
20 EKOVİTRİN TEMMUZ 2016

Öztiryakiler Ar-Ge Müdürü Murat Hacı:
Bulaşık makinelerimiz sektörün tüm 
ihtiyaçlarını karşılayabiliyor
Ar-Ge ve yeni teknolojilere son derece önem veren Öztiryakiler, sektöre ait Türkiye’deki tek 
Ar-Ge merkezine sahip. Öztiryakiler Ar-Ge Müdürü Murat Hacı, bulaşık makinelerinin sahip 
olduğu teknolojiyi ve avantajlarını, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.  

Öztiryakiler’in  Ar-Ge mer-
kezinde dünya genelindeki 
tüm markalar ve yeni 

teknolojiler takip edilerek mevcut 
teknolojilerin üzerine çıkacak 
çevreci, fonksiyonel, müşterilerin 
ihtiyaçlarına cevap veren yeni 
model ürün proje çalışmaları 
yapılıyor. 

“Benchmark, ürün – geliştirme 
ve yeni teknolojiler”

 Ar-Ge merkezimizde bulaşık 
makineleri için yaptıkları çalışma-
ları üç ana başlık altında topla-
dıklarını belirten Ar-Ge Müdürü 
Murat Hacı, bunları “benchmark 
çalışmaları, ürün – geliştirme ve 
yeni teknolojiler” çalışmaları ola-
rak sınıflandırıyor. Hacı konuyla 
ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Ben-
chmark çalışmaları ile sektördeki 
gelişmeler takip edilerek  farklı 
markalara ait ürünler  incelen-
mekte ve değerlendirilmektedir. 
Ürün-geliştirme çalışmalarında 
ise mevcut ürünümüz üzerinde 
ürün geliştirme çalıştırmaları ya-
pılarak ürünün kalitesi ve özellik-

leri iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 
Yeni teknolojiler çalışmalarında 
ise şirketimize ilerideki yıllarda 
yön verebilecek özel teknoloji-
leri ürünümüzde kullanmak için 
çalışıyoruz.”

Bulaşık makinasının 
sahip olduğu teknoloji 

Öztiryakiler bulaşık makine-
leri, özel tasarım boyler sayesinde 
son durulama suyu sıcaklığını 
maksimum seviyede tutarak bula-
şıkların hijyenik yıkanmasını sağ-
lıyor. Yıkama ve durulama suyu 
özel termostat kontrollü yıkama 
sistemi sayesinde aynı sıcaklıkta 
tutuluyor ve bu şekilde etkin bir 
yıkama sağlanıyor. Özel tasarım 
filtre sistemi sayesinde yıkama 
suyu yıkama işlemi esnasında sü-
rekli filtreden geçirilerek yıkama-
nın iyileştirilmesi sağlamaktadır. 
Kullanıcı dostu bir arayüzü bulu-
nuyor. Boyler ve yıkama tankını 
tek tuşla su doldurma ve ısıtma 
imkanı bulunuyor. Farklı kirlere 
göre farklı program algoritmaları 
bulunup bu da yıkama kalitesini 
iyileştiriyor. Yıkama ve durulama 

kolları kullanım kolaylığı  sayesin-
de istenildiği zaman  temizlene-
biliyor.   

Ürünlerin avantajları 

Bulaşık makinelerinin birçok 
avantaja sahip olduğunu belir-
ten Murat Hacı, bu avantajları 
şu şekilde açıklıyor: “Örneğin iş 
gücünden kazanmanızı sağlar, 
işletmenizde gün içinde kullanılan 
bardak ve tabakları yıkamak için 
işletmenizin büyüklüğüne bağlı 
olarak en az 2 kişinin çalışması 
gerekmektedir. Bulaşık makina-
sı kullandığınız takdirde ise bu 
çalışan kişi sayısı belki azaltılmış 
olacak veya bu kişilerin aynı 
zamanda başka işleri yapabilmesi 
için zaman yaratılmış olacaktır. 
Makinalarımız endüsriyel tip ve 
özel olarak tasarlanmış yıkama 
kolları, gastromik yıkama tankı ve 
optimim çalışma aralığındaki özel 
motor ve ısıtıcıları sayesinde bu-
laşıkların hem ekonomik şekilde 
hem de mükemmel yıkama kalite-
sinde yıkanmasını sağlayarak işlet-
menin su ve elektrik tüketimine 
ciddi kazançlar sağlamaktadır.” 

MURAT HACI
Öztiryakiler Ar-Ge Müdürü
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HABER - LOJİSTİK  / KARINCA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükleme hizmetlerinde 
Karınca damgası

Lojistik alanda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını belirten Karınca Gümrük 
Müşavirliği Gümrükleme Hizmetleri Müdürü Taylan Ulusan, “Gümrükleme ve lojistik 
alanda tek elden sunduğumuz hizmetler müşterilerimizin daha kaliteli ve daha 
ekonomik bir hizmet almalarını sağlıyor” diyor.

Lojistikte çözüm odaklı bir 
hizmet anlayışı ile hareket 
ettiklerini belirten Karınca 

Gümrük Müşavirliği Gümrükleme 
Hizmetleri Müdürü Taylan Ulusan, 
“Müşterilerimizin beklentilerini 
doğru analiz ederek onlara değer 
katan özel çözümler sunuyoruz. Bu 
sayede müşteri memnuniyetinde 
sürekliliği yakalamış oluyoruz” diye 
konuştu.

Karınca, müşterilerine ithalat 
ve ihracat gümrükleme, serbest 
bölge uygulamaları ve transit tica-
ret işlemlerinin dışında dahilde ve 
haricte işleme izin belgesi danış-
manlığı, tüm fuar işlemlerinin tek 
çatı altında toplanması gibi katma 
değerli hizmetler sunuyor. 

1986 yılından bu yana müşteri-
lerine şeffaf ve güvenilir gümrük-
leme hizmeti sunduklarını ifade 
eden Ulusan, “Gümrüklü alanlarda 
bulunan Karınca ofisleri, gümrük 
müdürlükleri ve ihracatçı birlikleri 
ile direkt bağlantılı olan bilişim 

sistemi, işlemlerin hızlı ve güvenilir 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağ-
lar. Gümrük mevzuatı ve vergileri 
konularında uzman danışmanlar-
dan oluşan kadrosu ile operasyon 
ekipleri arasındaki koordinasyon 
müşteriye en uygun çözümü üret-
meyi sağlar. Karınca Gümrükleme, 
yüklerin gümrüklenerek adrese 
teslim edilmesine kadar geçen tüm 
süreci yönetir, kontrol eder ve onli-
ne takip sistemi ile müşterilerin de 
takip edebilmesini sağlar” dedi.

İhtiyaca göre çözümler sunuyor

“Müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutmak amacıyla geniş bir 
hizmet ağına sahibiz. Çatalca, Ata-
türk Havalimanı, Halkalı, Derince, 
Gebze, Erenköy, Ambarlı, İzmir, 
Mersin, Tekirdağ da ofislerimiz 
bulunuyor. Türkiye’nin her yerinde 
ihtiyaca göre müşterilerimize çözüm 
önerileri sunabiliyoruz” diyen Ulu-

san, her türlü yeniliği takip ederek 
hizmet ve bilgi paylaşımını gerçek-
leştirdiklerini kaydetti. Ulusan, güm-
rükleme, uluslararası ve ulusal tüm 
taşıma ve depolama hizmetlerinin 
tek bir çatı altında karşılanabilmesi, 
yönetilmesi ve raporlanmasının 
kendilerini rakiplerinden ayıran en 
büyük özellikler arasında olduğunu 
söyledi.

Tekstil, ayakkabı, gıda, makina, 
yedek parça gibi çok farklı sektör-
lerde lokal ve global birçok firmaya 
uzun soluklu hizmet sunduklarını 
belirten Ulusan, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Türkiye’de düzenlenen 
birçok önemli fuar organizasyonu-
nun gümrükleme hizmetlerini Ka-
rınca olarak biz karşıladık. Kardeş 
firmamız Karınca Lojistik’ten gerek-
li durumlarda uluslararası nakliye, 
depolama ve lojistik hizmet desteği 
alarak tek elden tüm ihtiyaçları en 
ekonomik şekilde sağlama avantajı-
na sahip.”

Aydın Büyükşehir Belediye-
si’nin Kuşadası’nda dalış 
turizmini geliştirmek ve 

turizmin canlandırılması amacıyla 
SKYAIR Shop firmasından satın 
aldığı Airbus A 300 tipi uçak, 
yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın 
ardından Kuşadası Körfezi’nde 
batırıldı. Uçağın montajının yapıl-
dığı Güzelçamlı’dan deniz yoluyla 
Kuşadası’na getirilişi ve batırılışı 
sırasında ortaya ilginç ve renkli 
görüntüler ortaya çıktı.
SKYAIR Shop Havacılık uçuş 
ömrünü yitiren uçakların satın al-
malarını yaparak uzman ve lisanlı 
uçak teknik ve mühendis ekibi 
ile havalimanlarında üst düzey 
emniyet önlemleri alarak uçak-
ların yerinde kesimini ve müşte-
rilerinin talepleri doğrultusunda 
da yurt içi ve yurt dışında kesilen 
parçaların nakliyesi sonrasında 
hiç kesilmemiş gibi montajını ya-
parak uçakları hurdaya çıkmadan 
restoran ve kafe haline getirerek 
farklı şekilde hizmet vermelerini 
sağlıyor. Kuşadası’nda denize 
batırılan 54 metre uzunluk ve 44 
metre kanat genişliğindeki Airbus 
A300 tipi uçak, İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanında 1,5 aylık 
bir zaman içinde kesimi yapıldık-
tan sonra 8 parça halinde 6 adet 
‘’Low Bad’’ Tırlara yüklenerek ve 
yol güvenliği sağlanarak Nisan ayı 
başında Kuşadası’na getirilmişti. 
Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da 
milli park yakınlarında tırlardan 
indirilen uçağın parçalarının 
montajı 7 Nisan tarihinde başla-
mıştı. SKYAIR Shop uzman ekibi 
tarafından 2 aya yakın sürede 
yürütülen çalışmalar sonucunda 
uçağının montajı deniz kenarında 
tamamlandı ve 7 Haziran sabahı 

Kuşadası Körfezi’ne indirildi. 
Uçağın denizde yüzdürülmesi 
sırasında ortaya ilginç görüntüler 
çıktı. Deniz üzerindeki 4 saatlik 
bir yolculuğun ardından dev uçak 
batırılacağı noktaya getirildi. Ku-
şadası’nı dünya sualtı turizminde 
önemli bir noktaya taşıyacak bir 
proje gerçekleştirildi.
Törene, Aydın Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
Dünya Serbest Dalış Şampiyo-
nu Derya Can, CHP Aydın il 
Başkanı, Söke, Karacasu, Çine ve 
Bozdoğan Belediye Başkanları, 
Aydın Büyükşehir Belediyesi 
Denizcilik Daire Başkanı ile çok 
sayıda vatandaş izledi. Yapılan 
çalışmanın ardından dev uçak 
Ramada ve Suhan 360 otellerinin 
önünde denize batırıldı.
Airbus A300 uçağının batırıl-
masıyla birlikte Kuşadası’nın 
dünyanın önemli sualtı dalış mer-
kezlerinden biri haline geleceğini 
belirten SKYAIR Shop Ope-
rasyon Müdürü Emin Ertemel: 
‘’Kayseri ve Balıkesir’de montajı-
nı bitirerek teslimatlarını yaptığı-
mız restoran ve kafe uçaklardan 
sonra farklı bir projeye daha imza 
atmak bizleri çok mutlu etti ve 
en önemlisi ufkumuzu genişletti. 
Bugün dev uçağı Resif amaçlı, ya-
rın bir Otel veya eğlence merkezi 
haline getirebiliriz. Kuşadası’nın 
bir dünya markası haline gelmesi 
için; Türkiye’deki batık uçaklar 
içerisinde en büyüğü olan A300 
uçağı projesini Aydın Büyükşehir 
Belediyesinin talebi ile birlikte ta-
sarladık ve nihayetinde vazifemizi 
başarılı şekilde sonuçlandırarak 
kendilerine teslim ettik. 1,5 ay ke-
sim, 2 ay montajı süren bu farklı 
işin tamamlanmasının ardından 

DEV UÇAK, DALIŞ TURİZMİ İÇİN 
SU ALTINDA
uçak denizden yüzdürülerek, 
Türkiye Sualtı Federasyon yetki-
lilerinin gözetiminde batırılacağı 
noktaya getirildi ve batırma işlemi 
tamamlandı’’ dedi. 

Batış öncesi neler yapıldı?

Airbus A 300 tipi uçak önce 
İstanbul havalimanı içinde 
SKYAIR Shop ekibi tarafın-
dan parçalandı. 6 büyük Tır’a 
yüklenerek, titizlikle alınan yol 
güvenliği ile montaj için Kuşada-
sı’na bağlı Güzelçamlı’ya getirildi. 
Uçakta Motor, yakıt, hidrolik, 
elyaf ve benzeri deniz ve içindeki 
canlılara zarar verecek tüm atık-
lardan temizlenen uçak, denize 
dev vinçlerle indirildi.. Vinçlerle 
ön tarafından tutulan uçağın 
yerdeki kontrolünde bir büyük iş 
makinası daha kullanıldı. Altına 
yüzer balonlar bağlanarak yüz-
dürülen Airbus A 300 tipi uçak 
yüzer vince bağlanarak büyük 
bir römorkör tarafından kıyıdan 
çekildi ve batırılacağı Kuşadası 
Körfezi’ndeki Ramada ile Sühan 
360 Otellerinin karşısındaki 
bölgeye getirildi. Burada yapılan 
törenin ardından, uçağın batırıl-
ması işlemi gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa’da denize 
batırılan uçakların en büyüğü

SKYAIR Shop yetkilisi Emin 
Ertemel; Bir uçağın “dalış turiz-
mi” için denize batırılması Tür-
kiye’de bir ilk değil ancak bizim 
yaptığımız iş gerek ülkemiz gerek-
se de Avrupa’da bugüne kadar bu 
boyutta resif amaçlı batırılan en 
büyük ve bir ilk oldu” dedi.

SKYAIR Shop tarafından kesim ve montajı yapılan Airbus A300 tipi uçak Kuşadası’nda denize batırıldı.
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