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NİTELİKLİ ELEMAN SIKINTISI 
ÜLKE EKONOMİMİZDE ELEMAN 
AÇIĞI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR. 

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin 
değişmeyen bir gerçek görürsünüz. 
İşveren işçi bulamadığından, işçi ise 
işsizlikten yakınır durumdadır. Hemen 
her iş ilanında tecrübe şartı bulunur. 
Yeni mezun olmuş bir mühendis için 
iş bulmak neredeyse imkânsız hale 
gelmiştir. Bunun yanı sıra işveren için 
ara eleman bulabilmekte bir o kadar 
zordur. 

Makine sektöründe de olduğu gibi 
birçok imalat sektöründe ara eleman 
sorunu yaşanmakta. Maalesef ki artık 
mezun olunmuş okullardan getirilen 
diplomalar patronlar için bir anlam 
ifade etmemekte. Kurumsallığın 
ön plana çıktığı günümüzde nitelikli 
eleman sıkıntısı ülke ekonomimizde 
eleman açığı olarak ortaya çıkıyor. 

Bir yanda tecrübeli eleman arayan 
işverenler, bir yanda ise ‘ne iş olsa 
yaparım’ diyen gençler... Nasıl oluyor 
da bu kadar üniversite mezunu 
varken böyle bir çelişki olabiliyor? 
Bunu cevabı sanırım eğitim-öğretim 
sistemimizden kaynaklanıyor. Sadece 
sınava yönelik eğitilen öğrenciler 
hayatın sadece bir sınavdan ibaret 
olduğuna inanarak önlerine gelen 
testleri çözebilirlerse her şeyi 
başarabileceklerini düşünüyor. Ne 
tuhaftır ki sadece öğrenciler değil 

anne-babalar da artık buna inanmış 
durumda. Hâlbuki ülke de istihdam 
sağlamanın en önemli yolu ara 
eleman yetiştirebilmekten geçiyor. 
Gençler kendilerini eğer masa 
başındaysa, iş yeri arabasını vermişse 
bir şeyler başarmış zannediyor. Oysa 
sanayi de çalışan bir ara eleman da 
diploma sahibi bir gençle belki de aynı 
seviye de ülkesine katkı sağlıyor. 

Eğitim sistemi küçük yaşlar da 
çocukların becerilerini geliştirmeye 
yönelik olmalıdır. Eli ister kalem 
tutsun, ister tornavida, ister dikiş-
nakış… Çocuğun becerileri gelişmeye 
başladığı andan itibaren, siz onun el 
ve vücudunu kullanma becerilerini 
geliştirirseniz ileri de o kadar başarılı, 
o kadar ülkesine istihdam sağlayacak 
gençler yetişecektir.

Saygılarımla,



İÇİNDEKİLER

08

20

30 78

32

50

56

DÜNYA PAZARLARINDA BURSA’NIN 
MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR

HBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 
FİLOSUNA 19 ARAÇ KATILDI

NEW HOLLAND, İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 
18 TRAKTÖRDEN OLUŞAN 
FİLONUN TESLİMATINI YAPTI

BULMACA

79
YEMEK TARİFİ
MUZ
TEMPURA

64

68

72

74

76

DÜNYA OTOMOTİV KONFERANSI 
BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞECEK

GEZİ
AĞVA

FİLM
BEN-HUR
ÇOK UZAK FAZLA YAKIN

KİTAP
KÜÇÜK PRENS
ONU ÖZGÜR BIRAK
YOLUN BAŞI

04

VATANDAŞ İSTİYOR
ÇANKAYA TEMİZLİYOR

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
“2016 AĞUSTOS AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “ 
nu AÇIKLADI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
ÖDÜLÜ’NÜN İKİNCİSİ MUĞLA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 
VERİLDİ

FUAR TAKVİMİ

EURO 6 ARAÇLARA SÜPÜRGE ÇALIŞMALARI
İLK ERDEMLİ MAKİNADAN
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1.Merhaba, öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
Merhaba Ben Sema KARAİSMAİLOĞLU 
Erdemli Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 
Pazarlama ve Satış Departmanı Yöneticisi ve 
Yönetim Kurulu Üyesiyim Erdemli Makinada 
16 yılı aşkın süredir çalışımaya devam 
etmekteyim.

1980 li yılların başından 
bugüne, 30 yılı aşkın 
süredir yol süpürme 
makineleri üreten 
kuruluşlar arasında lider 
firmalardan olan Erdemli 
Makina Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. de Pazarlama 
ve Satış Departmanı 
Yöneticisi Sayın Sema 
KARAİSMAİLOĞLU ile bir 
röportaj gerçekleştirdik. 
Kendisine, bizlere vakit 
ayırdığı için Radüs Ailesi 
olarak teşekkür ediyoruz. 2.Bizlere Erdemli 

Makina’nın kuruluş 
hikâyesinden bahseder 
misiniz?
Erdemli Makina,   Almanya’da çalıştıktan 
sonra Türkiye’ye dönüş yapan Mak. Müh. 
Atilla Erdemli tarafından Çorum’da 1982 
yılında kurulmuş ve o zamanlar ülke 
için yeni olan birkaç  makinenin yanında  
vakumlu yol süpürme makinasını da 

ilk  defa yerli olarak 
üretmiştir. Zaman içinde 
vakumlu yol süpürme 
makinalarının ülke 
çapında benimsenmesi 
ile de üretimini bu konuda 
yoğunlaştırmıştır.

Halen vakumlu yol 
süpürme makinaları 
üretiminde  ülkemizin 
lider kuruluşu  
durumundayız ve bu 
konumumuzu devam 

ettirmeye çalışırken dış pazarları da gözden 
kaçırmamaya  gayret ediyoruz.

3.Üretimleriniz ve 
fabrikanız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Fabrikamız Çorum Organize Sanayi 
Bölgesinde 11.500 m2 si kapalı alan olmak 
üzere toplamda, 54.000 m2 lik bir alanda 
bulunmaktadır. Üç farklı şirketten oluşan 
firmamız haeln kamyon üstü , hiddrostatik 
ve traktör çekmeli tip vakumlu yol süpürme 
makinaları üretmektedir.

4.Euro 6ya geçiş ile birlikte 
yaşanılan değişikliklerden, 
avantajlardan veya 
dezavantajlardan 
bahseder misiniz?
Araçların Euro 6 motor kullanmaya 
başlamaları, çevre kirliliği azalması 
bakımından faydalı olurken, bunlar üzerine 
ekipman yapması bakımından  da bazı 
zorluklar ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde 
fabrikalar malesef üstyapıya uygun şase 
kamyonlar üretmedikleri için, üstyapıların 
mevcut şase kamyonlara uygun hale 
getirilmesi sorunları ortaya çıkarmaktadır.

5.Firmanız şu anda 
Türkiye standartları 
içerisinde istediğiniz 
konumda mıdır? İleriye 
dönük planlarınız nelerdir?
Firmamız Türkiye pazarında her ne kadar 
oldukça iyi bir konuma sahip olsa da dış 
ülke üreticileri ile daha iyi rekabet edip 
Pazar payını artırma gayesi ile çalışmalarını 
sürdürmekte, geliştirmeler yapmakta, bu 
konuda patentler alma yolunda devam 
etmektedir.

EURO 6 ARAÇLARA SÜPÜRGE ÇALIŞMALARI

İLK ERDEMLİ MAKİNADAN

RÖPORTAJ



Merkezi Almanya’da 
bulunan BPW 
Bergische Achsen 
KG, geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de 20 milyon 
Avro yatırımla 
kurduğu Gebze’deki 
üretim tesisinde Kaan 
Saltık Başkanlığındaki 
Treyler Sanayicileri 
Derneği (TREDER) 
Yönetim Kurulu ve 
sektör temsilcilerini 
ağırladı. BPW 
Bergische Achsen 
KG Avrupa Satış 
Direktörü Dietmar 
Böser, Bölge Müdürü 
Auni Mahnert ve 
BPW Otomotiv Genel 
Müdürü H. Hüseyin 
Akbaş’ın katılımıyla 
gerçekleşen 
toplantıda BPW’nin 
IAA Hannover 
fuarında tanıtımını 
yaptığı AirSve, 
eTransport, ECO 
Vision, ePower gibi 
lojistik ve treyler 
sektöründe fark 
yaratacak inovatif 
ürünleri tanıtılırken, 
sektördeki gelişmeler 
de değerlendirildi.

Türkiye’de yıllık 60.000 aks üretim 
kapasitesine sahip olan, pazarda kısa 
sürede teslimat ile fark yaratan ve 

Türkiye için tüm standard modellerinin 
tamamını Gebze tesislerinden teslim 
etmeye başlayarak büyük bir başarıya 

BPW İNOVATİF ÇÖZÜMLERİ 
İLETREYLER SEKTÖRÜNDE
FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR
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imza atan BPW Otomotiv’in Genel 
Müdürü H. Hüseyin Akbaş “BPW 
Grubunun sistem ortağı olarak 
araç üreticilerinin her daim yanında 
olduğunu ve bu sektörde ürün 
sağlamının yanı sıra hizmet üretmenin 
her geçen gün daha fazla önem 
kazandığını ifade ederek bu doğrultuda 
müşteriler ile birlikte uygun çözümler 
geliştirdiklerini ve ortak faydaya 
odaklandıklarını belirtti. 

Toplantıda IAA Hannover fuarında 
inovasyon ödülü alan AirSave ve diğer 
yenilikçi ürünleri eTransport, ePower, 
ECO Vision’u paydaşlarına tanıtan 
ve kullanıcılara sunacağı avantajları 
anlatan BPW Avrupa Satış Direktörü 
Dietmar Böser: “Lojistik maliyetlerinde 
tasarruf sağlayan AirSave, lastik 
basınçlarını kontrol ederek aracın 
uygun lastik basıncında hareket 
etmesini güvence altına alıyor, böylece 

hem yakıt tasarrufu sağlıyor 
hemde basıç kaybından 
doğan hasarlanmaların ve 
lastik aşınmalarının önüne 
geçilmesini sağlayarak nakliye 
maliyetlerinin düşmesine ciddi 
katkıda bulunuyor. 

Lojistik operasyonlarında 
yolda yük taşımanın 
yanısıra porya tekerlek 
grubunun dönmesinden 
faydalanarak elektrik üretmek 
ve depolamak fikrinden 
hareket ile geliştirilmiş 
bir sistem olan ePower 
sitemi ile petrol türevi yakıt 
kullanımına gerek olmadan 
treylerde üretilen elektrik 
ile treylerlerdeki soğutucu 
üniteler çalıştırılabilecek hem 
ciddi ekonomik fayda hem 
de çevre açısından emisyon 

azaltımına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu 
bağlamda geliştirilmiş diğer bir ürün 
olan eTransport sistemi ise hafif ticari 
araçların elektrikle çalıştırılmasına 
ve özellikle şehir içi nakliye 
operasyonlarının ‘0’ emisyon değeri ile 
yapılmasına imkan tanıyor.

Önümüzdeki dönem için seri üretimi 
planlanan ECO Vision ise kompozit 
teknolojisi kullanarak lojistik 
sektöründe en hafif aks ve süspansiyon 
ürünü olmaya aday” açıklamasında 
bulundu.

Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen 
toplantıda sektördeki gelişmelere 
de dikkat çeken Böser, Türkiye’de 
üretimlerde hem iç pazarı hem de 
ihracatı hedeflediklerini belirtirken 
BPW için ürün teslim etmenin son 
değil başlangıç olduğunu ifade ederek 
nakliye şirketlerinin operasyonları 
sırasında yollarda ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yedek parça ve servis 
ağını yapılandırdıklarını ve yedek parça 
sağlama hizmetlerinin hem orjinal 
hem de muadil parçalar için olduğunu, 
kamyon, çekici, treyler ve otobüs grubu 
araçları kapsadığını belirtti. 



www.fordtrucks.com.tr

Ford Trucks
Her yükte birlikte

İş konusunda çok titiz
Şehir içinde temizlik işi titizlik gerektirir. Yeni Ford Trucks Çöp Kamyonu,
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kazandırır. Düşük bakım maliyetleriyle işletme giderlerini de azaltan
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Berlin’deki İnnotrans 2016’ya Türkiye’den 
katılan 80 firmanın yarısının Bursa firması 
olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, 
Durmazlar’ın Kocaeli için ürettiği tasarımın 
ziyaretçiler tarafından büyük beğeni 
kazandığını söyledi.

Bursa’da üretilen tramvayın Türk malı 
olduğuna kimsenin inanamadığını belirten 
Başkan Altepe, “tüm yabancı uzmanlar 
tramvayın tüm detaylarını dikkatle inceliyor. 
Bu tür fuarlarla Türkiye olarak dünya 
pazarlarındaki payımız daha da artıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Almanya Berlin’de düzenlenen 
İnnotrans 2016 ve Hannover’de düzenlenen 
dünyanın en büyük ticari araç ve yan 
sanayi fuarlarına katılan Bursalı firmaları 
ziyaret etti. Berlin’deki İnnotrans 2016’ya 
Türkiye’den katılan 80 firmanın yarısının 
Bursa firması olduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, Durmazlar’ın Kocaeli için ürettiği 
tasarımın ziyaretçiler tarafından büyük 
beğeni kazandığını söyledi. Bursa’da üretilen 
tramvayın Türk malı olduğuna kimsenin 
inanamadığını belirten Başkan Altepe, “Tüm 
yabancı uzmanlar tramvayın tüm detaylarını 
dikkatle inceliyor. Bu tür fuarlarla Türkiye 
olarak dünya pazarlarındaki payımız daha da 
artıyor” dedi.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de iki yılda bir 
düzenlenen, Demiryolu Trafik Teknolojisi, 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Almanya Berlin’de 
düzenlenen İnnotrans 
2016 ve Hannover’de 
düzenlenen dünyanın 
en büyük ticari araç ve 
yan sanayi fuarlarına 
katılan Bursalı firmaları 
ziyaret etti.

Raylı Taşıtlar, Yolcu Hizmetleri, Otoyol 
Planlama, İletişim Teknolojisi, Bilgi İşlem 
Tesisat, Lojistik, Tünel Geçişi İnşaatı, 
Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu, Yapı 
Parçaları, Sinyalizasyon Sistemleri, Araç, 
Trafik Kontrol, Köprü İnşaat, Navlun 
Ulaşım Sistemleri, Ekipmanları, 
Taşıma Ekipmanları, Ulaştırma 
Teknolojisi, Bilişim Hizmetleri, Güvenlik 
Sistemlerini kapsayan İnnotrans 2016’ya 
Türk firmaları damgasını vurguladı. 
Türkiye’den 80’e yakın firmanın katıldığı 
fuarı gezen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu firmalar 
arasındaki 40 Bursa firmasının stantlarını 
gezdi. Özellikle raylı sistem araçlarının 
bulunduğu alan ziyaretçilerden büyük ilgi 
görürken, Bursa’da Durmazlar firmasının 
Kocaeli için ürettiği özel tasarım araç da 
büyük beğeni topladı. Kocaeli için üretilen 
tramvayı inceleyen Başkan Altepe, firma 
yetkililerden fuar hakkında bilgiler aldı.

DÜNYA PAZARLARINDAKİ 
PAYIMIZ ARTIYOR
İnnotrans’ın iki yılda bir düzenlenen ve 
sektör temsilcilerini bir araya getiren 
dünya çapında önemli bir fuar olduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, her geçen yıl 
bu fuara katılan Türk firma sayısının da 
arttığını kaydetti. Türk firmalarının dünya 

pazarlarındaki payının 
da sürekli arttığına 
dikkat çeken Başkan 
Altepe, “Fuarda bu yıl 
da göğsümüz kabardı. 
Türkiye’den katılan 80 
civarındaki firmanın 
40’ı Bursalı firma. 
Firmalarımız en güzel 
ürünlerini, en kaliteli 
ve en uygun fiyatlı 
ürünlerini burada dünya 
vitrinine çıkarıyor. Biz 
de onlara moral desteği 
vermek için fuardayız. 
Özellikle raylı sistem 
araçları konusunda 

büyük bir gurur yaşıyor. Fuarda yer alan 7 
tramvay firmasından biri Bursalı Durmazlar 
firması. Firmamız 4 yılda 4 farklı tasarım 
üretebilen güçlü bir firma haline geldi. Bu yıl 
ad Kocaeli için üretilen özel tasarım tramvay 

burada dünyaya tanıtılıyor. Dünya kalite 
ortalamasının çok üstünde bir araç. Fuarı 
gezenler bu aracın Türkiye’de üretildiğine 
inanamıyor. Aracın altını, üstünü, içini her 
köşesini dikkatle inceliyorlar. Bursa’mızı 
dünya pazarlarında en iyi şekilde temsil 
eden başta Durmazlar firması olmak üzere 
tüm yerli firmalarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İnnotrans 2016’nın ardından Hannover’deki 
dünyanın en büyük ticari araç ve yan sanayi 
fuarlarını da gezen Başkan Altepe, bu fuarda 
yer alan Türk firmalarının da stantlarını 
gezdi. Başkan Altepe, MÜSİAD’ın Berlin ve 
Hannover temsilciliklerini de ziyaret eden 
Türk işadamlarıyla sohbet etti.

DÜNYA PAZARLARINDA BURSA’NIN 
MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR
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Şehrin efsanesi devleşti.
Yeni Atego.
Konforlu iç tasarımı, yüksek yakıt tasarrufu sağlayan çevreci ve güçlü yeni nesil motoru,  
farklı üstyapı şeçeneklerine uyumlu ürün çeşitliliği ve sunduğu operasyonel kolaylıklar ile yeni Atego, taşımacılığın devi olmak 
isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.

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

sehrinEfsanesi_Atego_22x28.indd   1 20/09/16   16:08
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FEV Türkiye’nin bu yıl dördüncüsünü organize 
ettiği TÜBİTAK MAM Başkanı Doç.Dr. Bahadır 
TUNABOYLU, FORD OTOSAN A.Ş. Ürün 
Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Burak 
GÖKÇELİK ve FEV Grub Holding Başkanı 
ve CEO’su Prof.Dr.Stefan Pischinger’in de 
konuşmacı olarak katılacağı “FEV Day of 
Powertrain TURKEY 2016” konferansı 3 
Kasım 2016 da İstanbulda gerçekleşecek. 

Motor tasarımı, test ve ölçüm sistemleri, 
hybrid araçlar konuları üzerinde sunuşların 
yapılacağı etkinlikte daha düşük emisyon 
seviyelerine ulaşıması için gerekli teknolojiler 
hakkında bilgiler verilecek. Çevreye duyarlı, 
konforlu sürüş sağlayan ve daha güvenli 
araçların gelişimi hakkında görüşlerin 
paylaşılacağı etkinlik geleceğin mobilite 
teknolojilerinin görüşüleceği panel ile 
sonlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kontenjan 
sınırlı olduğu için 21 Ekim Cuma gününe 
kadar sencan@fev.com adresine mail yolu ile 
kayıt yaptırılması gerekmektedir.

PROGRAM
08:30 Welcome coffee

09:00 Welcome and introduction of FEV Group, 
Prof. Dr. S. Pischinger, President & CEO, FEV 
Group Holding GmbH

09:15 Keynote speech: Today and future of 
R&D in Turkey, Doç. Dr. B. Tunaboylu,

09:30 CO2 emission reduction strategies - 
Approach to select suitable technologies for 
future fleet compliance, A. Nase, Managing 
Director, FEV Consulting GmbH

FEV Türkiye’nin organize 
ettiği, motor ve güç 
aktarma organları 
endüstrisindeki en son 
teknolojik gelişmeler 
hakkında teknik 
sunumların yapılacağı 
“FEV Day of Powertrain 
Turkey 2016” konferansı 
3 Kasım’da, Crowne Plaza 
Asia Hotel, İstanbul’da 
gerçekleşecek.

10:00 Hybrid and electric powertrain trends 
– quo vadis?, J. Ogrzewalla, Vice President 
Electronics & Electrification, FEV GmbH

10:30 Coffee break

10:50 Development of a non-road engine 
family, M. Neitz, Product Manager Commercial 
Engines, FEV GmbH

11:20 A novel development methodology 
of crankshaft concept design for 6 cylinder 
engines, U. Unlu, Simulation Team Leader, FEV 
Turkey

11:50 Turn-key testing solutions and products, 
D. Politsch, Deputy Manager / Heat of Product 
Management FEV Automatisierungssystemme 
GmbH

12:20 Lunch

13:30 Keynote speech: The future truck, B. 
Gökçelik, Vice General Manager Product 
Development,Ford Otosan A.Ş.

14:00 Smart approaches for improving testing 
quality and efficiency, D. Politsch, Deputy 
Manager / Heat of Product Management FEV 
Automatisierungssystemme GmbH

14:30 Validation of a 4 cylinder engine concept 
for HD vehicles with a parametrized model, M. 
Neitz, Product Manager Commercial Engines, 
FEV GmbH

15:00 Coffee break

15:20 Modular batteries for electric vehicles 
and plug-in hybrids, J. Ogrzewalla, Vice 
President Electronics & Electrification, FEV 
GmbH

15:50 Developing new products and services 
- matching market pull and technology push, 
A. Nase, Managing Director, FEV Consulting 
GmbH

16:20 Keynote speech: Development for future 
vehicles: Safe, eco-friendly driving pleasure, 
Prof. Dr. S. Pischinger, President & CEO, FEV 
Group Holding GmbH

16:50 Panel: Future mobility technologies - 
quo vadis?

17:15 Cocktail reception

FEV DAY OF POWERTRAIN TURKEY 2016
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Ford Otosan’ın ağır 
ticari araç markası 
Ford Trucks’ın, 
düzenlediği “Kazanç 
Üssü” etkinlikleri 
Ankara’da gerçekleşti. 
“Kazanç Günü” 
etkinlikleri’nde araçları 
ücretsiz check-up’tan 
geçirilen müşteriler, bir 
sonraki servis girişleri 
için % 20 indirim 
kazandı. Etkinliklerde 
yeni Ford Trucks Serisi 
E6 araçlar tanıtıldı ve 
yeni Ford Trucks serisi 
araç satın alanlar ise 3. 
yıl uzatılmış garantiye 
sahip oldu. 

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi 
ve müşteri deneyimi ile Türkiye’nin her 
bölgesinde faaliyet gösteren Ford Trucks, 
“Kazanç Üssü” etkinlikleriyle müşterileriyle 
buluşuyor. 13 farklı şehirde düzenlenecek 
olan etkinlikler, 2-3 Eylül tarihleri arasında 
Ankara’da Ford Trucks Başer Otomotiv 
Bayisi’nde, 6-7 Eylül tarihlerinde ise Ford 
Trucks Tanoto Bayisi’nde gerçekleştirildi. 

Etkinliklerde 
Ford Trucks 
müşterilerine 
özel ikramlar 
sunulurken, 
birbirinden 
farklı aktiviteler 
düzenlendi 
ve sürpriz 
hediyeler 
dağıtıldı.  
Araçlarını 
servise getiren 
müşteriler 
ücretsiz 
check-up’tan 
yararlandı ve bir 

sonraki servis girişleri için yüzde 20 indirim 
hediye edildi. Etkinliklerde yeni Ford Trucks 
Serisi E6 araçların tanıtımı yapıldı ve yeni 
Ford Trucks serisi araç satın alanlar ise 2 yıl 
garantiye ek olarak 3. yıl uzatılmış garantiye 
ücretsiz sahip oldu. 

FORD TRUCKS
“KAZANÇ ÜSSÜ” ANKARA’DAYDI 
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Iveco’nun çevreye sıfır etki (Zero-impact) 
konsepti, uzun menzilli taşımacılıkta yeşil 
enerji ve otonom sürüşe doğru kayışı 
simgeliyor.

Bir CNH Endüstriyel  markası olan Iveco, 
IVECO Z TRUCK konseptini Hannover’da 
iki yılda bir gerçekleşen ve ticarî araç 
endüstrisinin önde gelen uluslararası 
fuarlarından biri olan IAA Ticari Araçlar 
2016 Fuarında dünyaya tanıttı. Bu yeni 
konsept, uzun menzilli taşımacılıkta sıfır 
etki prensibiyle tamamen sürdürülebilir bir 
taşımacılık sistemi öngörüyor.

CNH Endüstriyel’in Tasarım 
Merkezi ve İnovasyon 
bölümü ile ortaklaşa 
tasarlanan IVECO Z TRUCK 
konsepti, alternatif enerji 
kaynaklarını araştırarak, 
yeni teknolojiler geliştirerek 
ve sürücünün rolünü 
değiştirecek olan otonom 
sürüşe odaklanarak 
geleceğe bir adım daha 
atıyor. Konsept, gelişmiş 

aerodinamik, güvenlik ve yeni bir yaşam 
kabini alanı yaratma amacı etrafında 
şekillendi. Öncü yaklaşım, konsept için 
29 patent alınmasıyla sonuçlandı. 

Araç, Biyo-LNG ile çalışan ağır 
kamyon temel alınarak oluşturulmuş. 
Diğer benzer araçlardaki gibi yakıt 
tanklarına sahip olan kamyon, otonom 
olarak 2,200 kilometreye kadar uzun 
nakliyeler yaparken sanal olarak sıfır 
karbondioksit salınımı için geliştirilmiş 
aerodinamik ve artık ısı dönüşüm 
sistemine sahip.

Sıfır konsepti aynı zamanda sıfır kaza 
hedefini de içeriyor; gelişmiş otonom sürüş 
teknolojileriyle sıfır kaza hedeflenirken 
sürücünün rolü de lojistik operatörüne 
dönüşüyor.

Sürücü odaklı tasarımla sıfır stres ve 
sıfır zaman kaybı da hedeflenmiş. Kabin, 
geleneksel kısıtlamalardan arındırılmış, 
farklı kullanım biçimleri (Sürüş, otonom 
sürüş, ofis, dinlenme) için yeniden 
düzenlenmiş ve HMI (İnsan Makine Arayüzü) 
doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru yerde 
gerektiği gibi sağlamakta.

IVECO, IAA TICARI ARAÇLAR 2016 FUARINDA

Z TRUCK KONSEPTINI TANITTI

ISUZU SAHADA ANTALYA’DA
Anadolu Isuzu’ nun  
“Isuzu Sahada”  
projesi tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Anadolu Isuzu’nun 
tüm servislerin 
yanında yer aldığını 
bir daha göstererek 
müşteri ihtiyaçlarına 
en hızlı ve etkin 
çözümleri sunmak 
ve en önemlisi de 
güçlü satış ve servis 
ağına sahip olmak 
için planlanan 
proje bugüne kadar 
dokuz noktada 

gerçekleştirildi. Yılda 25 servisi kapsayacak 
ve üç yılda tüm yetkili Isuzu servislerin 
ziyaret edilmesiyle tamamlanacak olan 
projenin son durağı Antalya ESAY Otomotiv 
oldu.

Anadolu Isuzu’nun, Satış Sonrası Hizmetler, 
ARGE, Kalite Kontrol, Üretim bölümü 
yetkilileri ile servis personelinin tüm gün 
birlikte çalıştıkları aktivitede yapılan işlerin 
nasıl daha hızlı, etkin ve güvenli olabileceği 
konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği 
organizasyonda Isuzu sahipleri ve 
kullanıcıları ile yüz yüze görüşme fırsatı 
yaratılarak talepler ve istekler alınıp 
bilgilendirmeler yapıldı. 
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190’ı aşkın ülkede hem profesyonel 
kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına 
yenilikçi temizlik çözümleri sunan Alman 
temizlik devi Karcher, daha geniş kitlelere 
ulaşabilmek için Karcher Center ve 
mağazalarının sayısını artırıyor. İstanbul 
Halkalı’daki Ayaz Plaza’da düzenlenen açılış 
töreni; Karcher Perakende Kanallar Başkanı 
Yönetim Kurulu Üyesi Christian May, Güney 
Avrupa Bölge Direktörü Ricardo Eimil ve 
Karcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan 
Hasan Gökmen’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılış töreninde marka için Türkiye’nin 
önemini vurgulayan Karcher Perakende 
Kanallar Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi 
Christian May; “Türkiye sektörümüz için 
önemli bir pazar. Karcher Türkiye olarak 
2015 sonunda 61% lik yıllık büyüme başarısı 
ile rekor seviyeye ulaştık. Karcher Türkiye 

Dünyanın lider temizlik 
teknoloji markası 
Karcher; ürün satış 
ve servis hizmetlerini 
profesyonel bir şekilde 
tüketicilere sunduğu 
Karcher Center’lara bir 
yenisini daha ekledi. 7 
Eylül Çarşamba günü 
düzenlenen törende 
mağazayla birlikte Yeni 
Genel Müdürlük Ofisinin 
de açılışı yapıldı. Karcher, 
böylece Türkiye’deki 
konsept mağaza sayısını 
16 ya çıkardı. 

tüm ülke ofisleri arasında en çok büyüyen 
ülke olma başarısını gösterdi. Bu bizim için 
oldukça önemli bir gelişme” dedi. 

2000 yılından beri Türkiye pazarında 
faaliyet gösteren Karcher’in Türkiye’de ve 

dünyada yatırımlarına 
devam edeceğini 
söyleyen Christian 
May; “Dünyanın her 
köşesinde çeşitli 
alanlar için verimli 
ve etkin temizlik 
çözümleri sağlayarak, 
müşterilerimizin 
hayatlarında önemli 
bir fark yaratıyoruz. 
Ürün inovasyonlarını 
geliştirmenin yanı 
sıra, geçtiğimiz yıl, 

uzun dönemli büyüme sağlamak için 
önemli ölçüde yatırımlar yaptık. Aile şirketi 
olarak Karcher’in, dünya çapında sayısı 
600’e ulaşan Karcher Center konsept 
mağazalarına bugün bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

KONSEPT MAĞAZALARDA 
ALMAN STANDARDI
Metrekare ölçümüne göre tüm dünyada 
Karcher Center ve Karcher Store olarak 
adlandırılan konsept mağazalar, dünyanın 
neresine gidilirse gidilsin, aynı standartlarda 
dizayn ediliyor. Karcher konsept 
mağazalarda kullanılan tüm materyaller, 
Almanya’daki merkezden tedarik ediliyor. 
Mağaza kurulumları ise Almanya ve Türkiye’ 
deki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor. 
Böylece, Karcher mağazaları tüm dünyada 
aynı global standartlarda hizmet veriyor. 

İstanbul Halkalı’da Ayaz Plaza’da açılan 
yeni Karcher Center, 400 metrekarelik bir 
showroom, 500 metrekarelik servis alanı 
ve yine 500 metrekarelik bir depo alanına 
sahip. Yeni konsept mağazasında hem ev 
tipi hem de profesyonel ürünler sergileyen 
Karcher, deneyimli teknik ekibiyle servis 
hizmeti de verecek.

KARCHER TÜRKİYE,
TÜM ÜLKE OFİSLERİ ARASINDA EN 
ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE OLDU
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* Devlet Malzeme Ofisi / Nakil Vasıtaları / İş Makinesi / Yol Süperme Makinesi Sayfası Altında 

Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

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

Satışa Sunulmaktadır.*
www.dmo.gov.tr

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

Devlet Malzeme Ofisinde de (DMO)
- GÜVENCESİ İLE 

1000CityCat 2020CityCat 5006CityCat 

İstanbul’un şehir içi trafiği ve yürüme 
yasaklarıyla boğuşan lojistik sektörü, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
açılmasıyla rahata ulaşıyor. Yeni 
güzergahta günün her saati taşıma 
yapılabileceğini söyleyen Batu 

International 
Logistics 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner 
Ankara, bu 
durumun sefer 
sayılarını, 
dolayısıyla 
da ihracatı 
attıracağını, 
hızlandıracağını 
dile getirdi. 

27 ay gibi rekor 
bir sürede 
tamamlanan 
Yavuz Sultan 
Selim 
Köprüsü’nün 
açılmasıyla 

birlikte ağır vasıtaların bu güzergâhı 
kullanması da zorunlu hale geldi. 
Önceleri Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nü kullanmak zorunda olan ve 
İstanbul içinde belirli saatlerde geçmesi 
gereken tır ve kamyonlar, artık yeni 

güzergahı, yürüme yasağı olmadan, 
günün her saati kullanabilecek. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Batu International Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
Ankara, yürüme yasaklarının ortadan 
kalkmasının lojistik sektörü için büyük 
bir avantaj olduğunu dile getirdi. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
Avrupa’dan Asya’ya yapılan ticaret 
amaçlı transit geçişleri artıracağını 
savunan Taner Ankara, aynı 
zamanda ağır vasıtaların şehir içi 
trafiğine girmemesiyle birlikte, trafik 
yoğunluğunun ve dur-kalk maliyetlerinin 
de azalacağını belirtti. 

“Lojistik sektörünün trafikte kaybettiği 
yakıt ve zamanın değeri yaklaşık 3 
milyar Euro tutarında” diyen Taner 
Ankara, sektör olarak önlerini 
görebileceklerini, teslimatların 
zamanında yapılabilmesinin mümkün 
hale geleceğinin altını çizdi.

3.KÖPRÜ LOJİSTİĞE DE
İHRACATA DA HIZ KATACAK!

Alko çevre, Başer Otomotiv’in 
yönlendirmesi ile bünyesine 
9 adet otokar atlas kattı. 
Konuyla ilgili Alko Çevrenin 
görüşleri;

Şirketimiz 17.04.2009 tarihinde 
Ali ERBERK  tarafından Ankara 
merkezli olarak kurulmuştur. 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı, Baski 
Su ve Kanalizasyon Genel 
Müdürlüğü gibi kamu kurum 
ve kuruluşlarına personel ve 
araç temini işleri yapmaktadır. 
Ayrıca büyük rekreasyon 
alanları park ve bahçe saha 

tanzim işleri, tarihi ve kültürel 
tescilli bina restorasyonu 
yapmaktadır. Çözüm ve iş 
ortağımız Başer Otomotivin 
yönlendirmesi, şirket 
yöneticimiz Orhan ERBERK’in 
markaya olan güveni ile Otokar 
Atlas marka kamyonları 
güvenilirlik ve disiplinli 
çalışması ile tercih sebebimiz 
olmuştur. 

ALKO ÇEVRE’YE 9 ADET OTOKAR ATLAS
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Düzenlenen tanıtım törenine Hatay 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. 
Lütfü Savaş, HBB İtfaiye Daire Başkanı Fevzi 
Kilisli, şube müdürleri ve itfaiye personelleri 
katılım gösterdi. 

BAŞKAN SAVAŞ: İKİ BUÇUK 
YILDA ARAÇ SAYIMIZI 95’E 
ÇIKARDIK
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Lütfü Savaş, büyükşehir yasasıyla birlikte 
oluşan daire başkanlıklarının eksiklerinin 
hızla giderildiğini belirterek, İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na 19 yeni araç alımı ve toplamda 
95 aracın faaliyette olduğunun altını çizen 
Başkan Savaş, “ Hatay’ımız geniş bir 
arazi üzerine yayılmış bir alandır. Birçok 

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
İtfaiye Daire Başkanlığı 
filosuna; 4 tane 
28 metre mafsalı 
merdivenli, 11 tane 
6 tonluk yangın 
söndürme aracı, 4 tane 
arazöz itfaiye aracın 
bulunduğu toplam 19 
yeni araç katıldı.

bölgemizde araziler engebelidir. 
Doğal afet durumlarında daha 
hızlı müdahale etmek amacıyla 
çeşitli bölgelerimize ara 
istasyonlar kurduk. Ekiplerimiz ara 
istasyonlardan doğal afet alanlarına 
hızlı varabilmek için daha fazla 
araca ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle 
yaklaşık 2 buçuk yıl içerisinde araç 
sayımızı 95’e çıkardık ve Hatay 
Büyükşehir Belediyesi itfaiye 
ekipleri Hatay’ın her noktasında 
15-20 dakikada yetişebilecek şekilde 

dizayn edilmiş araç ve güce sahip oldu. Tabi 
ki temennimiz yangın çıkmamasıdır. Fakat 
işimiz, olası afetleri en hızlı şekilde bertaraf 
etmektir. Hem ekip hem de araç konusunda 
önemli yol kat-ettiğimizi görebiliyorum. 
Çevre illere baktığımızda en genç ve 
donanımlı araç filosuna sahibiz. Yeni kurulan 
Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk sırada 
geliyoruz. Çalışmalarından dolayı Daire 
Başkanı ve İtfaiye personellerine teşekkür 
ediyorum. Yangınsız günler diliyorum” 
açıklamasında bulundu.

KİLİSLİ: HATAY’A YENİ 
ARAÇLAR VE MÜFREZELER 
KAZANDIRIYORUZ
HBB İtfaiye Daire Başkanlığı’na 
kazandırdıkları araçları tanıtarak yapılan 

müfrezlerle ilgili bilgiler 
veren Kilisli: “Hatay 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi bünyesine 
19 tane yeni itfaiye 
aracı kazandırmış 
olmanın mutluluğu 
içerisindeyim. Alınmış 
olan araçlar 4 tane 
28 metre mafsalı 
merdivenli, 11 tane 
6 tonluk yangın 
söndürme aracı, 4 
tane arazöz (hem 
su takviyesi hem de 
yangın söndürme aracı) 
almış bulunmaktayız. 

2014-2016 yılları arasında Hatay Büyükşehir 
Belediyesi bünyesine toplamda 95 araç 
kazandırdık. Önümüzdeki zaman diliminde 
2 tane ihalesine çıktığımız 42 metre 
uzunluğunda merdivenli aracımızda söz 
konusudur” dedi. 

Konuşmasına Hatay Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde sağlam 
bir yapılaşmanın söz konusu olduğuna 
vurgu yapan Kilisli, “ 15 ilçede merkezimiz 
bulunmakta. Çalışmalarımız kapsamında 
yeni müfrezeler açtık.  Açmış olduğumuz 
müfrezeler arasında Serinyol ve Altınçay 
mahallelerinde bulunuyor. Narlıca, Sofular 
ve Karaköse mahallelerine de müfreze 
kurulması yakın dönemdeki faaliyetlerimiz 
arasında yer almaktadır. Yakın zamanda 
şehrimize yapılmasını planladığımız 1 adet 
mobil müfrezi projesini Sanayi Sitesi’ne 
kazandırmayı hedefliyoruz. Bizler ekip 
olarak Hatay’ın başta itfaiye olayları olmak 
üzere tüm doğal afetlerine müdahale 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların sonunda yeni alınan araçlar 
için kurban kesimi yapıldı. Kesimin ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü 
Savaş ve Daire Başkanı Fevzi Kilisli itfaiye 
araçlarını sepetine binerek incelemede 
bulundu.

Toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından 
tanıtım töreni son buldu.

HBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 
FİLOSUNA 19 ARAÇ KATILDI
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Dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden 
Volvo Kamyon ve Türkiye İş Makinaları 
sektörünün lider kuruluşlarından Temsa 

İş Makinaları, tüm 
Türkiye’yi kapsayan 
stratejik iş birliği 
çerçevesinde 
distribütörlük 
anlaşması imzaladı.

Sabancı Center’de 
yapılan özel törende 
Temsa İş Makinaları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Sabancı 
Holding Sanayi Grup 
Başkanı Mehmet 
Hacıkamiloğlu 
ve Genel Müdür 
Cevdet Alemdar 
ile Volvo Kamyon 
adına Volvo Kamyon 

Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning 
tarafından distribütörlük anlaşması 
imzalandı. 

Söz konusu anlaşma çerçevesinde geniş 
kamyon ve çekici ürün yelpazesi ve teknoloji 
liderliği ile tüm dünyada sektörünün 
güvenilir markası olan Volvo Kamyon’un 
Türkiye’deki tek temsilcisi Temsa İş 
Makinaları olacak. Anlaşmanın, Rekabet 
Kurumu onayını takiben yürülüğe girmesi 
ön görülüyor. 

VOLVO KAMYON VE TEMSA İŞ MAKİNALARI, 
STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

ÇEVRECİ YATIRIMA HİBE DESTEĞİ

Çevreye yönelik yatırım ve projeleriyle 
önemli çalışmalara imza atan ve bu 
çalışmalarıyla ödüller kazanan Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, katı atık transfer 
istasyonu yapım işi ve vahşi depolama alanı 
ıslah edilmesi projesi ile Türkiye’ye örnek 
oldu. SÜÇEP kapsamında Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın, “Çevreye Duyarlı Belediye” 
başlıklı projesi ile Manisa’da liderliğe oturan 
Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu listede TR 

33 Bölgesi’nde de ikinci 
sırada yer alarak 599 bin 
699,35 TL hibe kazandı.

Çevresel yatırımlarıyla 
öne çıkan belediyeler 
arasında yer alan Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, 
örnek bir projeyi daha 
hayata geçiriyor. Katı 
atık transfer istasyonu 
yapım işi ve vahşi 
depolama alanı ıslah 
edilmesi projesi ile 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, SÜÇEP 
kapsamındaki Zafer Kalkınma Ajansı’nın, 
“Çevreye Duyarlı Belediye” başlıklı projesiyle, 
599 bin 699,35 lira ajans desteği kazandı. TR 
33 Bölgesi’nde 70 başvuru arasında Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımı 
ikinci sırada yer alırken, ajansa Manisa’dan 
yapılan 20 başvuru arasında ise liderliğe 
oturdu.

“ÇEVRECİ YATIRIMLAR ÖRNEK OLUYOR”
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin doğa ve 
çevreye olan hassasiyetinin tüm kurumlara 
örnek olduğunu belirten Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 
“Yaşanabilir ve sağlıklı çevre için projeler 
geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler 
Şube Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz 
çalışmayla il genelindeki çöp sorununa 
neşter vuracak olan katı atık transfer 
istasyonu yapım işi ve vahşi depolama alanı 
ıslah edilmesi projemize Zafer Kalkınma 
Ajansı’ndan 599.699,35 lira hibe desteği 
kazandık. Bu anlamda projede emeği 
geçen tüm personellerimize teşekkür 
ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde 
gerçekleştirdiğimiz çevre yatırımlarının 
başarısını bu hibe desteği ile perçinlenmiş 
olduk. Daha temiz daha sağlıklı bir çevre için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu 
Ford Otosan, Global Reporting Initiative 
(GRI) tarafından yayınlanan G4 Raporlama 
Rehberi İlkeleri doğrultusunda hazırladığı 
2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
“Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir 
Toplum” başlığıyla yayınladı. Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün 
açıklamasında; paydaşları için sürdürülebilir 
değer üretmek hedefiyle çalıştıklarını 
belirterek “Bu hedefe ulaşmanın ilk 
şartının üstün bir iş etiği anlayışı ve paydaş 
katılımına dayalı; şeffaf, hesap verebilir 
ve sorumlu bir yönetim anlayışının takip 
edilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 
neyi başardığımız kadar, bunu nasıl 
gerçekleştirdiğimiz de önemlidir” dedi.

Yenigün, sürdürülebilirlik raporuna 
ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Geleceğimizi 
şekillendirirken attığımız adımları, sadece 
ticari ve finansal boyutlarıyla değil aynı 
zamanda çevresel, hukuki, ekonomik, sosyal 
ve etik boyutlarıyla da değerlendiriyoruz. 
İklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin 
temel hedeflerinden biri de; yakıt verimli 
ve düşük emisyon düzeyli, yüksek emniyet 
normlarına sahip ve ‘akıllı’ şehirlerin 
sokaklarında yerini alabilecek araçlar 
üretmek. Yıl içinde bu hedef doğrultusunda 
yeni teknolojiler geliştirirken Ar-Ge 
kapasitemizi de belirgin düzeyde artırdık. 
Geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki 
dönemlerde de dijitalleşme, inovasyon ve 
yeni iş modeli geliştirme alanlarında projeler 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE,
 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM” RAPORU

Kurulduğu 1959 yılından 
bu yana, Türkiye ve 
küresel ölçeğe taşıdığı 
müşterileri için değer 
üreten Ford Otosan, 
2015 Sürdürülebilirlik 
Raporu’nu yayınladı. 
Ticari ve finansal 
performansının 
yanısıra, çevre yönetimi 
ilkeleri ve inovasyon 
yeteneğiyle örnek 
bir şirket olmak için 
çalışan Ford Otosan, 
içinde yaşadığı 
toplumun sürdürülebilir 
kalkınmasını 
destekleyecek, 
toplumsal refaha 
katkıda bulunacak 
ve gelecek nesillerin 
gereksinimlerini ön 
planda tutacak şekilde 
yürüttüğü faaliyetlerini 
kamuoyuyla paylaştı. 
Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar 
Yenigün açıklamasında; 
“Geleceğimizi 
şekillendirirken attığımız 
adımları, sadece ticari 
ve finansal boyutlarıyla 
değil aynı zamanda 
çevresel, hukuki, 
ekonomik, sosyal ve 
etik boyutlarıyla da 
değerlendiriyoruz” dedi. 

FORD
OTOSAN’DAN
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üreterek sürdürülebilir gelişimimize katkıda 
bulunacağız. Türkiye otomotiv sektörünün 
istihdam lideri olarak başarımızın 
temelindeki insan kaynağımızı “İş’te 
Eşitlik” yaklaşımı ile yönetmeye, kadın ve 
engellilerin çalışma hayatına katılımı başta 
olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini 
savunmaya devam edeceğiz. Tedarikçi 
operasyonlarından üretim, lojistik ve satış 
süreçlerine, değer zincirimiz genelinde 
ürettiğimiz başarı hikayelerine gelecek 
yıllarda yenilerini ekleyeceğimize inancım 
tamdır.” 

ÇEVRESEL PERFORMANSTA 
ÖNEMLİ ARTIŞ ELDE ETTİ
Raporlama döneminde çevresel 
etkilerin yönetimi konusunda da önemli 
başarılar elde eden Ford Otosan, üretim 
kapasitesindeki artışın faydaları ve verimlilik 
çalışmalarının sonucu olarak 2014 yılında 
7,09 GJ/araç olan üretilen araç başına enerji 
tüketimini 6,16 GJ/araç düzeyine indirdi. 
Aynı şekilde emisyon düzeyini 0,710 Ton 
CO2/araç düzeyinden 0,570 Ton CO2/araca, 
su tüketimini 3,75 m3/araç düzeyinden 
3,146 m3/araç düzeyine düşürmeyi 
başardı. Yıl içinde gerçekleştirdiği enerji 
verimliliği projeleri ile 83.627 GJ enerji 
tasarrufu yaparak 4.723 Ton CO2 sera gazı 
emisyonunu da engelledi.  

SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK 
İSTİHDAMINI YARATTI
Ford Otosan; İK vizyonu, sürdürülebilir ve 
yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamalarıyla, 
çalışanlarına, fırsat eşitliğine dayalı, 
farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim 
odaklı, yüksek performansı destekleyen 
kapsayıcı bir iş ortamı sunuyor. İnsan hakları 
yaklaşımını, Ford Otosan Çalışma İlkeleri, İK 
Politikası ve Koç Holding’in imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri (UNGC) 
çerçevesinde yönetiyor.  

Ford Otosan, 2015’te sektörünün en 
büyük istihdam rakamlarına ulaşarak, 
çalışan sayısını %9,4 artışla 10.676’ya 
çıkardı. Sektörünün en fazla kadın 
istihdamını sağladı; toplumsal cinsiyet 
eşitliği çalışmaları ve kadın istihdamının 
desteklenmesi hedefleri doğrultusunda, 
kadın çalışan sayısını %33,8 artırdı. 

Ford Otosan’da çalışanların yeteneklerinin 
doğru değerlendirilmesi ve potansiyellerinin 
ortaya çıkarılması amacıyla performans 

yönetimi sistemini uygulanıyor. Bu 
doğrultuda da çalışanlara yönelik 900 
bin kişi x saate yakın eğitim faaliyeti 
gerçekleştirildi. Erkek çalışanlara verilen 
eğitim kişi başına 78,04 saatken, kadın 
çalışanların eğitimi kişi başına 118,45 saat 
oldu.

4’ÜNCÜ KEZ ENGELLİ 
KADROSUNDA İSTİHDAM 
FAZLASI ENGELLİ 
PERSONEL ÇALIŞTIRMA 
ÖDÜLÜ
Dev bir sanayi tesisi olarak, süreç 
tasarımında gerçekleştirdiği yeniliklerle 
engelli istihdamını kolaylaştıran Ford 
Otosan, çalışma ortamının engelli 
istihdamına uygun hale getirilmesine yönelik 
uygulamalarına raporlama döneminde de 
devam etti. 2015 yılı itibariyle, Ford Otosan 
tesislerinde 21’i kadın 270’i erkek olmak 
üzere toplam 291 engelli çalışan bulunuyor. 
Bu çalışanların 283’ü üretim çalışanı, 
8’i ise ofis çalışanı olarak görev yapıyor. 
Kocaeli fabrikası, raporlama döneminde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 4’üncü 
kez ‘Engelli Kadrosunda İstihdam Fazlası 
Engelli Personel Çalıştırma’’ ödülüne layık 
bulunurken, Yeniköy fabrikasında uygulanan 
‘%100 Engelli Dostu Bir Fabrika’ projesi 
ise TİSK’in geleneksel Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk organizasyonunda büyük ödülü 
kazandı.

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİ İLE KADIN 
EMEĞİNİ DESTEKLEDİ
Ford Otosan’ın yıl içerisinde gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk çalışmalarının önemli 
bir bölümünü, toplumun geniş kesimlerinde 
ama öncelikle otomotiv sektöründe kadın 
emeğinin desteklenmesi projeleri oluşturdu. 
Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi 
kapsamında, “Bal Arıları Mühendis Oluyor” 
projesini başlattı. Proje ile hedef; 81 ilde, 
en az 81 okulda kız öğrencilere, ailelerine 
ve öğretmenlere mühendislik mesleğinin 
tanıtılıp, meslek seçiminde toplumsal 
cinsiyet kalıplarından kaynaklanan 
önyargıları yıkmak ve daha fazla kadın 
mühendisi sanayiye kazandırmak.
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Balıkesir, 20 Eylül 2016 – Türkiye tarım 
sektörünün lider ismi TürkTraktör, toplu 
satışlardaki gücünü artırarak sürdürüyor. 
TürkTraktör; kamu hariç tek seferdeki en 
büyük toplu satınalma anlaşmasını Mutlular 
Şirketler Grubu ile gerçekleştirdi.

Balıkesir Gönenli şirket ile bugüne kadar 
toplam 5 filo satış anlaşması yapan 
TürkTraktör; bu anlaşmalarla Mutlular 
Şirketler Grup’un makine parkına toplamda 
55 olmak üzere 32 Traktör, 11 Telehandler, 
10 Yuvarlak Balya Makinesi ve 2 adet de 
Biçerdöver kazandırdı. 

Bu satın almalarla Mutlular Şirketler Grubu, 
hem traktör hem de iş makinesi ve tarım 
ekipman adetleri bakımından yılın en büyük 
toplu satın almalarına da imzasını atmış 
oldu.

Filo teslimat töreninde bir konuşma yapan 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir şunları 
söyledi: “Yılın başından bu yana, satış 
ve bayi ağımızın gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmalarla özellikle filo dediğimiz toplu 
makine satışlarında ciddi anlaşmalara imza 
atmaktayız. Kamu tarafında Devlet Hava 

Mutlular Şirketler Grubu, 
enerji sektörüne 100 
milyon dolarlık yatırım 
yapmak için düğmeye 
bastı ve makine parkını 
büyütürken TürkTraktör’ü 
iş ortağı olarak seçti.
TürkTraktör, bugüne kadar 
gerçekleştirdiği toplam 
5 ayrı satış anlaşmasıyla 
Mutlular Şirketler Grubu’na 
tam 32 Traktör, 11 
Telehandler, 10 Yuvarlak 
Balya Makinesi ve 2 adet 
de Biçerdöver temin etti. 

Meydanları İşletmeleri (DHMİ), Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bu yıl toplu satış yaptığımız 
kurumlar arasında bulunuyor. 

Türkiye’nin en büyük çeltik üreticilerinden 
olan Mutlular Şirketler Grubu ile bu yılın 
hemen başında ilk büyük toplu satış 
anlaşmamızı yapmıştık. Yıl boyunca da 
kendileriyle yeni filo satış anlaşmalarına 
imza atmayı sürdürdük. Toplam 
gerçekleştirdiğimiz 5 filo satış anlaşması 
sonucunda Mutlular Çeltik’in makina 
pakına toplam 55 araç kattık. Yapılan bu 
anlaşmalarla Mutlular Şirketler Grubu 
traktör, iş makinesi ve tarım ekipman 
adetleri bakımından en büyük satın 
almalarını gerçekleştirdi. Kendilerine bizlere 
duydukları güven için ayrıca teşekkür 
ediyoruz.”

İrfan Özdemir, en yeni teknolojiyle 
donatılmış, çiftçilerinin ihtiyaç ve talepleri 
kapsamında geliştirilen traktör ile 
ekipmanlar ve alanının en iyisi olarak 
farklı işlerde güç ve performans sunan 
iş makineleriyle kamu ve özel tüm 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı 
sürdürmekten dolayı çok mutlu olduklarını 
ifade etti. 

Özdemir “Kuşkusuz ki ürünlerimizin 
kalitesi ve gücü en önemli tercih edilme 
nedenlerimiz. Ancak , Türkiye’nin her yanına 

dağılmış uzman 
ekiplerimizle satış 
öncesi, sırası 
ve sonrasında 
sunduğumuz 
tamamlayıcı 
hizmetlerimizle, 
markamıza 
olan sadakati 
güçlendirerek 
artırmayı 
sürdürüyoruz” 
diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Mutlular 
Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu ve Ticaret Borsası 
Başkanı İbrahim Mutlu ise, makina 
parkının genişletilmesinde tercihlerini 
Türk Traktör’den yana kullanmalarında 
TürkTraktör’ün engin deneyimi ile özellikle 
satış sonrası hizmetlerdeki gücünün 
çok etkili olduğunu vurguladı. Mutlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin’de ve Avrupa 
ülkelerinde çeltik sapından biyokütle 
enerji üretimi yapılıyor. Türkiye’de ilk kez 
Gönen’e kuracağımız tesiste günde bin ton 
çeltik sapı dönüştürülürken, günlük 720 
megawatt enerji üretimi yapılacak. Gönen 
Barajı’nda günlük 10 megawatt enerji 
üretildiği düşünülürse, kurulacak tesiste 
üretilecek enerji, Gönen’in günlük olarak 
tükettiği enerjiden fazla. Ana hammaddesi 
çeltik sapı olan tesiste, kanola sapı, orman 
altı, talaş da geri dönüştür zamanda atık 
maddelerin doğaya zarar vermeden geri 
dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yeşil 
enerji sistemlerinde teşvik veriyor” dedi. 

Biyokütle enerji üretiminin yapılacağı 
tesiste geri dönüşümde kullanılmak üzere 
çeltik sapı toplamaya başladıklarını da 
bildiren Mutlu, “Çeltik sapı toplamasında 
ve biyokütle enerji üretiminde kullanılmak 
üzere TürkTraktör’ün ürünlerini düşük 
yakıt sarfiyatı ve satış sonrasında güçlü 
servis ağı ile yaygın yedek parça bulabilme 
olasılıklarından dolayı seçtik” açıklamasında 
bulundu.

MUTLULAR GRUP
TÜRKİYE’DEKİ İLK BİYOKÜTLE ENERJİ YATIRIMINDA 
KULLANACAĞI MAKİNA PARKI İÇİN TÜRKTRAKTÖR’Ü SEÇTİ
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret 
Önen, Otomotiv Sanayii’nin güncel 
konuları ve uluslararası rekabetçiliğinin 
sürdürülebilirliği için atılması gereken 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, 2015 
yılında 1 milyon 359 
bin adet üretim ve 992 
bin adetlik ihracatı ile 
tarihi rekorlara imza 
atan Türk Otomotiv 
Sanayii’nin temsilcisi 
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) 
Yönetim Kurulu ile 
İstanbul’da bir araya 
geldi adımlar hakkında değerlendirmelerde 

bulundu. 2015 yılında üretim ve ihracatta 
tarihi rekorlar kıran sanayinin, bu başarısını 
2016’da da tekrarlamak için çok çalıştığını 
söyleyen Önen, Otomotiv Sanayii’ne 
verdikleri önem sebebiyle Hükümetimiz 

ve BST Bakanı Dr. Özlü’ye 
teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, 2015 yılında 21,2 
milyar Dolarlık ihracatı ile 
ülkemizin toplam ihracatının 
yüzde 15’ini gerçekleştirerek 
10 yıldır üst üste ihracat 
liderliğini sürdüren Otomotiv 
Sanayii’nin 2016 yılında 
da ihracat odaklı üretim 
büyümesini devam ettireceği 
dile getirildi. Ayrıca 76 adet 
Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge 
faaliyetlerinde de açık 
ara önde giden Otomotiv 
Sanayii’nin ülkemiz 
ekonomisine sağladığı 
katma değeri daha da ileriye 

taşımak için alınması gereken önlemler 
konusunda karşılıklı fikir alış verişinde 
bulunuldu.

BST Bakanı Dr. Özlü, yaptığı 
değerlendirmede Otomotiv Sanayii’nin 
ülkemize olan katkıları sebebiyle öncelikli 
sektör olarak görüldüğü belirtti. Otomotiv 
Sanayii’nin Ar-Ge faaliyetlerine dikkat çeken 
Bakan Özlü, Ar-Ge harcamalarının milli 
gelire oranının yüzde 1’i geçtiğini ve yapılan 
çalışmalarla bu oranın büyümeye devam 
edeceğini söyledi.

Hükümetin tasarruf ve yatırımlar konusuna 
verdiği önemi vurgulayan Bakan Özlü, 
konuşmasında nitelikli üretim ile nitelikli 
ihracat hedeflediklerini, bu çerçevede 
hazırlanan Üretim Reform Yasa Tasarısı 
üzerinde son değerlendirmelerin yapıldığını, 
Bakanlık olarak akıllı üretim sistemlerini, 
akıllı fabrikaları öne çıkartmaya yönelik 
politikalar geliştirdiklerini ve Endüstri 4.0 
konusunda ise sanayi ile ortak bir platform 
kurulması çalışmalarının hızla ilerlemekte 
olduğunu ifade etti.

OSD TEMSİLCİLERİ, BST BAKANI 
ÖZLÜ İLE OTOMOTİV SANAYİİ’NİN 
GELECEĞİNİ KONUŞTU
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TürkTraktör’ün lider markası New Holland, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan 

New Holland Traktörleri 
Egeli Çiftçilerin 
Hizmetinde:
Türkiye’nin en çok tercih 
edilen traktör markası 
New Holland, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne, 
bugüne kadar belediyelere 
yapılan “ilk ve en büyük 
filo satışı”nı gerçekleştirdi. 
Filo, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ve TürkTraktör 
Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan 
Özdemir’in katıldığı 
özel bir törenle teslim 
edildi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 18 adet New 
Holland traktör ve 2 adet 
ilaçlama makinasından 
oluşan filoyu bölge 
çiftçilerinin kullanımına 
sunulmak üzere İzmir 
Ziraat Odaları’na hibe etti. 

satış anlaşmasıyla, bugüne kadar 
belediyeler kapsamındaki en büyük filo 
satışını gerçekleştirdi. 

New Holland’ın 
İzmir bölge bayileri 
Cantrak Traktör 
(Torbalı) , Demireller 
Traktör (Menemen) 
ve Özaltaylar 
Otomotiv (Bergama) 
TT Bahçe, TD4B, 
TDD Delta ve TR6 
serilerinden oluşan 
toplam 18 adet 
traktör ve 2 adet 
ilaçlama makinasını 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu 
ve TürkTraktör 
Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Özdemir’in katılımlarıyla 

gerçekleştirilen bir tören ile 
teslim edildi.

Törende yaptığı konuşmada 
üretimde kaliteyi artırmak 
ve kırsalda kalkınmayı 
desteklemek için üreticilere 
ihtiyaç duydukları pek 
çok malzemeyi ücretsiz 
dağıttıklarını, ürettikleri 
ürünleri satın alarak her yıl 
on milyonlarca liralık kaynak 
aktardıklarını belirten İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu; “İzmir’de tarım 

sektörü Türkiye’den 2.5 kat fazla 
büyümüştür. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi kaynaklarını harcarken, 
bütçesini yaparken, parasını nereye 
harcayacağını belirlerken kırsal 
kesimin kalkınmasına öncelik 
vermektedir. Birçok öncelikli 
projemiz var ama kırsal bizim 
nazarımızda birinci gelmektedir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olarak şimdi de ziraat odalarına 
2.7 milyon liralık tarım makinesi 
dağıtarak Türkiye’de bir ilk daha 
gerçekleştirdik. Her şey eksik 

olabilir, gecikebilir ama tüm dünyanın en 
stratejik sektör olarak gördüğü tarıma, 
kırsala vereceğimiz destek artarak devam 
edecektir” dedi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Özdemir törende yaptığı 
konuşmasında şunları söyledi: “İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen 
bu anlaşma, bugüne kadar belediyeler 
kapsamında yapılan en büyük filo satışımız 
olması nedeniyle; bizler için ayrı bir öneme 
sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem 
tarımın gelişimine katkıda bulunulması 
hem de bölge çiftçilerinin çalışmalarının 
desteklenmesi için alınan tüm ürüleri İzmir 
Ziraat Odaları’na hibe etti. Türkiye’de bir 
ilk olan bu özel projede traktörlerimiz ve 
ekipmanlarımızla yer almaktan dolayı hem 
mutlu hem de gururluyuz.” 

NEW HOLLAND, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 
18 TRAKTÖRDEN OLUŞAN FİLONUN TESLİMATINI YAPTI
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Kurulduğu ilk günden bu yana MAN’ı tercih 
eden Miryıldız İnşaat’a bağlı Veysi Mad. 
İnş. Nak. Pet. Enerji Üret. Dağ. San. ve Tic. 
LTD. ŞTİ., aldığı 15 adet TGS 41.400 (8x4) 
damper serisi araç ile filosunu daha da 

güçlendirdi. En eski MAN 
dostları arasında yer alan 
Elazığ merkezli şirketin 
toplam 50 araçlık filosunun 
büyük bölümü MAN’lardan 
oluşuyor.

MAN Mersin Bölge Bayii 
Mancı Kemal Otom. San. 
Ve Tic. A.Ş. tarafından satışı 
gerçekleştirilen araçların 
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. 
A.Ş.’ninAnkara Akyurt’taki 
tesislerinde düzenlenen 
teslimat törenine, Veysi 
Madencilik’ten Yönetim 

Kurulu Başkanı Necmettin Yıldız, Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Yıldız, Finans 
Müdürü Engin Ayyıldız ile Baş Şoför 
Abdülcemil Çiftçioğlu katıldı. Mancı Kemal 
Otomotiv’ten Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal Akdemir ile Satış Müdürü İbrahim 
Gündüz’ün ev sahipliği yaptığı törende, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Bölge Satış Müdürü İrfan Ergetir de hazır 
bulundu.

MAN ile dostluklarının şirketin ilk 
kurulduğu günlere dayandığını belirten 
Veysi Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmettin Yıldız, “MAN ile 40 yıllık geçmişe 
sahip dostluğumuz daha da gelişerek 
sürüyor. Madencilik gibi en zorlu şartlarda 
dahi sunduğu yüksek performansı, ileri 
teknolojisi, kalitesi ve dayanıklılığı ile MAN, 
hep öncelikli tercihlerimiz arasında yer 
aldı. Düşük işletme giderleri ve yaşam 
boyu maliyet avantajlarının yanı sıra Satış 
Sonrası Hizmetler noktasında sundukları 
profesyonel ve ekonomik çözümler ile 
MAN, hep dostumuz olarak kalmaya devam 
edecek” dedi.

40 YILLIK MAN’CI 15 ARAÇ DAHA ALARAK 
FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

VATANDAŞ İSTİYOR
ÇANKAYA TEMİZLİYOR

Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen 
temizlikle ilgili taleplere anında müdahale 
ederek sorunları çözüme kavuşturuyor.

Çöp toplama, yıkama, 
pazaryeri ve ibadethane 
temizliklerini düzenli 
olarak gerçekleştiren 
Çankaya Belediyesi, 
günlük rutin temizlik 
çalışmalarının yanı sıra 
vatandaşlardan gelen 
talep ve isteklere de 
anında müdahale ediyor.

Aylar önce uygulamaya 
koyduğu “Yeni Sistem 
Çöp Konteyneri” ile 
temizlikte Avrupa 

kalitesini ilçeye taşıyan Çankaya Belediyesi, 
kurallara aykırı davranışlar nedeniyle oluşan 
çöp sorunlarına fırsat vermiyor. 444 06 01 

numaralı telefon ya da internet ile “Çözüm 
Merkezi”ne iletilen şikayetler en kısa sürede 
değerlendiriliyor.

Çankaya Belediyesi, temizlik ekiplerince 
yapılan müdahalenin ardından vatandaşları 
konuyla ilgili bilgilendirmeyi de ihmal 
etmiyor.
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HİBRİDİZASYON VE 
BAĞLANABİLİRLİK, GENEL 
MALİYETİ İYİLEŞTİRMEYE 
YARDIMCI OLUYOR.
Bosch, 66. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda ticari 
araçların geleceği konulu VisionX konsept 
çalışmasının bir parçası olarak 40 tonluk bir 
kamyon şeklindeki akıllı cihazı sergileyecek. 
Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Markus Heyn, “Ağa bağlı, elektrikli ve 
otonom… İşte Bosch’un VisionX’te sunduğu 
kamyonların geleceği” dedi. 

VisionX’te öngörülen pek çok teknolojiden 
biri de Platooning (Taşıt Grubu). Bu, uzun 
yolculuklarda sürücülerin hayatlarını 
kolaylaştırmanın yanı sıra önemli bir 
emniyet iyileştirmesi olacak. Ayrıca 
Platooning, önemli bir nakliye verimliliği 
artışı sağlayacak.

PLATOONİNG: OTOYOLDA 
OTONOM GRUP SÜRÜŞÜ 
Gelecekte, kamyonları bir demiryolundaymış 
gibi daha emniyetli ve daha güvenilir 
hale getirmek üzere birçok destek 

Taşıt grupları 
içerisinde otonom 
sürüş, sürücülerin 
üzerindeki yükü 
alacak, ekonomik 
verimliliği artıracak ve 
sürüşü daha güvenli 
hale getirecek.

sistemi otomasyonla birleşecek. Araçlar, 
güzergâhları üzerindeki durumlar, trafik 
sıkışıklığı, planlanan yoldan sapma ve 
destinasyonları üzerindeki boşaltma tesisleri 
başta olmak üzere ihtiyaç duydukları 
verileri, Bosch IoT Cloud’dan gerçek 
zamanlı olarak alacak. Bu, çalışmama 
sürelerini önlemelerini sağlayacak. Ayrıca, 
sürüşün bazı kısımları kamyon tarafından 
gerçekleştirilecek.

Örneğin bir kamyon, otoyola çıktığında 
kamyonlardan oluşan bir tür yük treni 
olan bir taşıt grubuna katılacak. Bu taşıt 
grubunda kamyonlar birbirine elektronik 
olarak bağlı olacak ve öndeki aracı takip 
edecek. Konvoy üyeleri senkronize bir 
şekilde hızlanacak, fren yapacak ve 
yönetilecek. Böylece emniyetin artırılması ve 
sürücülerin üzerindeki yükün azaltılmasıyla 
otonom sürüş tamamen yeni bir seviyeye 

ulaşacak. Sürücü, uygun bir konvoyu tespit 
eden verileri alana kadar kamyonu sürecek. 
Aynısı, kamyonun otoyoldan çıkmak üzere 
taşıt grubundan ayrılması halinde de geçerli 
olacak. Bu noktada sürücü, yolculuğu 
manuel veya kısmen otonom modda 
tamamlamak üzere kontrolü ele alacak.

UZUN YOL 
GÜZERGÂHLARINDA 
SÜRÜCÜLERİN HAYATLARI 
KOLAYLAŞACAK
Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Markus Heyn, “Kamyon otoyolda bir 
konvoya katıldığında, sürücüler kontrole 
hala tamamen sahipken bir sonraki 
güzergahlarını planlamaya başlayabiyecek. 
Kabindeki ekranlarda her türlü önemli 

SÜPER KAMYON, YOLLARI BİLGİ 
OTOBANINA DÖNÜŞTÜRECEK
VİSİONX KONSEPT ÇALIŞMASI, KAMYON 
SÜRMENİN GELECEĞİNİ GÖSTERİYOR
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bilgiye erişebilecek ve ihtiyaç olduğunda 
direksiyonun kontrolünü yeniden ele 
alabilecekler. Gelecekte ağa bağlı ve 
otonom kamyonlar olacak ve biz, bunların 
geliştirilmesinde önemli bir role sahip 
olmak istiyoruz” dedi. 

HİBRİT TEKNOLOJİ VE 
KONVOYLA VERİMLİLİK 
ARTIŞI.
Verimliliği daha fazla artırmak, gelecekte 
en önemli odak noktası olmaya devam 
edecek. Bu nedenle Bosch VisionX konsept 
çalışması, ağır mal nakliyesi dünyasında 
özellikle ekonomik olan dizel motoru 
ele alıyor ve bunu, hidrolik pompası gibi 
yardımcı sistemler için elektrikli motorlarla 
bir araya getiriyor. Geleceğin kamyonları 
sadece bu hibrit teknolojiden değil; ayrıca 
koordine fren yapma, hızlanma ve yönetim 
sayesinde artırılmış güvenlik ve önemli bir 
ekonomik artı içeren konvoy oluşturmanın 
avantajlarından faydalanacak. Dr. Heyn, 
“Bir konvoyda, ticari araç sektörü açısından 
son derece önemli olan verimlilik artışı ile 
otonom sürüşün sağladığı emniyet artışını 
bir araya getirebilirsiniz. Grup halinde sürüş, 
yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu, 
ticari araç endüstrisinde güçlü bir argüman” 
dedi.

AĞA BAĞLI LOJİSTİK 
ZİNCİRİNİN BİR PARÇASI 
OLARAK VİSİONX
Bosch’un yeni sistemleri, sevkiyat 
belgelerinin kabul edilmesi ve kamyonun 
yüklenmesinden kamyon destinasyonuna 
ulaştığında otomatik manevralar 

yapılmasına kadar 
pek çok şekilde 
sürücülerin 
hayatlarını 
kolaylaştıracak. 
Dr. Heyn, “Akıllı 
bir cihaz gibi 
mükemmel 
bir şekilde ağa 
bağlanan geleceğin 
kamyonu, 
uluslararası 
lojistik süreçlerinin 
önemli bir parçası 
olacak” dedi. 
Nakliye şirketleri 

ve müşteriler, Bosch IoT Cloud’a erişerek, 
istedikleri zaman kamyonun ve yükün 
nerede olduğunu takip edebilecek. Ayrıca 
sürücüler, yolculuğu daha az stresli bir hale 
getirerek güzergâhları üzerinde park yerleri 
bulabilecek ve rezervasyon yapabilecek.

İNOVASYON 
AYRINTILARDADIR
Bir kamyonun yakıt tüketimi toplam 
sahip olma maliyetinde önemli bir rol 
oynasa da kamyonların boş kaldığı zaman 
uğranılan zararlar gibi diğer faktörler 
de önem taşıyor. Bosch VisionX konsept 
çalışması, gelecekte bu durumu optimize 
etmeye yönelik kapsamın 
büyüklüğünü gösteriyor. 
Örneğin kestirimci bakım, bir 
kamyonun teknik durumunu 
gerçek zamanlı olarak takip 
edebilir ve nakliye şirketine 
gerçekleştirilmesi gereken 
bakım çalışmalarının 
veya tamirlerin bilgisini 
verebilir. Bu, bir kamyonun 
programında verilecek olan 
araların ve bunun neticesinde 
çalışmama süresinin en 
azda tutulmasının ve nakliye 
verimliliğini daha da artırmanın en iyi 
yoludur. 

Mobilite Çözümleri, Bosch Grubu’nun 
en büyük iş sektörüdür. 2015 yılında 41,7 
milyar Euro’luk bir satış gerçekleştirilmiştir 
ve bu rakam, grubun toplam satışlarının 
yüzde 60’ına denk gelmektedir. Bu rakam, 
Bosch Grubu’nu önde gelen otomotiv 
tedarikçilerinden birisi yapmaktadır. 
Mobilite Çözümleri iş sektörü, uzmanlığını 
otomasyon, elektrifikasyon ve bağlanabilirlik 

olmak üzere üç mobilite alanında bir 
araya getiriyor ve müşterilerine entegre 
mobile çözümleri sunuyor. Ana faaliyet 
alanları arasında içten yanmalı motorlar 
için enjeksiyon teknolojisi ve güç aktarım 
mekanizması çevre birimleri, güç aktarım 
mekanizması elektrifikasyonu için çeşitli 
çözümler, araç güvenlik sistemleri, sürücü 
destek sistemleri, kullanıcı dostu eğlence-
bilgi sistemi ve ayrıca araçtan araca ve 
araçtan altyapıya iletişim teknolojisi, tamir 
atölyesi konseptleri ve otomotiv satış sonrası 
pazarına yönelik teknoloji ve servis. Bosch, 
aralarında elektronik motor yönetimi, 
ESP® kaymayı önleyici sistem ve “common 
rail” (ortak boru) dizel teknolojisinin de 
bulunduğu önemli otomotiv inovasyonları 
sunmaktadır.

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji 
ve hizmet tedarikçilerinden bir tanesidir. 
Dünya genelinde yaklaşık 375.000 çalışana 
sahiptir (31 Aralık 2015 itibarıyla). Grubun 
açıkladığı ön rakamlara göre şirket, 2015 
yılında 70 milyar Euro’nun üzerinde bir satış 
gerçekleştirmiştir. Faaliyetleri dört sektöre 
ayrılmaktadır: Mobilite Çözümleri, Sanayi 
Teknolojileri, Dayanıklı Tüketim Malları ve 
Enerji ve Bina Teknolojileri. Bosch Grubu, 
Robert Bosch GmbH ve 60’a yakın ülkedeki 
440 bağlı kuruluşu ve bölge şirketinden 
oluşmaktadır. Satış ve hizmet ortaklarının 

da dâhil edilmesi halinde Bosch, yaklaşık 
olarak 150 ülkede temsil edilmektedir. 
Bu dünya çapındaki gelişme; üretim ve 
satış ağında daha fazla büyüme için temel 
oluşturmaktadır. Bosch, 2015 yılında 
dünya çapında 5.400 patent başvurusunda 
bulunmuştur. Ağa bağlı bir yaşam için 
inovasyonlar gerçekleştiren Bosch, yenilikçi 
ürün ve çözümleriyle tüm dünyada yaşam 
kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Şirket, 
bu doğrultuda dünyanın her yerinde ‘yaşam 
için teknoloji’ sunmayı sürdürmektedir.
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SERTRANS LOGİSTİCS
“TANINMIŞ MARKA” STATÜSÜ KAZANDI

27 yıldır ulusal ve 
uluslararası markaların 
lojistikteki güvenilir çözüm 
ortağı olan Sertrans 
Logistics, Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
“Tanınmış Marka” 
statüsüne layık görüldü. 
Uluslararası ticarette 
markaya büyük avantajlar 
sağlayan bu statü ile 
Sertrans Logistics, kendi 
müşterilerine de rekabet 
avantajı sağlayacak. 

lojistik sektörüne kazandırdığı 
yenilikler ve ilkler bizim için her 
zamangurur kaynağı oldu.‘Tanınmış 
Marka” statümüz de bunlardan biri… 
Bizim sektörümüzde ilk olarak bu 
statüye layık görülmemizişimizi doğru 
yaptığımızı kanıtlıyor. Kurulduğumuz 
günden bu yana yüksek kaliteli,geniş 
hizmet kapsamlı yatırımlar yapma 
gayreti içinde olduk, halen de ulusal 
ve uluslararası düzeyde iddialı, 
müşterilerine dünya standartlarında 
hizmet veren bir şirket olarak 
yolumuza devam ediyoruz ” dedi.

İLK BAŞVURUDA 
BAŞARMAK GURUR VERİCİ
Bir lojistik şirketi olarak daha ilk başvuruda 
bu unvanı elde edebilmenin kendileri için 
ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten 
Keleş, “Sertrans Logistics olarak Türk 
lojistik sektöründe bu statüyü alan ilk firma 
olduk. Halen de tek firma olarak yolumuza 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu.Tanınmış 
Marka Statüsü’nün uluslararası ticarette 
markaya önemli avantajlar sağladığına 
dikkat çeken Keleş, “Ancak bu süreç kolay 

tamamlanmıyor. Türk 
Patent Enstitüsü Markalar 
Dairesi Başkanlığı, 
kurumun büyüklüğü, pazar 
payı, marka bilinirliği, 
marka yatırımları, 
ürün ve hizmetlerinin 
piyasadaki yaygınlığı 
gibi pek çok zorlayıcı 
kriterideğerlendiriyor. 
Uzun ve son derece yoğun 
bir hazırlık sürecinin 
ardından tüm bu aşamaları 
ilkbaşvurumuzda başarıyla 
geçerek Tanınmış Marka 
statüsüne ulaşmış olmamız 
bizlere gurur veriyor” dedi. 

GLOBAL MÜŞTERİLER 
ARTIK FARKLI 
DUYARLILIKLARLA 
HAREKET EDİYOR
Tanınmış Marka statüsünün özellikle global 
müşterileri açısından son derece önemli 
olduğunu belirten Sertrans Logistics CEO’su 
Nilgün Keleş: “Müşteri nezdinde güven 
tesis etmek kolay bir iş değildir, bunu artık 
sadece iş süreçlerinizi rutin olarak yerine 
getirmekle gerçekleştiremezsiniz. Dünyayı 
takip eden yenilikçi yaklaşımlarınız, imajınız, 
itibarınız ve müşteri nezdindeki algınız, 
bugün tüm sektörlerdeki global oyuncuların, 
çok uluslu olsun- olmasın pek çok ciddi 
kurumsal şirketin çözüm ortağı arayışında 
en büyük öncelikler haline gelmiş durumda. 
Tanınmış Marka statümüz, kuşkusuz 
temel pazarlama araçlarımızdan bir tanesi 
değildir, ancak şirketimizin ve markamızın 
sürdürülebilirliği açısından önemlidir ve bu 
tür yaklaşımları önemseyen, hizmet almak 
istediği şirketlerden somut göstergeler 
bekleyen global müşterilerimiz açısından 
da öncelikli konuların başında gelmektedir” 
dedi.

Lojistik sektörüne kazandırdığı ilklerle ve 
müşterilerine rekabet avantajı sağlayan 
yenilikçi ürünleriyle fark yaratan Sertrans 
Logistics, lojistik sektöründe ilk olarak 
‘Tanınmış Marka Statüsü’ elde ederek 
sektördeki öncülüğünü bir kez daha 
kanıtladı. Konuyla ilgili Sertrans Logistics 
CEO’su Nilgün Keleş; ‘Sertrans’ın Türk 

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE YİNE İLK VE TEK OLMAYI BAŞARDI:
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Scania, güvenlik donanımlarında öncü 
olmaya devam ediyor. Yeni nesil Scania 
araçları dünyanın ilk yan perde hava 
yastığına sahip ağır ticari araçları oldu.

Scania gerek kabin içi, gerekse yayalar ve 
diğer araçlardaki yolcuların korunmasına 

yönelik güvenlik 
donanımları ile aktif-
pasif emniyet tedbirlerini 
yükseltiyor. Bu tedbirlerden 
bir tanesi de sektöründe 
ilk yan perde hava yastıklı 
Scania araçlarıdır.

Yan devrilme ve yuvarlanma 
tipi kazalar 
sürücülerin en 
tehlikeli kaza 
tipleri olarak 
tanımlanmaktadır. 
Scania, yan 

perde hava yastıklarıyla bu tip 
kazalarda meydana gelebilecek 
ağır yaralanma ve can kaybı 
risklerini yüzde 25 oranında 
azaltmayı hedefliyor. Yeni nesil 
Scania araçlarda bulunan ve kaza 

anında şişen yan perdeler, koruma görevini 
tamamladıktan sonra sönerek, sürücünün 
dışarı çıkarılmasında kolaylık sağlıyor. 

Scania, Şerit takip sistemi (LDW), gelişmiş 
acil durum frenleme sistemi (AEB), hız 
sabitleme sistemi (ACC) ve filo yönetim 
sistemi teknolojileri ile araç ve sürücü 
güvenliği konusunda öncülük ediyor.

SCANIA, DÜNYANIN İLK YAN PERDE HAVA 
YASTIKLI AĞIR TİCARİ ARACINI ÜRETTİ

ÇÖPTE YENİLİK DEVAM EDİYOR

“Yeni Sistem Çöp Konteyneri” uygulamasıyla 
Avrupa kalitesini ilçeye taşıyan Çankaya 
Belediyesi şimdide, fiziksel yapı ve şartlarına 
göre belirlenen bölgelere  galvanizli ya da 
plastik yeni konteynerleri yerleştirerek 
yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak 
döküm alanına nakline kadar geçen 
sürecin kalitesini artıran “Yeni Sistem Çöp 

Konteyneri” uygulamasıyla 
birçok noktada çöp toplama 
algısını değiştiren Çankaya 
Belediyesi yeniliklerini 
sürdürüyor.

El değmeden açılan 3 
metreküplük yeni sistem 
konteynerlerin yanı sıra 
yeni galvanizli ve plastik 
konteynerler mahallelere 
yerleştiriliyor. Eskiyen 
konteynerleri değiştiren 

ve bulunduğu bölgeye yetersiz kalan 
konteynerlere de takviye yapan Belediye 
ekipleri, kısa süre içinde farklı bölgelere 2 
bin 84 adet yeni konteyner yerleştirdi.

25 MAHALLEDE 
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
2 bin adet 770 litrelik galvanizlinin yanı 
sıra 750 adet 770 litrelik, 500 adet 240 

litrelik ve 150 adet 120 litrelik plastik yeni 
konteyner ile ilçenin ihtiyaçlarını kapatan 

Çankaya Belediyesi, Ümitköy’den Dikmen’e, 
Kırkkonaklar’dan Cebeci’ye kadar 25 farklı 
mahallede çalışmalarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi’nin çevre kirliliğini 
önleyerek halk sağlığını koruyan çalışmaları 
diğer bölgelerle sürüyor.
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GOODYEAR’IN VOLVO İÇİN
ÖZEL OLARAK GELİŞTİRDİĞİ LASTİK DÜNYA REKORU KIRDI!

Goodyear’ın Volvo için 
özel olarak geliştirdiği 
“The Iron Knight” 
kamyon lastikleri, 
Volvo’ya iki kez dünya 
hız rekoru kırdırdı. Bu 
iki rekor, Goodyear 
kamyon lastiklerini 
dünyanın en hızlı 
kamyon lastikleri yaptı.

lastik yine başlangıç noktasından 13.71 
saniyede 131.29 km/saatte (81.6 mph) 
500 metre mesafe rekoru kırdı. The Iron 
Knight’ın bu rekor esnasında 276 km/saat 
(171.5 mph) azami hıza erişti. 

Goodyear kamyon lastikleri ile kazanılan yeni 
dünya hız rekorları, Goodyear’ın taşımacılık 
endüstrisindeki teknoloji öncülüğünün de bir 
göstergesi niteliği taşıyor. Goodyear Avrupa, 

Orta Doğu ve 
Afrika Bölgesi 
Ticari Lastik 
Teknolojileri 
Direktörü 
Laurent 
Colantonio, 
lastiklerin 
4.5 tonluk 
kamyonun 
yaklaşık 280 
km/saat hızla 
yolda sağladığı 
kusursuz 
performans 
sağlamasının 
gerçekten 
zorlayıcı 

olduğunu belirtti. Colantonio; “Lastikleri 
dünya hız rekorları kırmak üzere 
geliştirebilmek, istisnai lastikler üretmede 
ileri teknolojiden ve inovasyondan 
yararlanabilme yeteneğimizi kanıtlıyor. 
Bu durum, The Iron Knight lastiklerinin 
yanı sıra, müşterilerimize en üst seviyede 
performans sunan standart kamyon 
lastiklerimiz için de geçerli” dedi.

315/70R22.5 Goodyear The Iron Knight 
lastikleri, Federation Internationale de 
l’Automobile (FIA) Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyona’sında da tüm kamyonlarda 
kullanılan Goodyear Kamyon Yarış 
lastiklerini baz alarak geliştirildiler. Özel 
olarak geliştirilmiş sırt bileşenleri ve sırt 
desenleri ile standart Goodyear kamyon 
lastik karkas teknolojisine göre üretilen ve 
dünya rekoru kıran lastiklerin yanağında 
ise özel Goodyear The Iron Knight logosu 
mevcuttur.

Yayın aşamasında rekorlar, uluslararası 
motor sporları birliği FIA tarafından 
inceleniyor. Kırılan bu rekor ise İsveç’in 
halka kapalı pistlerinde gerçekleştirildi. 
“The Iron Knight” sürücüsü Boije Ovebrink, 
araba ve kamyon yarışlarında 30 yılı aşkın 
deneyime sahip ve daha önce beş kez hız 
rekoruna sahip..

Volvo Trucks ve Goodyear işbirlikleri ile 
dünya hız rekoru konusunda köklü ve güçlü 
bir ortaklık geçmişine sahiptir.

Goodyear tarafından geliştirilen bu özel 
lastikler aralıksız devam eden işbirliğinin 
ve lider kamyon üreticisi Volvo Trucks ile 
kurulmuş olan güçlü orijinal ekipman 
ortaklığının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Goodyer “The Iron Knight” lastikleri, 4.5 ton 
ağırlığında 2,400 beygir gücündeki Volvo 
kamyon ile başlangıç noktasından 1.000 
metre mesafeyi 21.29 saniyede 169.09 km/
saat (105 mph) ortalama hız ile aldı. Aynı 
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KAZA ANINDA ARTIK 
POLİSİ ARAMIYORUZ
Herhangi bir kaza anında önce ya acenteyi 
ya da aileden birini arıyoruz. Kadınların 
yüzde 45’i eşini arayacağını belirtirken; 
eşini arayacağını söyleyen erkeklerin 
oranı sadece yüzde 6. Kaza anında polisi 
arayacağını belirten kişilerin oranı ise, en 
yüksek seviyesine (yüzde 38), en düşük 
sosyo ekonomik grup olan (DE) grubunda 
ulaştı.

ERKEKLER 
OTOMOBİLLERİNİ 
KİMSEYLE PAYLAŞMAK 
İSTEMİYOR
Eşinin araçlarını kullanmasına izin veren 
kadınların oranı yüzde 60 iken, erkeklerde 
bu oran yüzde 13’e kadar geriliyor. 
Bu da erkeklerin araçları üzerindeki 
sahiplik duygusunun oldukça yüksek 
olduğunu gösteriyor. Eşleriyle aracını 
paylaşmayacağını belirten erkekler, 
valeyle de araçlarını paylaşmıyor.

ERKEKLER OTOMOBİL 
MODASINI DAHA 
YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Katılımcıların yüzde 72’si, 5 yılda 
veya daha sık aracını değiştirdiğini 
vurgularken; erkeklerin kadınlara 
oranla daha sık araç değişikliğine gittiği 
vurgulanıyor. Araç değiştirmenin en sık 
görüldüğü yaş ise, sosyal statünün üst 
seviyede olduğu 45-64 yaş aralığı.

PARK YERİNİN 
GÜVENLİĞİ 
KADINLAR İÇİN DAHA 
ÖNEMLİ
Araştırmaya göre kadınların 
yüzde 38’i araçlarını park edecek 
yer ararken daha titiz davranıyor 
ve güvenli bir yer seçmeye 
çalışıyorlar. Ekonomik durumu 
yüksek kişiler ise araçlarını 
otoparka koymayı tercih ediyorlar.

AK SİGORTA’NIN
TRAFİK ARAŞTIRMASINDA İLGİNÇ SONUÇLAR

Aksigorta’nın, Yöntem 
Araştırma’ya, CATI 
(Bilgisayar Destekli 
Telefon Anketi) 
yöntemiyle, İstanbul, 
Ankara, Adana, 
İzmir, Bursa, Kayseri, 
Malatya, Samsun, 
Erzurum, Tekirdağ, 
Diyarbakır ve 
Trabzon’da yaşayan, 
Türkiye temsili “araç 
sahibi” olan kişiler 
odaklı yaptırdığı 
araştırmada; erkekler 
ve kadınların 
otomobille 
ilişkilerinde çok 
ilginç sonuçlar 
gözlemlendi.
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Türkiye’de tarım ve tarım teknolojilerinin 
ilerlemesinde en önemli yapı taşlarından biri 
olan AGROTEC Tarım Fuarı 20. Yılını sizlerle 
kutladı.

Balkanlardan Türki Cumhuriyetlerine ulaşan, 
bölgenin en büyük buluşma noktası AGROTEC 
2016 20. Uluslararası Tarım Fuarı, 1-4 Eylül 

tarihlerinde Ankara 
Altınpark Fuar Merkezi’nde 
138 firmanın katılımı ve 63 
bin ziyaretçisiyle birlikte 
dev bir organizasyona adını 
yazdırdı.

Tarım sektöründe faaliyet 
gösteren tüm imalatçıları, 
sektöre ait kurum, kuruluş 
ve işletmeleri çiftçilerle bir 
araya getirme amacı taşıyan 
AGROTEC Tarım Fuarı, 
imalatçıların 
en son sistem 
ve teknolojiyle 
ürettikleri 
makinelerini 

ve imalatlarını ziyaretçiyle 
buluşturdu.

1-4 Eylül tarihleri arasında 
Ankara Altınpark Fuar 
Merkezi’nde, İNFO (Uluslararası 
Fuar Tanıtım ve Organizasyon) 
Fuarcılık organizatörlüğünde 

gerçekleştirilmiş olan fuarda; Tarım 
Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş 
Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, 
Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, 
Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve 
Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, 
Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini aldı.

Tarım sektörüne dair A’ dan Z’ ye her ürün, 
ekipman ve bilginin yer aldığı AGROTEC 2016 
Tarım Fuarı’na milletvekilleri, bürokratlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

TARIMIN KALBİ ANKARA’DA ATTI

OTOKAR’IN “PORTAKAL” PROJESİNE 
“EN BAŞARILI KOÇLULAR” ÖDÜLÜ

Otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden 
Otokar, Koç Topluluğu bünyesinde 
düzenlenen “En Başarılı Koçlular” 
yarışmasında, “Portakal” projesi ile ‘İş 
Birliği Geliştirenler’ kategorisinde “En 
Başarılı Koçlular” ödülünü aldı. Dünyada 
benzeri bulunmayan uygulama, otomotiv 

sektörünün en önemli 
problemlerinden biri olan 
boyada portakallanmaya çözüm 
sunuyor 

Koç Topluluğu’nun her 
sene vizyon ve hedeflerine 
ulaştıracak davranışlar ile en iyi 
uygulamaları ortaya çıkarmak 
ve ödüllendirmek amacıyla 
düzenlediği “En Başarılı 
Koçlular” yarışması dört 

kategoride düzenlendi. Otokar , “İşbirliği 
Geliştirenler” kategorisinde “Portakal” 
projesiyle 3’üncü oldu.

Bu yıl “Yaratıcı Yenilikçiler”, “İşbirliği 
Geliştirenler”, “Dijitalleşenler”, “Çevreye ve 
Topluma Değer Katanlar” kategorilerinde 
projelerin değerlendirildiği yarışmada 

Otokar, geliştirdiği “Portakal” projesi ile 
dünyada bir ilke imza atarak, bugüne kadar 
kazandığı “En Başarılı Koçlular” ödüllerine 
yenisini ekledi.

“ARAÇ BOYALARINDAKİ 
PORTAKALLANMA TARİH 
OLACAK”
Otokar’a ödül kazandıran, dünyada benzer 
bir uygulamasının olmadığı “Portakal 
Projesi” otomotiv sektörünün en önemli 
boya problemlerinden olan portakallanma 
problemine çözüm sunuyor. Hayata 
geçirilen projede, %78 iyileştirme oranı ile 
portakallanma problemi ortadan kaldırılıyor. 
Portakallanma seviyesinin iyileştirilmesiyle 
iç ve dış müşteri memnuniyeti de artırılıyor.
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OKT,  güvenliği ön planda tutan, mal 
kaybını önleyen ve çevreyi koruyan inovatif 
tasarımları ile dünya devlerinin yer aldığı 
66. IAA Ticari Araçlar Fuarı’ nda “Türkiye’ 
nin Treyler Üretim Gücü” nü gözler önüne 
seriyor.

HAKAN MARAŞ: OKT 
TRAİLER, TÜRK TREYLER 
SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ ÜRETİM 
GÜÇLERİNDEN BİRİ
Treyler üretimi konusunda bugün Türkiye’ 
nin; sahip olduğu üretim ve satış adetleri 
ile Avrupa’ nın 3. büyük pazarı olduğunu 
belirten Maraş “35 yıla yakın deneyimi, 
üretilmeyeni üretebilme gücü, her geçen 
gün genişleyen ürün yelpazesi ile ülkemizin 
sahip olduğu bu başarıda, OKT Trailer olarak 
önemli bir rol oynuyoruz.

Rekabetin giderek arttığı, taşımacılık 
ve lojistik sektöründe alışkanlıkların 
değiştiği, güven ve sürüş konforunun öne 
çıkarıldığı tasarımlarımızla, farklı ihtiyaç ve 
beklentileri, müşterilerimiz özelinde bir terzi 
hassasiyeti ile ele alıyoruz.

Üretim heyecanımızı, Ar-Ge ve bilgi 
teknolojileri ile senkronize ederek 
dünya teknolojileri paralelinde, yeniliğin 
içinde bilinenin dışında, araç sahibinden 
kullanıcısına ve hatta hizmet sunduğu 
müşterisine, ürün ve hizmet kalitemiz 
ile sürdürülebilir, bütünleşik bir değer 
sunuyoruz. 

Mühendislik sanatımızı bugün 35 ülkeye aynı 
kalite çizgisiyle ulaştırıyoruz. Her geçen gün 
dünya üzerinde yeni bir noktada OKT Trailer 
markası ile var olmak, yeni pazarlarda 
ülkemizin adını duyurmak ve Türk Treyler 
sektörüne olan katma değerimizi artırmak 
için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

ALÜMİNYUM 
KONİK TANKER 
SEMİ TREYLER 
: BU BİR GÖVDE 
GÖSTERİSİ
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 Alüminyum Konik Tanker Semi 
Treyler, ADR sertifikalı, 5 bölmeli ve 38.000 
litre tasarım kapasiteli.

Tankerde derin çekme yöntemiyle açılan 
çıkışlar, tankın alt kısmında, içerisinde ürün 
kalmayacak şekilde tam boşaltım sağlar. 
Gömme tip menhol boğazlar, olası devrilme 
ve darbelere karşı armatürleri korur.  Ayrıca 
menhol kapağı üzerindeki ekipmanlar, 
mevsimsel hava şartlarına (yağmur, kar, 
güneş, toz gibi) karşı koruyucu kapağa 
sahiptir.

ALÜMİNYUM W TİP SİLOBAS 
SEMİ TREYLER : BETON GİBİ 
SAĞLAM
Hafifliği ve ergonomisi ile kullanım 
kolaylığı sağlayan Alüminyum W tip Silobas 
Semi Treyler 97/23/EC Basınçlı Kaplar 

Yönetmeliği’ ne uygun, özel kaynak 
teknolojisi ile güven veren yüksek 
performanslı bir üründür.

Gruplandırılmış, tanımlı ve 
sistematik boşaltım hattı tesisatı, 
ergonomik, kolay ulaşılabilir, 
kontrollü ve hızlı müdahale sağlar. 
Müdahale edilebilir alt çıkış hunileri, 
kamloklu bağlantı ile tıkanmalara 
karşı hızlı ve kolay kullanımlıdır. 
Gövde içinin kolayca temizlenmesini 
sağlar. Dirseksiz, direkt alt çıkış 
borulaması, hızlı, aşınmayı azaltır, 
tıkanma riskini engeller.

OKT TRAILER, İNOVATİF ARAÇLARI İLE IAA TİCARİ ARAÇLAR FUARI’ NDA 
“TÜRKİYE’ NİN TREYLER ÜRETİM GÜCÜ” NÜ SERGİLİYOR.

Türkiye’ de treyler 
sektöründe öncü 
markalar arasında yer 
alan OKT Trailer, 66. 
kez düzenlenen IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’ 
nda yerini aldı. Türk 
treyler sektöründe 
ilklere imza atan ve 
yenilikçi araçlara sahip 
olan OKT Trailer, 
taşımacılığın farklı 
alanlarında faaliyet 
gösteren müşterilerine, 
yenilenen Alüminyum 
Konik Tanker Semi 
Treyler ve W Tip 
Silobas Semi Treyler 
ürünlerini yakından 
tanıtıyor.
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MURAT ŞAHBAZ
info@radusdergisi.com

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                                                               
VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

Ticari hayat birer tüzel kişi olan işletmeler ile işletmelerin faaliyetlerine can veren yönetici ve 
çalışanlara kanunlar çerçevesinde belirli sorumluluklar yüklemektedir. Ticari hayatta yapılan tüm 
iş ve işlemlerin nihai amacının kar elde etmek olduğu gerçeği tüm piyasa aktörleri tarafından 
bilinen bir durumdur. 

Kar elde etmek amacının ayrılmaz 
iki öğesi gelir ve gider kavramlarıdır. 
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi 
aşamasında oluşan gider ve gidere 
ilişkin harcamalar gerek vergi 
incelemesi yapan elemanlar,  gerekse 
işletme yöneticileri ve pay sahipleri için 
oldukça önemlidir. Zira gider kavramına 
giren her iş ve işlem işletmeye ait 
gider unsuru doğurmamakta, işletme 
ve işletme faaliyeti ile ilintili olmayan 
gider unsurlarının işletme adına gider 
kaydedilmesi işletmeyi herhangi bir 
vergi incelemesinde cezai müeyyidelerle 
karşı karşıya bırakabilir. Kanun koyucu 
bu hususa ilişkin olarak hangi gider 

unsurlarının işletme adına gider 
kaydedilemeyeceğini düzenlemiş 
ve bu unsurlara kanunen kabul 
edilmeyen giderler başlığı altında ilgili 
mevzuatlarda yer vermiştir. Kanunen 
kabul edilmeyen giderler kanun koyucu 
tarafından gelir vergisi mükellefleri 
ile kurumlar vergisi mükellefleri için 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Gelir vergisi 
mükelleflerine ilişkin kanunen kabul 
edilmeyen giderler Gelir Vergisi 
Kanunu’nda düzenlenmiş iken 
kurumlar vergisi mükellefleri için bu 
giderler Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili 
maddelerinde düzenlenmiştir.  

A.GELİR VERGİSİ 
KANUNUNDA GİDER 
OLARAK KABUL 
EDİLMEYEN UNSURLAR
Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı 
içinde elde ettiği kazanç ve iratların 
safi tutarıdır. Bu tanımdan yola çıkarak 
gelir vergisi mükelleflerinin elde etmiş 
oldukları gelire karşılık olarak bu geliri 
elde ederken katlandıkları giderler 
vergilendirme aşamalarında safi tutarın 
tespiti açısından belirleyici olmaktadır. 
Gelir vergisine ilişkin ilgili mevzuat 
birçok hususa değinmiş olmakla birlikte 
bizim için önemli olan ve üzerinde 
duracağımız nokta kanunen kabul 
edilmeyen giderler kısmıdır. Gelir Vergisi 
Kanunu 41. Maddesinde sırasıyla sayılan 
ve gelir vergisi mükelleflerini yakından 
ilgilendiren kanunen kabul edilmeyen 
giderler şöyledir.

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve 
çocuklarının işletmeden çektikleri 
paralar veya aynen aldıkları sair değerler.

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, 
eşine, küçük çocuklarına işletmeden 
ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, 
kamüsyonlar ve teminatlar.

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu 
sermaye için yürütülecek faizler

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük 
çocuklarının işletmede cari hesap veya 
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diğer şekillerdeki alacakları üzerinden 
yürütülecek faizler.

5. Her türlü para cezaları ve vergi 
cezaları ile teşebbüs sahibinin 
suçlarından doğan tazminatlar.

6. Kiralama yoluyla edinilen veya 
işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, 
sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak 
ve helikopter gibi hava taşıtlarından 
işletmenin esas faaliyet konusu 
ile ilgili olmayanların giderleri ve 
amortismanları.

7. Kullanılan yabancı kaynakları öz 
kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan 
kısma münhasır olmak üzere, yatırım 
maliyetine eklenenler hariç, işletmede 
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, 
komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı 
ve benzeri adlar altında yapılan gider 
ve maliyet unsuru toplamının %10 unu 
aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılan kısmı.

8. Basın yoluyla işlenen fiillerden 
veya radyo ve televizyon yayınlarından 
doğacak maddi manevi zararlardan 
dolayı ödenen tazminat giderleri.

9. Yıllara sari inşaat ve onarım giderleri.

Kanun koyucunun ilgili mevzuat 
çerçevesinde düzenlediği bu gider 
türleri gelir vergisi mükellefleri 
açısından kanunen kabul edilmeyen 
giderlerdir. Bu giderlerin gelir vergisine 
ilişkin vergilendirme döneminde vergi 
matrahından indirilmesi söz konusu 
olmayacaktır.

B.KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNUNDA GİDER 
OLARAK KABUL 
EDİLMEYEN UNSURLAR
Ülkemizde vergi gelirleri göz 
önüne alındığında kurumlar vergisi 
mükelleflerinden elde edilen vergi 
gelirlerinin, gelir vergisi mükelleflerine 
oranla çok daha fazla olduğu mali 
istatistiklerden net bir şekilde 
görülmektedir. Kurumlar Vergisi 
Kanunu’na tabi olan bu mükelleflerin 
gider olarak indiremeyecekleri durumlar 
ilgili kanunun 11. Maddesinde sırasıyla 
açıklanmıştır.

1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen 
veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 
benzeri giderler.

3. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılan kazançlar.

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa 
olsun ayrılan yedek akçeler.

5. Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar 
vergisi ile her türlü para cezaları, 
vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları 
ve faizler ile Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre ödenen gecikme 
faizleri.

6. Kanunlarla veya kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak tespit edilen 
hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul 
kıymetlerin itibarî değerlerinin altında 
ihracından doğan zararlar ile bu 
menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen 
komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

7. Kiralama yoluyla edinilen veya 
işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, 
tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz 
taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava 
taşıtlarından işletmenin esas faaliyet 
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve 
amortismanları.

8. Sözleşmelerde ceza şartı olarak 
konulan tazminatlar hariç olmak üzere 
kurumun kendisinin, ortaklarının, 
yöneticilerinin ve çalışanlarının 
suçlarından doğan maddî ve manevî 
zarar tazminat giderleri.

9. Basın yoluyla işlenen fiillerden 
veya radyo ve televizyon yayınlarından 
doğacak maddî ve manevî zararlardan 
dolayı ödenen tazminat giderleri.

10. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile 
tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve 
reklam giderlerinin % 50’si.

C.SONUÇ
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nu baz alarak açıkladığımız 
kanunen kabul edilmeyen giderler tüm 
işletmelerin ve özellikle işletmelerin 
mali işlerini yürüten personeller 
tarafından bilinmesi büyük önem arz 
eden konuların başında gelmektedir. 
Kazancın tespiti aşamasında gelir vergisi 
ve kurumlar vergisine ilişkin matrahın 
doğru belirlenmesi ancak mevzuata 
hâkimiyet, kanunlar tarafından çizilen 
çerçevenin dışına çıkmadan, mevzuattaki 
bilgilerin özümsenip bilinmesiyle 
mümkündür. Özellikle mükellefin vergiye 
uyum sağlanmasının amaçlandığı, 
mükellefin kanunlara uygun bir 
şekilde zamanında ve doğru beyan ile 
vergilendirilmesinin amaç edinildiği 
bu dönemde değindiğimiz bu konunun 
faydalı olmasını ümidiyle.

Kaynakça:
1.Gelir Vergisi Kanunu
2.Kurumlar Vergisi Kanunu
3.Vergi Usul Kanunu
4.Türk Ticaret Kanunu
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
“2016 AĞUSTOS AYI DEĞERLENDİRME RAPORU “ nu AÇIKLADI

2016 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim 
yüzde 7, otomobil 
üretimi ise yüzde 
13 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam 
üretim 915 bin adet, 
otomobil üretimi ise 
563 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
pazar, yüzde 7 oranında azalarak 584 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı yüzde 3 oranında azaldı ve 
438 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
14 oranında artarken otomobil ihracatı 
ise yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam ihracat 705 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 440 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 
2016 YILI AĞUSTOS AYI 
SONUÇLARI
• 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde,   
 önceki yılın aynı dönemine göre   
 yüzde 7 artış ile toplam 915 bin adet taşıt  
 aracı üretildi, otomobil üretimi ise   
 yüzde 13 artarak 563 bin adet düzeyinde  
 gerçekleşti.

• Toplam üretim 2006-2016 yılları arası  
 Ocak-Ağustos dönemi verileri   
 karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye  
 ulaşmış oldu.

• Bu dönemde, traktör üretimi ile   
 birlikte toplam üretim 951 bin adet olarak  
 gerçekleşti.

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

- B. Kamyonda  % 52 

- Midibüste  % 45

- K. Kamyonda % 39

- Minibüste % 34

oranında azalırken;

- Kamyonette  % 8

- Otobüste % 2

oranında arttı
• 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör  
 üretimi yüzde 4 oranında artarak 35 bin  
 601 adet oldu.

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

2006-2016 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)

2006-2016 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Ağustos) (x1000)
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• 2006–2016 yılları Ocak-Ağustos dönemine  
 ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet)  
 satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
 Buna göre, ithalatın pazar payının 2016  
 yılı ilk sekiz ayında yüzde 47   
 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

- 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları yüzde 10, yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 14, ithal hafif ticari araç 
satışları ise yüzde 5 oranında azaldı.

- Öte yandan 2016 yılı Ağustos ayında ithal 
hafif ticari araçların pazar payı yüzde 49 
düzeyinde gerçekleşti

• 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde; geçen  
 yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç  
 pazarı yüzde 46 oranında azalarak 14 bin   
865 adet, kamyon pazarı yüzde 47 oranında 
azalarak 12 bin 828 adet, midibüs pazarı  
 yüzde 45 oranında azalarak bin 164 adet  
 ve otobüs pazarı yüzde 28 oranında   
 azalarak 873 adet düzeyinde gerçekleşti. 

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016   
 yılında toplam pazar yüzde 27 ve otomobil  
 pazarı yüzde 45 oranlarında artarken hafif  
 ticari araç pazarı yüzde 1, ağır ticari araç  
 pazarı yüzde 37 oranında düşüş gösterdi.

• 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 440 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 77’sini oluşturan 705 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-
Ağustos döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 
14 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 17 oranında artarken,  
ticari araç ihracatı yüzde 11 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine 
paralel bir seyir göstererek 9 bin 505 adet 
olarak gerçekleşti.

Pazar

Toplam

10 Yıllık 
Ortalama 

(x1000)

2016
 (x1000) Değişim

Otomobil

HTA

ATA

459,0

303,2

132,3

23,6

583,8

438,0

130,9

14,9

27,2

44,5

-1,1

-37,0

2006–2016 yılları Ocak-Ağustos dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 yılında toplam pazar

Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak OSD
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29.5R25 ebadındaki Goodyear GP-4D 
Hi-Stability lastikler, 22.4 tonluk yükleri 
rahatlıkla taşıyabiliyor.

Damperli Kamyonlar ve yükleyiciler için 
üretilen Goodyear GP-4D OTR lastik 
serisi; altı, güçlü çekiş performansına 

sahip radyal lastikten 
oluşmaktadır. Bu 
çok yönlü lastikler, 
çamurlu ve 
yumuşak topraklı 
zeminlerde güçlü 
çekiş sağlayan 
ekstra sırt 
derinliğinin 
yanı sıra zorlu 
koşulların 
etkilerine 
karşı yüksek 
dayanıklılık 

sağlayan güçlü 
omuz bloklarına 

sahiptir. 

Lastiğin sırt yapısı aynı zamanda yanal 
çekiş, uzun lastik ömrü ve mükemmel 
bir sürüş sağlayan merkezi sırt desenine 
sahiptir. Goodyear GP-4D lastikleri 
topraklı, çamurlu, çakıllı ve taşlı 
zeminlerin tamamında üstün performans 
sergilemektedir.

En çok kullanılan ebatlardan biri olan 
Goodyear GP-4D 29.5R25 Hi-Stability 
lastiği 22,400 kg yükleme kapasitesine 
sahiptir. Bu performansıyla lastik, en 
zorlu kullanımlar için en önemli tercih 
haline gelmektedir. Goodyear GP-4D 
29.5R25 Hi-Stability lastiği, sahip olduğu 
yüksek yükleme kapasitesinin yanı sıra; 
güçlü çekiş, stabilite, lastik ömrü ve 

konfor performanslarına da sahiptir.

Yükleyiciler için olan 20.5R25, 23.5R25 ve 
26.5R25 ebatlarındaki Goodyear GP-4D 
lastiği “*” ibaresine sahipken, damperli 
kamyonlarda “**” işaretini barındırır. 
29.5R25, 775/65R29 ve 875/65R29 
ebatlarındaki üç lastik de “Hi-Stability” 
özelliğine sahiptir ve “**” ibaresini 
içermektedir. 

Goodyear GP-4D lastiği tüm zemin 
koşullarıyla baş etme yeteneğine 
de sahiptir. Bunun yanı sıra GP-4D 
lastikleri yüksek taşıma kapasitesine ve 
tüm etkilere karşı yüksek dayanıklılık 
özellikleri ile de öne çıkıyor.

GOODYEAR’DAN
22.4 TONLUK YÜK ÇEKİŞİNE SAHİP
YENİ OTR LASTİĞİ!

Kamyonlar ve 
yükleyiciler 
için üretilen 1.8 
metre çapındaki 
Goodyear’ın yeni 
yol dışı(OTR) lastiği 
GP-4D, en zorlu 
koşullara dayanıklı 
olmasıyla öne 
çıkıyor.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Koç 
Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi 
kapsamında toplu taşıma sektöründe 
toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin 
oluşması ve özellikle sektördeki kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik farkındalık 
çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla 
Otokar’ın öncülüğünde Kaptanlar Kulübü ve 
sektörün öncü sivil toplum kuruluşlarının 
oluşturduğu Ulaştırma Platformu işbirliği 
ile başşlatılan proje kapsamında sektördeki 
kadın istihdamını artıran ve toplumsal 
eşitlik için çalışmalar yürüten kurumları 
ödüllendiriliyor. Otobüs sektöründe yılın 
ikinci Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı’nın oldu.

Otomotiv sanayinin öncü 
şirketlerinden Otokar, 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda farkındalık 
yaratmaya devam ediyor. 
Otokar ve Kaptanlar 
Kulübü Ulaştırma 
Platformu’nun birlikte 
sürdürdüğü işbirliği 
kapsamında yılın ikinci 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ödülü kadınların istihdamı 
konusunda yaptığı 
önemli çalışmalarla 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı’na verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Teknokent’te gerçekleşen Ulaştırma 
Platformu Ödül Töreni’nde toplu taşıma 
sektörünün önde gelen isimlerinin yanı 
sıra Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN 
Women) Empower Women Avrupa ve Orta 
Asya Bölge Koordinatörü Meral Güzel de 
yer aldı. Organizasyonda Otokar Kurumsal 
İletişim Müdürü Beril Gönüllü, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı’nın ödülünü Daire Başkanı Alper 
Kolukısa’ya takdim etti. 

“ÖDÜLLERE DEVAM 
EDECEĞİZ”
Törende toplu taşıma sektöründe kadın 
istihdamına yönelik olumlu gelişmelerden 
son derece mutlu olduklarının altını çizen 
Beril Gönüllü, “Toplu taşıma sektöründe 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
olumlu adımlar atılması, özellikle şöfor 
istihdamında kadınlara da eşit şartlar 
sağlanması bizi çok sevindiriyor. Kentiçi 
yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde 
kadın şöfor istihdamının önünü açan 
ve kadınları bu meslek için teşvik eden 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı’nı, sektörümüzde 

iyi uygulamalarıyla örnek 
oldukları için takdir ediyoruz. 
Çalışmalarının tüm sektörümüz 
için ilham verici olmasını 
diliyoruz. Proje kapsamında 
önümüzdeki dönemde de 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda başarılı çalışmalar 
yürüten kurum ve şirketlere ödül 
vermeye devam edeceğiz” dedi.

Elde ettikleri anlamlı ödülün 
kendileri için hayli önemli 

olduğunu belirten Alper Kolukısa, kadın 
istihdamı konusundaki çalışmalara 
önümüzdeki dönemde de devam 
edeceklerini söyledi. Kolukısa, “Bir kadın 
istihdamı ile başladığımız bu yolda bugün 
bünyemizde 7 kadın şoförümüz görev 
yapıyor. Kadın şoförlerimiz işlerine büyük 
özen gösteriyor. Yolcularımızdan da çok 
olumlu tepkiler alıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde kadın şoför sayısını daha da 
artırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. 

TOPLU TAŞIMA SEKTÖRÜ 
İŞBİRLİĞİ
Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesini 
toplu taşıma sektörüne taşıyan Otokar’a, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sektörden 
destek gelmişti. Kaptanlar Kulübü 
Ulaşım Platformu, Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu (TOFED), Turizm Taşımacıları 
Derneği (TTDER), Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu (TOF), Tüm Özel Halk 
Otobüsleri Birliği (TÜHOB), İstanbul 
Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) ve 
Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Birliği (IPRU) imzaladıkları sertifika ile 
sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine önem 
verileceğine ve bu yönde yapılacak yönelik 
çalışmalara destek vereceğine söz vermişti.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
ÖDÜLÜ’NÜN İKİNCİSİ MUĞLA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE VERİLDİ

OTOKAR VE ULAŞTIRMA PLATFORMU BİRLİKTE SÜRDÜRDÜĞÜ İŞBİRLİĞİ 
KAPSAMINDA KURUMLARI ÖDÜLLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR
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Scania, kıyasıya rekabetin yaşandığı ağır 
vasıta sektöründe yeni modeliyle bir 
adım öne çıkmaya hazırlanıyor. Efsanevi 
T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışını 
büyük ölçüde koruyan Scania, yeni nesil 
araçlarında kabin, motor ve aktarma 
organları tamamen yenilendi. Yeni nesil 
araçlarını, eşsiz modüler sistemi ve 
verimliliği artıran hizmet paketleri ile 
sunmaya hazırlanan Scania, kullanıcılarının 
her türlü ihtiyaçlarına cevap verirken, 
teknolojik çözümleri ile de dikkat çekiyor. 
Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı çok 
yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları 
için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 
milyar Euro yatırım yaptı. Bunun yanında 
yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 
milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü 
gerçekleştirildi. 

Scania, 10 yıllık 
araştırma geliştirme 
süresi, 2 milyar Euro 
yatırım ve 10 milyon 
kilometrenin üzerinde 
test sürüşü sonucu 
üretime başladığı yeni 
nesil araçlarını yola 
çıkarmaya hazırlanıyor. 
Yeni Scania’nın 
basın lansmanı 
Stockholm’de 
muhteşem bir show 
ile gerçekleşti. Yeni 
nesil Scania, Türkiye 
pazarında, 2017 yılının 
ilk yarısında satışa 
sunulacak. 

“125 YILLIK TARİHİMİZİN 
EN BÜYÜK YATIRIMI”
Scania CEO’su Henrik Henriksson, dünya 
prömiyerinde yaptığı konuşmada “Yeni 
nesil hizmet anlayışı şüphesiz Scania’nın 
125 yıllık tarihinde en büyük yatırımıdır. 
Scania’nın yeni nesil araçları, on yıllık 
geliştirme sürecinin sonucudur. Yeni 
nesil Scanialar her detay incelenerek 10 
yıllık çalışmalar sonucu geliştirildi. Farklı 
sektörlerdeki iş ortaklarımızla bir araya 
gelerek onların beklentileri doğrultusunda 
geliştirmeler yaptık. Gelecek 10 yıllık 
teknolojiyi iş ortaklarımıza bugünden 
sunuyoruz. Sürdürülebilir hizmet anlayışımız 
ile iş ortaklarımıza en ekonomik çözümleri 
sunuyoruz. Pazar payımızı arttıracak ve 
bizi gelecek 10 yıllık döneme taşıyacak 
olan yeni nesil ürün ve hizmetlerimiz 
ile iş ortaklarımızın karşısına çıkıyoruz” 
açıklamasında bulundu.

“TAŞIMACILIKTA YENİ BİR 
DÖNEM BAŞLIYOR”
Scania Pazarlama Müdürü Adnan Yücel yeni 
nesil Scania araçlarının tanıtımında yaptığı 
açıklamada, rekabet üstünlüklerinin en üst 
noktaya çıkacağını belirterek “Yeni Scania, 
üstün teknolojisi, donanım özellikleri, yeni 
tasarımı, verimli motorları ve kabin içi 
yaşam alanları ile etkileyici bir model oldu. 
Yeni nesil Scania, bize Türkiye pazarında 
önemli bir ivme kazandıracaktır. Yeni Scania 
ile artık her segmenteki iş ortaklarımızın 
ihtiyaçlarına uygun özel ürünler sunacağız. 
Örneğin, canlı hayvan, akaryakıt ve tehlikeli 
madde, otomobil, tarım ürünü veya soğuk 
zincir gibi farklı ürün taşıyan iş ortaklarımıza 
uygun ekonomik çözümler sunacağız” dedi. 

Yücel, yeni nesil araçlarda Scania’nın 
DNA’sının korunduğunu söylerken 
sözlerine şöyle devam etti; “Araçlara 
önden baktığınızda Scania’nın alışık 

SCANIA 2 MİLYAR EUROLUK YATIRIMLA 
GELECEĞİN ARACINI ÜRETTİ
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olduğunuz T-tip dizayn anlayışından alıntılar 
görebilirsiniz. Yeni Scania’nın kabini tümüyle 
yeni bir kabin, ama Scania’nın efsanevi 
dizayn anlayışından bazı detayları da içinde 
barındırıyor” 

“SEKTÖR STANDARTLARINI 
YENİDEN TANIMLIYOR”
Scania, yeni nesil araç ve hizmetleri ile 
sektör standartlarını yeniden tanımlıyor. 
Yakıt tüketimi, güç aktarma organlarındaki 
geliştirmeler ve aerodinamik çözümler 
sayesinde, ortalama yüzde 5 oranında 
düşüyor. Böylelikle yılda 150 bin km yol kat 
eden bir araç, yaklaşık 2 bin litrenin üzerinde 
yakıt ekonomisi sağlıyor. 

13 LİTRELİK YENİ MOTOR
Scania yeni araçlarıyla birlikte 13 litre, 500 
hp’lik motorunu da piyasaya sürüyor. Yeni 
motorda Euro 6 emisyon değerleri, yüzde 
100 SCR sistemi ile sağlanıyor. Böylelikle 
daha güvenilir ve daha ekonomik bir motor 
elde ediliyor. Vites değişim süresini yarı 
yarıya azaltan yeni opticruise sistemi sürüş 
konforunu en üst noktaya çıkartıyor. Mevcut 
pazarda en geniş motor ürün gamına 
sahip Scania’nın, yeni nesil araçlarında, 13 
litrelik motor serisi 370 beygir gücünden 
başlayıp 410, 450 ve 500 beygir gücüne 
kadar alternatiflerden oluşuyor. 16 litrelik 

motorların güç seçenekleri ise 520, 580 ve 
730 beygir gücüne ulaşıyor. 

GÜVENLİKTE SON 
NOKTA: YAN PERDE HAVA 
YASTIKLARI VE YENİ 
AĞIRLIK MERKEZİ
Scania’nın yeni araçları, yan perde hava 
yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç 
olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde 
hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma 
tarzındaki kazalarda meydana gelen 
yaralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı 
hedefliyor. 

Yeni nesil Scania, azami dört farklı kamerayı 
kullanabilecek şekilde alt yapıya sahip. 
Böylelikle aracın yakın çevresi anlık olarak 
takip edilebiliyor. 

Geliştirilen fren sistemi, daha ileriye doğru 
konumlandırılan ön aks ve düşük ağırlık 
merkezi sayesinde 40 tonluk 4x2 kamyonu 
yüksek hızdan tamamen duruş konumuna 
yüzde 5 daha kısa mesafede ulaştırıyor. 50 
mm daha ileri götürülen yeni aks gelişmiş 
frenleme performansına katkıda bulunuyor. 

YENİ KABİNLERDE 
SÜRÜCÜLERİN BOY FARKI 
ORTADAN KALKIYOR
Scania mevcut P, G ve R kabinlerindeki 
popülaritesine tamamen yeniden tasarlanan 
S serisini de ekliyor. Böylelikle, tüm 
varyantlar sunulduğunda toplam 24 farklı 
temel kabin modeline ulaşıyor. 

Yeni kabinlerde iç mekan, optimum sürüş ve 
dinlenme alanı sunacak şekilde tasarlandı. 
Sürücünün koltuk ayar seçenekleri, boyları 
150 ile 220 cm arasındaki değişen tüm 
sürücüler için rahat bir sürüş pozisyonu 
sunuyor. Yeni Scania’larda A sütunu görüş 
açısını en uygun hale getirmek için da 
yeniden tasarlandı. 

Tüm yeni kabinlerde, sürücünün oturma 
pozisyonu, mevcut kabin nesline göre ön 
cama 65 mm ve sol cama 20 mm daha 
yakınlaştırıldı. Böylelikle sürücünün görüş 
açısı ve yol hâkimiyeti arttı.

EN ÇEVRECİ SCANİA
Scania, sürdürülebilir taşımacılığa geçişi 
kolaylaştıran çözümler geliştirmek 

için öncülük ediyor. CO2 
emisyonuna karşı mücadeleyi 
odak noktasına koyan Scania, 
2030 hedeflerine ulaşmak 
için çözümlerini hazırladı. 
Bu çözümler arasında hibrid 
araçları, gazlı motorları, bio-
etanol ve bio-dizeli kapsayan 
eşsiz bir yelpazeyi sayabiliriz. 

Yeni nesil Scania’lar, ilk etapta 
İsveç’te bulunan fabrikada 
üretilecek. İlk olarak uzun 
mesafe taşımacılığına yönelik 
araçlarla başlayacak olan 
üretim daha sonra tüm model 
gamı ile devam edecek.
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Ürün gamında ; Kamyon Şase ( HD 9 serisi 
), Rijit Kaya Kamyonu ( RD Serisi ), Belden 
Kırmalı Kaya Kamyonu ( ADT Serisi ) ve Ağır 
Nakliye Cekicileri bulunan ASTRA ,  HD 9 
Kamyon Şase  ürün gamında ( Euro 6  Egzoz 
Emisyon Normunda  şu an itibariyle 6 X 4 , 8 

X 4 ve 8 X 6 konfigurasyonlarını üretmektedir 
) kendi sınıfında rakipsiz Şase Yapısı ( 202.00 
NM Şase Burulma Direnci ) , Yüksek Motor 
Gücü ( Iveco tarafından da kullanılan Cursor 
motorlar ve 500 ve 560 HP secenekleri ) , 
müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen 
çok geniş yelpazedeki ağır hizmet tipi 
versiyon seçenekleri , yalın üretim prensibi 
, rakplerine göre daha yüksek teknik 
taşıma kapasitesi sunması , 
yıllardır Türkiye pazarında 
var olan IVECO ile 
büyük 

oranda parça uyumluluğu,  Euro 6 egzoz 
emisyon normunda EGR’ siz – aktif 
rejenerasyon prosesine ihtiyac duymayan 
, sadece SCR sistemi ile calısan motor 
yapısı gibi üstün özellikleri ile,  2016 yılından 
itibaren IVECO Arac San ve Ticaret A.Ş. çatısı 
altında satış ve satış sonrası hizmetleri 
gerçekleştiriyor.

ASTRA’lar  şantiye işlerinde sadece SCR 
sistemi sayesinde vakit ve mazot kaybına 
neden olan aktif rejenerasyon işlemine 
gerek duymuyor. Olağan üstü şasi 
dayanıklılığa sahip ASTRA dünyada sadece 
ağır off-road görevler için üretim yapan 
ender markalardan bir tanesi. 

ASTRA 70. YILINI 
KUTLUYOR

OFF-ROAD GÖREVLERİN BAŞARILI MARKASI 

‘’Bu yıl 70.kurulus 
yılını kutlayan, üretim 
tesisi İtalya – Piacenza 
‘ da bulunan , 2013 
yılından beri CNH 
Industrial şirketinin 
bir parcası olan, 
sağlamlık, güvenirlilik, 
çok yönlülük ve 
ihtiyaca özel çözümler 
üretme konusunda 
lider olan IVECO’NUN 
kardeş markası ASTRA 
ürünleri Maden ve 
Taş Ocakları , Zorlu 
İnşaat İşleri, Petrol & 
Dogal Gaz ve de Ağır 
Nakliye sektörleri‘ nde 
hizmet vermek için 
geliştirilmiş.. 
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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

MAKTEK AVRASYA 
2016

Başlangıç: 11.10.2016 
Bitiş: 16.10.2016

Takım Tezgâhları, Metal 
İşleme Makineleri, 
Teknolojileri, Kalite 
Kontrol, Test ve Ölçüm 
Cihazları

Tüyap, İstanbul Tüyap Fuarcılık

BURSA OTOSHOW 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

MÜSİAD 2016 Başlangıç: 09.11.2016 
Bitiş: 13.11.2016

Makine Ve Makine 
Ekipmanları, 
İnşaat, İnşaat 
Malzemeleri

İstanbul FuarcılıkIFM Yeşilköy, 
İstanbul

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

 2016
FUAR TAKVİMİ

201666
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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 FUARI

Başlangıç: 07.03.2017
Bitiş: 12.03.2017

Makine Parça ve 
Aksesuar , Araçlar, 
Endüstriyel

TAYVAN – Taipei TAITRA

 REW İstanbul Başlangıç: 16.03.2017 
Bitiş: 19.03.2017

13. Uluslararası 
Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetim 
Fuarı

TÜYAP, İstanbul IFO Fuarcılık

7. Antalya City Expo Başlangıç: 23.03.2017  
Bitiş: 26.03.2017

7. Uluslararası 
Belediye, Belediye 
Ekipmanları ve 
Teknolojileri Fuarı

Antalya Expo Center, 
Antalya

PYRAMIDS GROUP

2016 67
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Alman Ticari Araç Üreticileri Birliği (VDA) 
işbirliği ile Avrupa’nın 13 ülkesinin önde 
gelen 14 ticari araç dergisi tarafından 
düzenlenen Trailer Innovation 2017 ödülleri, 
treyler ve üstyapı sektörlerinde benzersiz 
fikirleri ve yenilikçi ürünleri teşvik etmek 
üzere veriliyor.

Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 
Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm 
Tankeri ile yarışmada ‘Güvenlik’ dalında 
birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, 
Tırsan tarafından geliştirilen bitüm taşıma 
operasyonunda güvenlik konseptinin ve 
konseptin treyler üzerindeki uygulamasının, 
treyler mühendisliğinin iş güvenliğine 
sağladığı yenilikçi katkısı dolayısıyla verildi. 

23 Eylül tarihinde düzenlenen törende 
ödülü Tırsan adına Kilit Müşteri Yönetimi 
Müdürü Mehmet Önen, Hoyer Bitumen 
Logistik GmbH Filo Müdürü Jean Ziegert 
ile birlikte aldı. Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitüm Tankeri, dünyanın likit 

madde taşımacılığındaki lider isimlerinden 
Hoyer’in, Almanya’da bitüm taşımacılığında 
uzmanlaşmış kuruluşu Hoyer Bitumen 
Logistik’in talepleri doğrultusunda 
geliştirilmişti. Tırsan’ın Facebook 
sayfasından canlı yayınlanan ödül töreni iki 
binden fazla kişi tarafından izlendi.

IAA Ticari Araç fuarında ödül töreni sonrası 
açıklama yapan Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Geliştirdiğimiz 
bu araç, 160 derecenin üzerindeki zift 
taşımacılığında güvenlik kurallarını yeniden 
tanımlaması ve 60 yıldır çözülemeyen 
güvenlik sorununu çözmesi bakımından 
çok önemli. Türkiye’nin böyle bir güvenlik 
standardını oluşturması daha da önemli,” 
ifadelerini kullandı. 

Nuhoğlu, “Bu ödül, ihracat odaklı 
büyümemiz için çok büyük bir başarıdır. 
Tırsan’ın operasyonel mükemmellik 
standartları çerçevesinde bu teknolojiyi 
geliştirip hayata geçiren tüm ekibimizi 
kutluyorum,” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine treyler 
ihracatının %98’ini tek başına gerçekleştiren 
Tırsan, Avrupa’ya Türkiye’den tanker ihraç 
eden tek firma konumunda bulunuyor. 

YENİLİKÇİ GÜVENLİK 
STANDARDI ADR’NİN DE 
ÖTESİNDE
Tırsan, 2014 yılında Türkiye’de tehlikeli 
madde taşımacılığında ADR mevzuatı 
yürürlüğe girmeden seneler önce, 2002 
yılından itibaren ADR anlaşmasının 
gereksinimlerini karşılayan üretim süreçleri 

ve ürünleri ile sektöre 
bu konuda öncülük 
etmişti. Kurduğu güçlü 
Ar-Ge altyapısı ve 
yeni teknoloji üretme 
yetkinliği sayesinde 
ise bugün, Avrupa 
treyler sektöründe 
ADR mevzuatını aşan 
güvenlik standartlarını 
belirleme seviyesine 
ulaştı.

Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitum Tankeri 
ile Tırsan, Avrupa’da 

tehlikeli madde taşımacılığında ADR 
mevzuatı ve işçi güvenliği uygulamalarını ileri 
taşıyacak yeni bir güvenlik anlayışı sunuyor. 

Trailer Innovation 2017 ödüllerinde kullanıcıya 
sunduğu yenilikler ile güvenlik kategorisinde 
ödül alan Kässbohrer Yüksek Güvenlikli 
Bitum Tankeri, Avrupa’da bitüm üretim 
ve taşımacılığı standartlarını belirleyen 
Eurobitume tarafından en riskli bölge olarak 
tanımlanan aracın çevresindeki 6 metre 
çaplık alanın dışındaki güvenli bir bölgeden 
elektronik dolum ve boşaltım sağlayan 
uzaktan kumandalı kontrol sistemi 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.

ALMANYA’DA SON SÖZÜ TIRSAN SÖYLEDİ
Türkiye’nin ilk ve 
tek treyler Ar-Ge 
merkezini kurarak 
kendi teknolojisini 
üreten lider üretici 
Tırsan, 2016 IAA 
Ticari Araç Fuarı 
sırasında Almanya’nın 
Hannover kentinde 
Avrupa treyler 
sektörünün en 
prestijli yarışmasında 
kazandığı Trailer 
Innovation 2017 
ödülünü teslim 
aldı. Türkiye treyler 
sektöründe ilk kez bir 
üretici bu ödülü alıyor.
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Yerli ve yabancı konuşmacılarla otomotiv 
sektöründeki gelişmelerin ve trendlerin 
tüm yönleriyle ele alınacağı Dünya 
Otomotiv Konferansı, bu yıl üçüncü kez 
gerçekleşecek. Worldwide Partnerships’in 

organize ettiği konferansta, 
otomotiv sektörünün önde gelenleri İstanbul 
Ataşehir’deki Silence İstanbul Kongre 
Merkezi’nde 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde 
bir araya gelecek. 

Dünya Otomotiv Konferansı bu yıl 450’nin 
üzerinde katılımcıyla sektörü tüm 

boyutlarıyla 
analiz edecek. 
Ekonomi 
Bakanlığı, 
Sanayi 
Bakanlığı, 
Borusan Lojistik, 
Ford Otosan, 
Tofaş Fiat, 
Aston Martin, 
TÜBİTAK MAM, 
IBM, Siemens, 
OPET, Bosch 
ve Panasonic 
gibi çok sayıda 
önemli firmanın 

yer alacağı konferansa, Almanya ve 
İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı 
sıra Amerika, Katar, İran ve Rusya 
gibi ülkeler de temsilcileriyle katılım 
sağlayacak. 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN 
GELECEĞİ MASAYA 
YATIRILACAK
Konferansın ilk gününde; 
global trendlerin Türk otomotiv 
endüstrisini nasıl etkileyeceği, 
son yıllarda büyük öneme 
sahip olan Endüstri 4.0 ile 
beraber dijitalleşmede 
Türkiye’nin konumu ve 
sektöre etkileri tartışılacak. 

Transatlantik Anlaşması ve AB 
Gümrük Birliği’ndeki güncel bilgilerin de 
paylaşılacağı konferans, dijital dönemde 
tedarik zinciri ve lojistik firmaları ile 
işbirliğinin otomotiv sektörüne nasıl yön 
vereceğinin konuşulmasıyla ilk gününü 
tamamlayacak.  

İkinci gün ise Türkiye ve dünyada akıllı 
ulaşım sistemi hakkındaki gelişmeler ve 
altyapı çalışmalarıyla teknoloji sektörü 
değerlendirilecek. Elektrikli araç ve 
batarya teknolojilerinin de konuşulacağı 
Dünya Otomotiv Konferansı, sürücüsüz 
ve bağlı araçlar hakkındaki çalışmaların 
paylaşılmasıyla son bulacak. 

DÜNYA OTOMOTİV KONFERANSI 
BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞECEK

Dünyada ve 
Türkiye’de otomotiv 
sektörünün tüm 
yönleriyle ele alındığı 
Dünya Otomotiv 
Konferansı, 29-30 
Kasım 2016 tarihlerinde 
Silence İstanbul Kongre 
Merkezi’nde sektörün 
önde gelenlerini bir 
araya getirecek. İki gün 
sürecek konferansta 
otomotiv ve lojistik 
sektörünün geleceği 
konuşulacak.



dunyaotomotivkonferansi.com

Otomotiv sektörünün kalbi İstanbul’da atacak
Dünya Otomotiv Konferansı bu yıl üçüncü kez İstanbul’da gerçekleşecek

Dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektörünün tüm yönleriyle ele alındığı Dünya Otomotiv Konferansı, 29-30 Kasım 2016 
tarihlerinde Silence İstanbul Kongre Merkezi’nde sektörün önde gelenlerini bir araya getirecek. İki gün sürecek konferansta 

otomotiv ve lojistik sektörünün geleceği konuşulacak. Daha detaylı bilgi için: www.dunyaotomotivkonferansi.com

ÇUKUR YILMAZ

SPONSORLAR

 DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN:
+44 74533 23512

ersin@wwpartnerships.com
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Kuruluşunun 50. yılını kutlayan ve Bursa’da 
yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar 
hem de ihracata yönelik, çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve 
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, 
Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli minibüs 
modelini dünyanın en önemli ticari araç 
fuarlarından biri olan IAA Hannover’de 
tanıttı. Yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan 
Karsan Jest’in elektrikli versiyonunun dünya 
tanıtım etkinliğiyle ilgili görüşlerini ifade 
eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Türkiye’de 
ilk kez geliştirilip üretilen elektrikli minibüs 
modelini hayata geçirmek ve bunu Avrupa’nın 
en önemli fuarlarından birinde görücüye 
çıkartmak Karsan’a nasip oldu. Bunun için 
emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı 
kutluyorum” dedi. 

165 km’lik menzile sahip olan sıfır emisyonlu, 
elektrikli Karsan Jest’in menzil uzatıcı ek 
sistemler ile toplam menzilinin 300 km’nin 
üzerine çıkabildiğine dikkat çeken Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Seri üretime hazır, 
sıfır emisyonlu elektrikli Karsan Jest, aynı 
zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği 
taşıyan ilk elektrikli minibüs modeli olma 
özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli  
sandalye  alabilen,  fabrika  çıkışlı  ilk 
elektrikli  minibüs unvanına da sahip Karsan 
Jest, tüm ülkeler için dar şehir 

yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü 
sunuyor. 80 km/s’lik maksimum hıza sahip 
elektrikli Jest’i öncelikle burada tanıtarak 
farklı ülkelerden siparişler alabilmeyi arzu 
ediyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Karsan Jest’in 3 yılda Türkiye olduğu kadar 
dünya çapında farklı ülkelerde çok sevildiğine 
ve tercih edildiğine dikkat çeken Baş, “Büyük  
şehirlerin  toplu  taşımacılık  sistemlerinde  
arterlerin  
beslenmesi  ihtiyacı  
ile tasarlanan,  
Karsan’ın  yolcu  
taşıma  ürün  
ailesinin  6 metrelik 
boyuyla en  küçük  
üyesi  olan  Jest, 
engelli erişim 
özelliğiyle  %100  
yolcu  taşımak  
üzere  sıfırdan 
tasarlanmış  bir  
minibüs.  Aynı  
zamanda  düşük  
yakıt  tüketimine,  

düşük  bakım maliyetlerine 
ve üstün güvenlik 
donanımlarına sahip bir araç. 
İlk lansmanından  bu  yana 
sadece İstanbul’da  120  farklı  
hatta,  2.150’den  fazla kişinin 
tercihi oldu. Türkiye  genelinde 
ise  50’nin  üzerinde  ilde  
4.000 adedin üzerinde  satış  
ile  toplu  taşımacılığın  en  
çok  tercih  edilen minibüs 
modellerinden biri olarak 
yine Karsan Jest ön plana 
çıkıyor. Karsan Jest, bugün  
sadece  Türkiye’de  değil  

kıtalar  arasında  da  tercih  ediliyor.  Karsan 
Jest,  Avrupa’da  ilk olarak Romanya’da 
Oradea Belediyesi yolcu taşımacılığı filosunda 
hizmet vermeye başlamıştı. Dominik  
Cumhuriyeti’nde  Punta  Cana  Uluslararası  
Havalimanı’na  satışı  gerçekleştirilen 
Jest’lerle  birlikte  Karsan  ilk  kez  Amerika  
kıtasına  da  giriş  yapmıştı.  Hali hazırda 
Karsan  Jest, Avusturya, Macaristan, 
Almanya, Bulgaristan, Romanya ve 
Gürcistan’da da kullanılıyor” açıklamalarında 
bulundu. 

Almanya’da gövde gösterisi yapan Karsan, 
IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’na toplam 
beş araçla katıldı. Elektrikli Jest’in yanı 
sıra fuarda Jest’in Euro VI dizel versiyonu 
da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alçak 
tabanlı, şehir içi toplu taşımaya uygun 8.15 m 
uzunluğundaki Atak ve 12 m uzunluğundaki 
Citymood ile 8.15 m uzunluğundaki 31 yolcu 
kapasiteli intercity Star da fuarda sergilendi.

KARSAN’DAN ALMANYA’DA
ELEKTRİKLİ ÇIKARTMASI!

Şehirlere yönelik 
geliştirdiği sınırsız 
ulaştırma çözümleriyle 
ön plana çıkan ve bu yıl 
kuruluşunun 50. yılını 
kutlayan Karsan, dünyanın 
en önemli ticari araç 
fuarlarından biri olan 
IAA Hannover Fuarı’nda 
elektrikli Jest modeliyle 
dikkatleri üzerine çekti.  
Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Seri üretime hazır hale 
getirdiğimiz, Türkiye’nin 
ilk yerli ve elektrikli 
minibüs modeliyle gururla 
Avrupa’da yerimizi aldık. 
Elektrikli Jest’i öncelikle 
Avrupa’nın en gözde ticari 
araç fuarında tanıtarak 
farklı ülkelerden siparişler 
alabilmeyi arzu ediyoruz” 
dedi. 
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GEZİ

AĞVA
Huzur dolu ve
sihirli bir yer arıyorsanız;

Karadeniz’in hırçın dalgalarına 
karşı gelmek ister misiniz? 
Cevabınız evet ise Ağva turları 
ile yanı başınızda bulunan bir 
cennete yolculuk edebilirsiniz. 
Ankara, Bolu ve Yalova gibi 
kentlere de yakın olması 
nedeniyle günübirlik ya da hafta 
sonu gezilerinin odağı. Şile’nin bu 
şirin beldesi Ağva, tarih boyunca 
balıkçılara ev sahipliği yapmıştır. 
Bu nedenle Ağva yemekleri 
genel olarak balık çeşitleri 
üzerine temellendirilmiştir. 
Karadeniz’de bulunan tatlı ve 
tuzlu su balıklarının çeşitliliği 
nedeniyle hala balıkçılar 
tezgâhlarını kurarlar. Ağva 
plajları Ege ve Akdeniz 
bölgelerindekileri aratmayacak 
cinsten. Yanı başınızda Göksu 
ve Yeşilçay nehirlerinin yanı sıra 
bir de Karadeniz’in hırçın suları 
bulunuyor.

Bir yanında Yeşilçay, diğer yanında 
Göksu dereleri ile yeşilin birçok 
tonunu içinde barındıran Ağva, 
her ne kadar İstanbul’la iç içe 
olsa da doğallığından hâlâ bir 
şey kaybetmemiştir. Ağva tarihi 
Karadeniz’den yolu geçen her 
millet tarafından oluşturulmuştur. 
Ağva resmi adıyla Yeşilçay, 
Şile’ye bağlı ve onun 40 km 
kadar doğusunda yer alan bir 
sahil beldesidir. Ağva’nın kışın 
2500 olan nüfusu yazın 15.000’e 
ulaşır. Odunculuk ve balıkçılığın 
yaygın olduğu yörede Şile bezi el 
işlemeciliği ve üretimi de büyük 
gelir kaynağıdır. Ağva hafta 
sonu kaçamaklarının, 1 günlük 
resmi tatillerin, kutlamaların ve 
toplantıların adresi olarak her 
sene binlerce kişiyi ağırlıyor. 
Saklı koyları keşfetmek, nehir 
kıyısında kahvaltı etmek, dağ 
yürüyüşü ve kano yapmak, 
yemyeşil ormanlarda yürümek, 
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Yönetmen: Timur Bekmambetov

Oyuncular: Rodrigo Santoro, Toby Kebbell, Jack Huston

Tür: Epik, Aksiyon, Macera

Yapım: ABD, 2016

Yönetmen: Türkan Derya

Oyuncular: Burcu Biricik, Özgün Çoban, Kaan Yılmaz

Tür: Romantik, Dram

Yapım: Türkiye, 2016

Ben-Hur Yahudi varlıklı bir prens, aristokrat, tüccardır. Üvey kardeşi Romalı Messala ise 
görüşmedikleri yıllar boyunca yüksek kademeli bir Roma hâkimi olmuştur. Kudüs’ten 
uzak kaldığı uzun yıllardan sonra buraya dönen Messala, artık Roma ordusunun komutanı 
olmuştur. Yahudilerin özgürlüğü için canı pahasına mücadele eden Ben-Hur’dan, çocukluk 
arkadaşı Messala tarafından, Romalıları eleştiren Yahudileri teşhis etmesi istenir ancak 
Ben-Hur kabul etmez. Messela onu kürek mahkûmu olarak sürgüne gönderir. Bunun 
üzerine arkadaşı Zengin hayatına veda eden prens bu olay üzerine intikam yemini edecektir. 
Bu andan sonra hayatı büyük bir maceranın içinde kaybolur...

Yeni Ben-Hur filminin yönetmen koltuğunda Timur Bekmambetov bulunurken özgün eseri 
senaryolaştıran isimler Keith R. Clarke ve John Ridley.   Filmin oyuncu kadrosunda Jack 
Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell, Nazanin Boniadi ve Rodrigo Santoro yer alıyor

Bugüne kadar İkinci Bahar, Kara Melek, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi 
birçok diziye imzasını atan yönetmen Türkan Derya’nın ilk uzun metrajlı yapımı büyük bir aşk 
hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde de yıldızı parlayan genç oyuncular Burcu Biricik 
ve Özgün Çoban yer alıyor. Çok Uzak Fazla Yakın filmi İki üniversiteli gencin tanışmalarının 
ardından yaşadıkları büyük aşkları ve iniş çıkışları seyirciyi derin duygulara sürükleyecek.

BEN-HUR

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN

FİLM
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Antonie de Saint Exupery
Salon Yayınları

Dawn Barker
Yabancı

Ali Lidar
İthaki Yayınları

Hoşça kal. İşte sırrım. Çok basit bir sır. İnsan sadece yüreğiyle hakikati görebilir. Asıl 
görülmesi gerekeni görmek içi göze ihtiyaç yoktur. Göz kapanmadan gönül açılmaz.

Yıllar sonra aynı adada, Louise adında baygın ve yalnız bir genç kız bulundu. Acil 
müdahaleden sonra iyileşip evine dönen genç kız, anne ve babasının geçmiş ve yaptıkları 
seçimler hakkındaki konuşmalarına kulak misafiri oldu. Yavaş yavaş gün yüzüne çıkan 
sırlarından zarar görecek tek aile onunki değildi ve Louise, bir daha asla eskisi gibi 
olmayacaktı.

Ali Lidar zamanı geriye sarıp geçmişe bir selam çakıyor. Unuttuklarımızı hatırlatıyor, 
özlediklerimizi, yaşlı evimizin avlusunu, eski sevgilinin kokusunu...

Gökyüzündeki melek yere inerken annemiz çay demliyor.

Çocukluğumuz, kaybettiklerimiz, dertlerimiz yanı başımızda. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı 
olsa da yolun başındayız, Yolun Başı’nda...

KÜÇÜK PRENS

ONU ÖZGÜR BIRAK

YOLUN BAŞI

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. Bal gibi yapışkanlı sütü olan bir ağaç

2. Benzeştirme

3. Opera, bale gibi müzikli sahne yapıtlarının  
 sözlerini ya da konusunu içeren metin kitapçığı

4. Hakkâri ilinin eski adı

5. Marmara bölgesinde bir göl

6. Adım aralığı

7. Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş

8. Ağ şeklinde yapılan örgü

9. Maden pisliği, balmumu

Yukarıdan aşağı
1. Ham ile olgun arası

2. Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk  
 kırıntıları

3. Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı

4. Sabah namazını ortalık ağarıncaya kadar   
 geciktirme

5. Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi

6. On para değerinde olan sikke
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Öncelikle muzların kabuğunu soyup parmak 
şeklinde doğruyoruz. Oval bir kapta un, yumurta, 
süt, maden suyu, süzme balı karıştırarak çırpma 
teli yardımı ile çırpıyoruz. Ve bu karışım tempura 
sos oluyor. Doğradığımız muzları bu karışıma 
bulayıp önceden kızdırmış olduğumuz Ayçiçek 
yağında kızartıyoruz.

Servis tabağının alt kısmına dut pekmezini 
koyup üzerine kızartmış olduğumuz muzları 
alıyoruz.

Afiyet olsun

MUZ 
TEMPURA
malzemeler

sunum

hazırlanışı

• MUZ 2 ADET

• UN 50 GR

• YUMURTA 1ADET

• SÜT 50 GR

• MADEN SUYU 50 GR

• SÜZME BAL 20 GR

• DUT PEKMEZİ 30 GR

• AYÇİÇEK YAĞ 200 GR
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