılarının yanında, Almanya’da 
treyler sektörü yayıncılığı konusundaki 
en önemli isimlerden olan ETM Verlag 
tarafından yapılan araştırmaya göre, 2002 

yılından bu 
yana Tırsan 
bünyesinde 
yer alan 
Kässbohrer, 
perdeli/
tenteli treyler 
kategorisinde 
geçen yıla göre 
%11,4 artış ile 
imajını yukarı 
taşıyan tek 
treyler üreticisi 
oldu. Bu yıl 
yirmincisi 
düzenlenen 
İmaj Ödülleri 

araştırmasına, FERNFAHRER, lastauto 
omnibus ile trans aktuelltrade dergilerinin 
9.600’den fazla okuyucusu katıldı.

Tırsan’ın Almanya’da elde ettiği başarıları 
değerlendiren şirketin İş Geliştirmeden 
sorumlu İcra Kurulu Üyesi İffet Türken, 
“Türkiye treyler sektörüne liderlik eden 
Tırsan’ın başarılarını Avrupa’ya giderek daha 
çarpıcı şekilde taşıyor olmanın gururunu 
duyuyoruz. Bu başarılar, 1998 yılından 
bu yana üretim yaptığımız Almanya’da 
markamızı yukarı taşımak için doğru 
adımları attığımızı gösteriyor. Marka 
imajımızın yükselmesinde mühendislik 
gücümüzün etkisi kadar, ürünlerimizi ve 
taşımacılık çözümlerimizi iyi anlatmamız 
da rol oynadı. Müşterilerimiz ile doğrudan 
iletişimin yanı sıra düzenlediğimiz fabrika 
turları ve yer aldığımız Avrupa çapındaki 
fuarlarda gösterdiğimiz performans 
müşterilerimizin bizi daha yakından 
tanımasını sağladı,” ifadelerini kullandı.

Merkezi Almanya’nın Goch kentinde 
bulunan Kässbohrer, içinde bulunduğumuz 
Ağustos ayında Ulm kentinde ülkedeki ikinci 
üretim tesisini açmaya hazırlanıyor. Şirket, 
yeni tesisle birlikte Almanya’nın güneyinde 
olduğu kadar, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti 
gibi komşu ülkelerdeki müşterilerine de bu 
sayede daha yakın olmayı hedefliyor.
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GEZİ

“SAPANCA”
İLKBAHARDA AÇAN RENKLİ ÇİÇEKLER, 
KIŞIN ÇAMLARIN ÜSTÜNDE DURAN KARLAR 

Sakarya’da ekonomi olarak tarım 
en başta gelmektedir. Hendek, 
Karasu ve Kocaali ilçelerinde 
fındık yetiştirimi mevcuttur. Ayrıca 
mısır yetiştirimi de yapılmaktadır. 
Sakarya’da sanayi son zamanlarda 
gelişmeye başlamıştır.

Ferizli ilçesinin kuzeyinde, Seyifler 
Köyünün güneyinde, Sakarya 
Nehri’nin Çark Suyu ile yakınlaştığı 
noktada bulunan Kale kalıntılarının 
batı ve kuzey bölümündeki yarım 
daire şeklindeki iki burcu halen 
ayaktadır.

Huzur dolu bir yolculuk yapmayı 
istiyorsanız eğer; bir doğa harikası 
olan Poyrazlar Gölü tam da 
aradığınız bir yer.

Aynı zamanda kamp imkanı 
da sunan göl, Adapazarı’nın 10 
kilometre uzağında bulunmaktadır. 
Şehir merkezine yakındır fakat 
yeşilliklerin arasında kaldığı 
için, girdiğiniz anda başka bir 
diyara girmiş gibi hissedersiniz. 
Sakinliğiyle sizi cezbedecektir ve 
huzurun adresini bulduğunuzu fark 
edeceksiniz.

Doğal güzellikleri ile konuklarını 
büyüleyen, 4 mevsim 
gidebileceğiniz bir tatil merkezi 
olan Sapanca’da keyifli anlar 
geçireceksiniz. Sapanca’da 
gezilecek yerler, yapılacak 
aktiviteler bölgeyi daha çok 
sevmenizi sağlayacak.

Sapanca, Sakarya iline bağlı bir 
ilçedir. Kuzeyinde Sapanca Gölü, 
doğusunda Sakarya merkez ilçesi 
Adapazarı, güneyinde Samanlı 
Dağları, Geyve ve Pamukova İlçesi, 
batısında da Kocaeli merkez ilçesi 
İzmit yer alır.

Hafta sonu kaçamaklarının ve 
günübirlik turların merkezi olan 
ilçeyi keşfetmek farklı bir deneyim 
olacak. Deniz seviyesinden 33 
metre yükseklikte yer alan ve 16 
km uzunluğa sahip olan Sapanca 
Gölü yörenin en meşhur yeri olsa 
da burada gezip görebileceğiniz 
daha pek çok yer var. Kanodan 
trekkinge kadar yapılacak farklı 
aktiviteler de cabası.

İlkbaharda açan renkli çiçekler, 
kışın çamların üstünde duran 
karlar doğal manzara olarak 
fotoğrafçılar için de bulunmaz bir 
nimet oluyor.
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Yönetmen: Gökhan Yılmaz

Oyuncular: : Burçin Abdullah, Selim Gülgören, Atıf Emir Benderlioğlu

Tür: Dram, Romantik

Yapım: Türkiye, 2016

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Oyuncular: Sofia Black D’Elia, Analeigh Tipton, Travis Tope

Tür: Korku, Bilimkurgu

Yapım: : ABD, 2016

Deniz, İstanbul’da arkadaşının barında şarkıcılık yapar ve bu hayatından gayet memnundur. 
Babasının ölümü üzerine doğup büyüdüğü köye gelir. Cenaze işlerini hemen halledip 
dönmeyi planlamaktadır; ancak hesapları Buse ile karşılaşınca sekteye uğrar. Buna bir de 
babasının ölümünün arkasındaki kirli oyunlar eklenince, köyde kalıp babasının işletmekte 
olduğu açık hava sinemasını almak ister. Bu durum onu köyün belalısı Ümit, onun arkasında 
görünmeyen yüz olarak duran belediye başkanıyla karşı karşıya getirir. Ümit’in de Buse’ye 
aşık olduğu öğrenildiğinde işler içinden çıkılmaz bir hal alır ve Deniz, Ümit ve Buse’yi geri 
dönülmez bir yola sokar.

Genç kardeşler Emma (Sofia Black D’Elia) ve Stacey (Analeigh Tipton) Güney Kaliforniya’da 
Shadow Canyon kasabasındaki hayatlarına adapte olmaya çalışmaktadırlar. Babaları 
(Michael Kelly) kasabanın okulunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başlamış ve 
ailesine yeni bir başlangıç yaptırmak istemektedir. Emma, annesinin şehir dışında olması 
sebebi ile ebeveynlerinin ilişkisindeki gerilimin yükselmesinden endişelenmekte, kız kardeşi 
asi Stacey ise erkek arkadaşı CJ (Machine Gun Kelly) ile vaktini geçirmektedir. Emma’nın 
arkadaşı Gracie’nin gizemli bir hastalığa yakalanması ile birlikte kardeşlerin hayatı tepe 
taklak olmak üzeredir.

BOL ŞANS

VİRAL

FİLM
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Elif Şafak
Doğan Kitap

Virginia Boecker
Yabancı

Adam Fawer
April Yayıncılık

Ben ne annem gibi dindarım, ne babam gibi kâinatın, beş duyumla kavradığım şeylerden 
ibaret olduğuna kaniyim. Öyleyse ben neredeyim? Ne mutlak dindarlığa, ne de mutlak 
akılcılığa dahil olmak isteyenler için bir başka yaklaşım, yeni bir varoluş şekli yok mu acaba? 
Bir üçüncü yol mesela? Kim bilir?

Tenime dağlanarak işlenmiş mühür. XIII. Beni koruyan ve ne olduğumu gösteren mühür. Ben 
On Üçüncü Yazıt’ın bir uygulayıcısıydım. Bir cadı avcısı. Korkulması gereken kişi bendim. 
En büyük düşmanınız dövüştüğünüz şey değil, korktuğunuz şeydir. “İyi bir fantastik kitapta 
olması gereken her şey var: kılıçlar, zehir, kara büyü ve ihanet. Eğlenceli, kanınızın çekileceği, 
macera dolu bir ilk roman.”

Dorothy ilk defa öldüğünde on iki yaşındaydı. En azından bana söylediği buydu. Delirdiğini 
düşünmüştüm ama şimdi ona inandığım için esas deli ben miyim diye merak ediyorum. 
Öyleysem bunların hiçbirinin önemi yok demektir. Ama değilsem… Eh, o zaman dünya 
benim düşündüğüm gibi bir şey değil demektir. Üstelik tek bir dünya yok. Kafanız karıştıysa 
canınız sıkılmasın. Benimki de karışmıştı. Okuyun, anlayacaksınız. Sonra karar verirsiniz: 
Ben mi delirdim yoksa siz mi?

Hortum seni sürükledi. Şimdi hikâyeye baştan başlayacaksın.

HAVVANIN 3 KIZI

CADI AVCISI

OZ

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. Yaprakları soğan yerine kullanılan bir tür yaban  
 sarımsağı

2. Daha sonra

3. Fransa’da romantizme tepki olarak doğan  
 gerçekçi şiir akımı

4. Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen  
 bir tür şeker

5. Felsefede, yasaların yada önermelerin kendi  
 aralarında çelişikliği, çatışkı

Yukarıdan aşağı
1. Vinç

2. Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan,  
 kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal

3. Ege bölgesinde taze sarı incire verilen ad 

4. Derinlik ölçme aracı

5. Maydanozgillerden, hamur işlerinde ve rakı  
 yapımında kullanılan bir bitki

6. Rüzgar, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan  
 sağanak yağışlı hava olayı

7. Datça yarımadasına verilen bir başka ad

8. Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak  
 yana yada arkaya savurma, devirerek bastırma  
 biçiminde uygulanan bir güreş oyunu

9. Eski çağlardan kalma yapıt
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Öncelikle burçak biskivüleri merdane yardımı 
ile eziyoruz. Eritip soğuttuğumuz tereyağını 
burçak biskivü ile harmanlıyoruz. Ve bu karışımı 
cheesecake çemberinin kenarlarına ve altına 
gelecek şekilde bastırarak yayıyoruz. Diğer bir 
taraftan oval bir tencerede çırpma teli yardımı 
ile yumurtayı çırpıyoruz. Ve sırasıyla toz şeker, 
labne peyniri, vanilya, süzme yoğurt, süt, 
kabartma tozu, krema ve unu ekleyip bir süre 
daha çırptıkdan sonra bu karışımı burçak biskivü 
ile kapladığımız çemberin içine ekliyoruz. 
Önceden 160 derece ısıtılmış fırında üzeri iyice 
kızarana kadar pişiriyoruz. Diğer bir taraftan 
100 gr toz şeker ve böğürtleni düşük ısıda 
kaynatıyoruz.

Cheesecake ve böğürtlen sos pişip soğuduktan 
sonra cheesecake nin üzerine sosu döküyoruz. 
Görseldeki gibi süsleyip servis edebilirsiniz 
afiyet olsun.

BÖĞÜRTLENLİ
CHEESECAKE
malzemeler

sunum

hazırlanışı
• BURÇAK BİSKİVÜ 2 PAKET

• TEREYAĞ 70 GR

• LABNE PEYNİRİ 1200 GR

• SÜZME YOĞURT 250 GR

• SÜT 150 GR

• VANİLYA 1 PAKET

• KABARTMA TOZU 1 PAKET

• UN 150 GR

• TOZ ŞEKER 450 GR

• YUMURTA 7 TANE

• BÖĞÜRTLEN 100 GR

• KREMA 150 GR
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04 ÖZÇELİKLER
HİDROLİK 32 ARMAĞAN HAZAR

RÖPORTAJ 62 ARÜSDER
İKİ DERNEK 

GELECEKTE ADINDAN DAHA
ÇOK BAHSETTİRECEK.

HYDROTİP


