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ŞİRKET PROFİL

Mobil Sahne Sistemleri, 1992 yılından bu yana faa-
liyet gösteren mobil organizasyon pazarlamasında 
uzman bir firmadır.  

Müşterilerinin hedef kitleleri ile doğrudan iletişim 
kurabilmeleri için, TIR dorselerinin üretim, satış ve 
kiralama hizmetlerini tek çatı altında toplayan ilk 
firmadır. 

Düzce’deki üretim tesislerinde 10 dönümlük arazi 
üzerinde alanında 50 kalifiye personeli ile Türki-
ye’deki kurumsal firmalar yanı sıra pek çok kamu kuruluşu ve sosyal sorumluluk projesi için talep 
edilen araçların üretimini gerçekleştirmektedir.

Üretim tesisi yanı sıra İstanbul’daki merkez ofisinde hizmet veren 20 uzman personeli ile müşteri 
ihtiyaçlarını tespit ederek üretim öncesindeki tasarım çalışmalarında pek çok esnek çözüm sunabilen 
Mobil Sahne Sistemleri, organizasyon sırasında da müşterilerine proje yönetim desteği sağlamaktadır.
Mobil organizasyonlardaki uzmanlığını müşterilerinin projelerine yansıtarak sektör liderliğini devam 
ettiren Mobil Sahne Sistemleri 2010 yılı itibariyle Ortadoğu, Türkiye Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa’da-
ki müşterilerine de hizmet vermeye başlamıştır

Müşterilerimizin kurumsal ya da pazarlamaya yönelik mobil 
etkinliklerinde gereken TIR araçlarının uluslararası standart-
larda üretimini yaparken koşulsuz müşteri memnuniyeti 
yaklaşımı ile en verimli proje yönetimi ve alt yapı desteğini 
sağlamak.

Müşterileri ile çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini en üst 
düzeyde karşılamak için çalışarak etkinlik TIR’ı üretimi ve 
proje yönetimi alanlarında sektör liderliğine devam ederek 
yurt dışı pazarlarında da söz sahibi olmak.

NEDEN BİZ?

Öncelikle bir road show veya organizasyon yaparken mobil sahneleri ve gerekli hizmetleri sizlere en 
geniş çözüm alternatifleriyle sunuyoruz. Amaç; kazanmaktansa, maddi kazanımlar yerine sizlerle ba-
şarılı projelere imza atarak yeni bir kurumsal iş ortağı kazanmayı tercih ediyoruz. Organizasyon etüt-
leri, detaylandırılmasını, hizmetlerini, görsel medya materyelleri ile yayınlarını, iletişim, kordinasyon, 
raporlama ve bütçe çalışmalarını yaparak sizlere sunuyoruz. Arzu ederseniz, organizasyon boyunca 
baştan sona video kayıt ve fotoğraf çekimleri yaparak, proje sonunda derlenmiş bir CD veya DVD 
medya metaryali olarak tarafınıza teslim ediyoruz. 

VİZYON

MİSYON
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ŞİRKET PROFİL

• Tüm çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın 
değerlerimizi benimseyerek davranışlarına yan-
sıtmalarını bekleriz.
• Takım halinde çalışmayı severiz.
• Mesleki uzmanlıklara önem verir, kişilerin  
uzmanlıklarını geliştirebilmeleri yolunda gereken 
desteği sağlarız.
• Başarılarımızı beraber kutlarken hatalarımızı da düzeltmek için ortak hareket ederiz.
• Şirketimizin çıkarlarını kişisel ve departman çıkarlarının önünde tutarız.
• Her yeni gündeki çalışmalarımızın firmaya ve bizlere değer kattığından emin olurken müşteri mem-
nuniyetini arttırmak için kendimizi zorlarız.
• Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve birbirimize karşı dürüst ve şeffaf çalışırken yasalara saygıyı her 
zaman ön planda tutarız.
• Üretimini gerçekleştirdiğimiz araçlarda kaliteden ödün vermemek için planlı ve son teknolojileri takip 
ederek çalışırız.
• Alınan kararlar ve planlanan sürelere uygun çalışarak işlerimizi zamanında teslim etmeyi hedefleriz.
• Çalışma arkadaşlarımızın sıra dışı ve yaratıcı fikirlerini destekler; işlerimizi geliştirebilmemiz için yeni 
fikirler sunmaları için onları teşvik ederiz.
• Sonuç odaklı çalışmaktan hoşlanır, yolumuza çıkan engellerin bizi güçlendirdiğine inanırız.
• Çalışmalarımızda sorumluluk alarak takım olarak aldığımız kararları destekleriz.

Sonuç olarak, başarının bir yolculuk olduğuna inanarak düşünmekten ziyade uygulama ile Mobil Sah-
ne Sistemlerini sektörünün saygın ve köklü firmalarından biri yaparken liderliğinden ödün vermemesi 
için de tüm gücümüzle geleceğe odaklanırız.

DEĞERLERİMİZ

Mobil Sahne Sistemleri proje yönetim ekibi, 20 yılı aşkın tecrübe ve birikimleri ile müşterilerinin ihti-
yaçlarına en doğru çözümü sunmak için çalışmaktadırlar. Yönetim ekibi, projelerin ihtiyaçları doğrul-
tusunda özgün tasarımlar, planlama, iletişim,  ekipler arası koordinasyon ve proje sonrasında raporla-
ma hizmetlerini sunabilmektedir.

PROJE SIRASINDA VERDIĞIMIZ HIZMETLER

PROJE YÖNETIMI

Türkiye’nin büyük illeri yanı sıra pek çok küçük ilçe ve belde de hizmet vermiş olan Mobil Sahne 
Sistemleri, operasyon ekibi ile de rakiplerinden bir adım öndedir. Projeye özel operasyon yöneticileri, 
müşteriye özel üretilen aracın organizasyon alanına ulaştırılması yanı sıra kurulum, alanın hazır hale 
getirilmesi ve sökülme işlemlerinde de hizmet vermektedirler. Organizasyonlardaki verimliliği arttır-
mak için operasyon ekibi esnek bir bakış açısı ile müşterilerinin alan içerisindeki promosyon dağıtımı, 
teknik danışmanlık ve catering hizmetlerine de destek verebilmektedirler.

OPERASYON YÖNETIMI
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Mobil Sahne Sistemleri bünyesindeki teknik servis ekibi ile filodaki tüm araçların üretim, bakım ve 
onarımını üstelenmişlerdir. Ayrıca firmaya ait teknik servis araçları ile organizasyon sırasında talep 
edilen teknik desteği de 7/24 yerinde sunabilmektedirler.
Teknisyenler, tüm çekici ve müşteriye özel dorselerin organizasyon alanında sorunsuz hizmet vere-
bilmesi için gerekli iç ve dış düzenlemeleri sertifikalı malzemeler ile üretim tesisinde gerçekleştirmekle 
beraber organizasyon alanında da araç sürücülerine destek vermektedirler.

TEKNIK YÖNETIM

Kurumsal ya da pazarlamaya yönelik tanıtımlar
Eğitim, toplantı ve seminer
Gezici Fuar Alanı
Festival/Şenlik
Tiyatro/Sinema Gösterimleri
Konserler
Satış
Sağlık
Animasyon/Eğlence
Sosyal Sorumluluk
Spor Organizasyonları

TAM HIZMET MODELI ILE MOBIL SAHNE SISTEMLERININ SUNDUĞU ARAÇ KULLANIM ALANLARI:

PROJE SONRASINDA VERDIĞIMIZ HIZMETLER

Mobil Sahne Sistemleri proje ekibi olarak organizasyon sırasında verilen destek proje sonrasında da 
devam etmektedir. Organizasyon esnasında saha da gerçekleştirilen çalışmaların
 
* Kaset ve fotoğraf olarak bel-
gelendirilmesi
* Alana giriş çıkışların ölçülerek 
raporlanması
* Organizasyon için kat edilen 
kilometre – yakıt vd. bilgilerin 
raporlanması
* Organizasyon için saat/kişi 
raporlanması
* Organizasyonun PR argüman-
larına yönelik bilgi hazırlanması
* Genel bütçe kontrollerin yapıl-
ması
* Gibi konularda da hizmet verilebilmektedir.
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• Araçların Ulaştırma Bakanlığı K1 – K2 yetki belgelerinin olduğunu kontrol et.
• Çekici ve dorselerin kasko poliçesi ve trafik sigorta poliçesinin yapıldığını kontrol et.
• Araç içerisinde taşınacak olan malzemelerin listesini hazırla ve kontrol et.
• Dorse de taşınacak ekipmanların sigortasını yaptır.
• Araç iç ve dış giydirmelerini kontrol et
• Proje başlamadan araç giydirmesini ruhsata işlet.
• Organizasyon alanları için gerekli olan izinlerin bir kopyasını mutlaka araçta bulundur.
• Araç Takip Sisteminin aktif olup olmadığını kontrol et.
• Tır’ın gideceği bölgelere göre ortalama yakıt hesaplamasını proje öncesinde yap.
• Rota planlarken iki nokta arasının mesafesi, hava, yol ve şoför sürüş güvenliği planlayarak yap.
• Şoförlere organizasyona bağlı ekiplerin iletişim bilgilerini ilet.
• Etkinlik için gidilecek güzergâhı şoföre önceden belirt.
• Aracın kurulumu ve bakımı için teknisyen görevlendir.
• Elektronik ekipmanları taşıma Case’leri ile taşı.
• Organizasyonda yapılacak aktivitenin büyüklüğüne göre gerekli güçte jeneratör tipi seç.
• Jeneratörün yetersiz kaldığı durumlarda şebeke elektriği temin et.
• Organizasyonda görev alacak personellerin ve şoförlerin SGK’lı olmasına dikkat et.
• Personellerin konaklama ve iaşe bedellerini organizasyon öncesinde hesapla.
• Çalışma yapılacak alanlarda önceden keşif yap.
• Organizasyon alanlarında özel güvenlik bulundur.
• Organizasyonların içeriğine göre alanda mutlaka ambulans bulundur.
• Araçlarda ilk yardım seti ve yangın tüpü bulundur.
• Araç acil çıkış kapılarını önceden kontrol et.

YOL PLANLAYICISI

Biz Mobil Sahne olarak,
Mobil Sahne Sistemleri etkinlik araçlarının istenilen kalitede 
olması için gerekli makine parkuru, kalifiye personel ve 
sertifikalı malzeme kullanarak piyasadaki benzerlerinden 
ayrılmaktadır.
10 dönüm arazi üzerinde 3 dönüm kapalı alanda üretimi 
gerçekleşen araçların alt ve üst yapı üretimlerinde kul-
lanılan malzemelerin TSE, CE belgeli ve ISO 9001 belgeli 
olmalarına dikkat edilmektedir.
 raçların kasalarını oluştururken kullanılan kompozit malzeme boya istemeyen, dayanıklı ve üzerine 
kolay giydirme yapılabilen olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Araç içinde kullanılan ahşap malzemenin TSE standartlarına uygunluğu yanında nem ve ısıya dayanıklı 
olmasına da dikkat edilmektedir.Elektrik sistemleri için CE ve TSE onaylı malzeme kullanılmakta olup 
hidrolik sistemler için de son teknoloji takip edilmektedir.
Bünyesinde çalışan mühendis kadrosu ile müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan pro-

ÜRETIM TESISIMIZ

ŞİRKET PROFİL
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jenin öncelikle uygulanabilirliği değerlendirilmekte arkasın-
dan proje teknik çizimi gerçekleştirilmektedir.
Çalışan teknik personelin sertifikasyonu konusunda yatırım 
yaparak gerekli belgelendirilmeleri almaları konusunda 
destekleyen Mobil Sahne Sistemleri, iş güvenliği konusun-
da da periyodik eğitimler düzenleyerek çalışanlarını bilg-
ilendirmektedir.

Araçların üretiminde kullanım ve kurulum kolaylığına büyük 
önem veren firma kişilerden bağımsız üst yapı sistemlerinin kusursuz çalışabilmesi için kendi makine 
parkurunu da sürekli geliştirmektedir.

MEVCUT ARAÇLARIMIZ

MSS-82 
MSS-4297
MSS-17
MSS-7928
MSS-1933
MSS-134
MSS-8945
MSS-8198
MSS-1490

MSS-595 
MSS-4297
MSS-17
MSS-7928
MSS-1933
MSS-134
MSS-8945
MSS-8198
MSS-1490

* 28 m2 açık teras alanı (İs-
tendiğinde üstü kapatılabilir)
* 35 m2 açık sahne alanı
* 288 X 192 M2 10 Piksel 6 
m2 Outdoor LED ekran 
* Bilgisayar yayın sistemi
* 12 KWA jeneratör diesel 
* 1000 kişilik ses sistemi
* Hidrolik sistem kurulum
* İç merdiven ile teras kulla-
nımı 
* Ofis/Kulis bölümü 
* Klima 
* Su sebili
* Çay makinesi 
* Oturma gurubu
* Takım dolabı 
* Malzeme dolabı 
* Yangın dolabı 
* İnternet sağlayıcı ile canlı TV 
yayını uygulaması 
* Otomatik koruma kepengi
* 220/380 W elektrik tesisatı
* Dış kompozit kaplama 
* Çatı altı LED aydınlatma 
* Tavan iç aydınlatma 
* Truss bağlantı ekipmanları 
* Zemin iç laminant parke 
* Sahne alüminyum çeta saç 

* Elektrik panosu
* İç aydınlatma
* İç duvarlar ahşap kaplama
* Tavan ahşap kaplama
* Açılır – Kapanır manuel tente
* Portatif jeneratör
* Sahne alüminyum çete saç  
ya da halı kaplama
* 9000 BTU klima
* Temiz su deposu
* Atık su deposu
* Yan çıkış kapısı
* Kulis giriş kapısı
* Teras ve çatı kat
* Teras merdiveni (11 basamak 
alüminyum merdiven, 2,90 
Cm Boy,70 Cm Genişlik)
* Kulis
* Sahne merdiveni
* Yangın tüpü 
* Mutfak tezgahı
* İç dekorasyon dolaplar
* Lavabo ve WC 

* Freuhauf model
* Yarı römork
* 1990 model
* Elektrik panosu
* İç aydınlatma
* Calaskar motor halat (Manu-
el açılım)
* İç duvarlar ahşap kaplama
* Tavan ahşap kaplama
* Üst kapak tente
* Portatif jeneratör
* Sahne alüminyum çete saç 
ya da halı kaplama
* Klima
* Yan çıkış kapısı
* Kulis giriş kapısı
* Kulis
* Sahne merdiveni çete saç (2 
adet)
* Sabit ayak
* Yangın tüpü + Mutfak tezgahı
* Çay ve kahve makinaları
* Su sebili
* İç dekorasyon dolaplar

ÜRETİM 
AŞAMASINDA

ŞİRKET PROFİL

Araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitemizi www.mobilsahne.com adresinden 
ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz 0212 557 27 11 numaralardan ofisimize ulaşıp daha detaylı bilgi alabilir-
siniz. Sizlerde fark yaratmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Firmamızın profesyonel ve uzmanlardan 
oluşan ekibiyle etkinliklerinizde fark yaratın!
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Yaygın inancın tersine, 
Lorem Ipsum rastgele 

sözcüklerden oluşmaz. Kökleri 
M.Ö. 45 tarihinden bu yana 
klasik Latin edebiyatına kadar 
uzanan 2000 yıllık bir geçmişi 
vardır. Virginia’daki Hamp-
den-Sydney College’dan Latince 
profesörü Richard McClintock, 
bir Lorem Ipsum pasajında 
geçen ve anlaşılması en güç 
sözcüklerden biri olan ‘consec-
tetur’ sözcüğünün klasik edebi-
yattaki örneklerini incelediğinde 

kesin bir kaynağa ulaşmıştır. 
Lorm Ipsum, Çiçero tarafından 
M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan 
“de Finibus Bonorum et Malo-
rum” (İyi ve Kötünün Uç Sınır-
ları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 
sayılı bölümlerinden gelme-
ktedir. Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve Rönesans 
döneminde çok popüler olmuş-
tur. Lorem Ipsum pasajının ilk 
satırı olan “Lorem ipsum dolor 
sit amet” 1.10.32 sayılı bölüm-
deki bir satırdan gelmektedir.

50. CUMHURBAŞKANLIĞI  
TÜRKİYE  BİSİKLET TURU SPOR ETKİNLİĞİ
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51. CUMHURBAŞKANLIĞI  
TÜRKİYE  BİSİKLET TURUSPOR ETKİNLİĞİ

Ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı 
bölümlerinden gelmektedir. Bu 
kitap, ahlak kuramı üzerine bir 
tezdir ve Rönesans döneminde 

çok popüler olmuştur. Lorem 
Ipsum pasajının ilk satırı olan 
“Lorem ipsum dolor sit amet” 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir satır-
dan gelmektedir.

51. Cumhur-
başkanlığı 

Türkiye Bisik-
let Turu’nda 
kullanılan 

araçlar ımız 
şu şekilde;
MSS-82 

MSS-4297
MSS-134.
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PRİL TÜRKİYE’NİN HAMARAT 
HANIMLARINI ARIYOR KURUMSAL TANITIM

Hamarat hanım-
ların bulaşıktaki 

değişmeyen 
tercihi Pril, Türki-
ye’nin en hama-
rat hanımlarını 

aramak için 2015 
yılında farklı bir 
etkinlik gerçek-

leştirmiştir.

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 
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KURUMSAL TANITIM MAGGİ TAVUK PİLAV FESTİVALİ

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 
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NİTİ GÜVENLİK TANITIM STANDI KURUMSAL TANITIM

Lorm Ipsum, Çiçero 
tarafından M.Ö. 45 tari-
hinde kaleme alınan “de 
Finibus Bonorum et Ma-
lorum” (İyi ve Kötünün Uç 
Sınırları) eserinin 1.10.32 
ve 1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 

Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve Rö-
nesans döneminde çok 
popüler olmuştur. Lorm 
Ipsum, Çiçero tarafından 
M.Ö. 45 tarihinde kaleme 
alınan “de Finibus Bo-
norum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 
sayılı bölümlerinden gel-
mektedir. Bu kitap, ahlak 
kuramı üzerine bir tezdir 
ve Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur.

Güvenlik sistem-
leri fuarında kul-
landıkları Mobil 
Sahne Stand ile 
ürün/hizmet ve 

çözümü güvenli-
ği kontrol etmek 
amaçlı müşte-
rilerinin ayağına 
götürmüştür.
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TÜRK HAVA KURUMU
JET FESTİVALİKURUMSAL TANITIM

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 

2013
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Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana 
klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 
2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virgin-
ia’daki Hampden-Sydney College’dan 
Latince profesörü Richard McClintock, 
bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve an-
laşılması en güç sözcüklerden biri olan 
‘consectetur’ sözcüğünün klasik edebi-
yattaki örneklerini incelediğinde kesin bir 
kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero 

tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme 
alınan “de Finibus Bonorum et Malorum” 
(İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 
1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden 
gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üze-
rine bir tezdir ve Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum 
pasajının ilk satırı olan “Lorem ipsum 
dolor sit amet” 1.10.32 sayılı bölümdeki 
bir satırdan gelmektedir.

SALCANO CYCLİNG 
TEAM CUP OF TOUR SPOR ETKİNLİĞİ

Bu kitap, ahlak 
kuramı üzer-
ine bir tezdir 
ve Rönesans 

döneminde çok 
popüler olmuş-
tur. Lorem Ip-

sum pasajının ilk 
satırı olan “Lor-
em ipsum dolor 
sit amet” 1.10.32 
sayılı bölümde-
ki bir satırdan 
gelmektedir.
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Yaygın inancın tersine, Lorem 
Ipsum rastgele sözcüklerden 
oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihin-
den bu yana klasik Latin edebiya-
tına kadar uzanan 2000 yıllık bir 
geçmişi vardır. Virginia’daki Ham-
pden-Sydney College’dan Latince 
profesörü Richard McClintock, bir 
Lorem Ipsum pasajında geçen ve 
anlaşılması en güç sözcüklerden 
biri olan ‘consectetur’ sözcüğü-
nün klasik edebiyattaki örnekleri-
ni incelediğinde kesin bir kaynağa 
ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero 

tarafından M.Ö. 45 tarihinde ka-
leme alınan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi ve Kötünün 
Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölümlerinden gel-
mektedir. Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve Rönesans 
döneminde çok popüler olmuş-
tur. Lorem Ipsum pasajının ilk sa-
tırı olan “Lorem ipsum dolor sit 
amet” 1.10.32 sayılı bölümdeki bir 

satırdan gelmektedir.

36. ERZİNCAN KEMALİYE (EGİN) ULUSLARA-
RASI KÜLTÜR VE DOĞA SPORLARI ŞENLİĞİFESTİVAL-ŞENLİK
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BEYŞEHİR BELEDİYESİ
“RAMAZAN SEVİNCİ” ETKİNLİĞİ

BELEDİYE 
ÇALIŞMALARI

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 

Hacivat Kara-
göz, kukla, si-

hirbazlık ve pal-
yaço gösterileri 
ilgiyle izlenmiş-
tir. Alanı doldu-
ran çocuklar 

sahnede düzen-
lenen sandalye 
kapma ve diğer 

yarışmalara 
büyük ilgi gös-
termişlerdir. 
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BODRUM AKPARTİ BELEDİYE
SEÇİMLERİ ÇALIŞMASIBELEDİYE ÇALIŞMALARI

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 
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Yaygın inancın tersine, Lo-
rem Ipsum rastgele sözcükle-
rden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 
45 tarihinden bu yana klasik 
Latin edebiyatına kadar uzanan 
2000 yıllık bir geçmişi vardır. 
Virginia’daki Hampden-Sydney 
College’dan Latince profesörü 
Richard McClintock, bir Lor-
em Ipsum pasajında geçen ve 
anlaşılması en güç sözcükle-
rden biri olan ‘consectetur’ 
sözcüğünün klasik edebiyattaki 
örneklerini incelediğinde kesin 

bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm 
Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 
45 tarihinde kaleme alınan “de 
Finibus Bonorum et Malorum” 
(İyi ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı 
bölümlerinden gelmektedir. Bu 
kitap, ahlak kuramı üzerine bir 
tezdir ve Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. Lorem 
Ipsum pasajının ilk satırı olan 
“Lorem ipsum dolor sit amet” 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir 
satırdan gelmektedir.

19. ALTIN KOZA  
ANADOLU FİLM FESTİVALİ FESTİVAL-ŞENLİK
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Kökleri M.Ö. 45 tarihinden 
bu yana klasik Latin edebiyatı-
na kadar uzanan 2000 yıllık 
bir geçmişi vardır. Virginia’daki 
Hampden-Sydney College’dan 
Latince profesörü Richard 
McClintock, bir Lorem Ipsum 
pasajında geçen ve anlaşıl-
ması en güç sözcüklerden biri 
olan ‘consectetur’ sözcüğünün 
klasik edebiyattaki örneklerini 
incelediğinde kesin bir kaynağa 
ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçe-

ro tarafından M.Ö. 45 tarihin-
de kaleme alınan “de Finibus 
Bonorum et Malorum” (İyi ve 
Kötünün Uç Sınırları) eserinin 
1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. Bu kitap, 
ahlak kuramı üzerine bir tezdir 
ve Rönesans döneminde çok 
popüler olmuştur. Lorem 
Ipsum pasajının ilk satırı olan 
“Lorem ipsum dolor sit amet” 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir 
satırdan gelmektedir.

TÜRK DÜNYASI BU  
RAMAZANDA ESKİŞEHİRDEFESTİVAL-ŞENLİK
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İŞ MAKİNELERİMASSEY FERGUSON TARIM FUARI

02.09.2015 – 
08.10.2015 tarihleri ara-
sında Kırşehir Fuar Alanı 
ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen, Tarla Günleri 

adı altında organizasyo-
nu gerçekleştiren, MAS-
SEY FERGUSON traktör 
firması müşterilerine 
sunum ve hizmetlerini 

anlatabilmeleri için hazır-
lanan aracımızda sek-

törlerindeki uluslararası 
katılımcı ve ziyaretçileri 

bir araya getirmiştir. 
Tarla günleri etkinliğinde 
sergilenen Traktörlere 

büyük ilgi duyan çiftçiler 
aracımızda MASSEY 

FERGUSON’un son ürün-
leri ile tanıştı. Promos-

yon ürünler fuar alanını 
ziyaret eden halkımıza 

aracımızda dağıtıldı.
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İŞ MAKİNELERİ MASSEY FERGUSON TARIM FUARI

02.09.2015 – 08.10.2015 
tarihleri arasında Kırşehir 

Fuar Alanı ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen, Tarla 

Günleri adı altında organi-
zasyonu gerçekleştiren, 

MASSEY FERGUSON 
traktör firması müş-
terilerine sunum ve 

hizmetlerini anlatabil-
meleri için hazırlanan 
aracımızda sektörle-
rindeki uluslararası 

katılımcı ve ziyaretçileri 
bir araya getirmiştir. 

Tarla günleri etkinliğin-
de sergilenen Traktör-
lere büyük ilgi duyan 
çiftçiler aracımızda 

MASSEY FERGUSON’un 
son ürünleri ile tanıştı. 
Promosyon ürünler 
fuar alanını ziyaret 

eden halkımıza aracı-
mızda dağıtıldı.
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“YENİLİĞE AÇ 
KENDİNİ”  ETKİNLİĞİ ÜRÜN TANITIM/GIDA

Ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı 
bölümlerinden gelmektedir. Bu 
kitap, ahlak kuramı üzerine bir 
tezdir ve Rönesans döneminde 

çok popüler olmuştur. Lorem 
Ipsum pasajının ilk satırı olan 
“Lorem ipsum dolor sit amet” 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir satır-
dan gelmektedir.



23

“ONA DOYUM OLMAZ”  
ETKİNLİĞİ ÜRÜN TANITIM/GIDA

Ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı 
bölümlerinden gelmektedir. Bu 
kitap, ahlak kuramı üzerine bir 
tezdir ve Rönesans döneminde 

çok popüler olmuştur. Lorem 
Ipsum pasajının ilk satırı olan 
“Lorem ipsum dolor sit amet” 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir satır-
dan gelmektedir.
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OTOMOTİV
BORUSAN/CAT 
“KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?”

Borusan Makine tara-
fından gerçekleştirilen 
‘Keşfe Hazır mısınız? 
‘ Roadshow’u 75 gün 

sürmüştür. Caterpıllar 
iş makinelerinin tanıtı-
mı için Roadshow’a 4 
araçlık bir konvoy ile 
başlanmıştır. Ülkemi-
zin değişik illerinde ve 
fuarlarda kullanıcılara 
test sürüşleri ve özel-
likleri ile tanıtılmıştır. 

7.000 KM yol yapılarak 
binlerce iş makinesi 

kullanıcısına son tekno-
loji makineler tanıtımı 
yapılmıştır. Borusan 
Makine’nin yapmış 
olduğu Roadshow 

yazılı ve görsel medya 
da kendi sektöründe 
yapılan en büyük ve 
en kapsamlı çalışma 
olarak geniş yer bul-

muştur.
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OTOMOTİV
BORUSAN/CAT 

“KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?”
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LTB ÖZGÜR KIYAT YAZ KONSERLERİ KONSER ETKİNLİKLERİ

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alınan 
“de Finibus Bonorum et 
Malorum” (İyi ve Kötü-
nün Uç Sınırları) eserinin 
1.10.32 ve 1.10.33 sayılı 
bölümlerinden gelmekte-

dir. Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve Rö-
nesans döneminde çok 
popüler olmuştur. Lorm 
Ipsum, Çiçero tarafından 
M.Ö. 45 tarihinde kaleme 
alınan “de Finibus Bo-
norum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırları) 
eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 
sayılı bölümlerinden gel-
mektedir. Bu kitap, ahlak 
kuramı üzerine bir tezdir 
ve Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur.

Güvenlik sistem-
leri fuarında kul-
landıkları Mobil 
Sahne Stand ile 
ürün/hizmet ve 

çözümü güvenli-
ği kontrol etmek 
amaçlı müşte-
rilerinin ayağına 
götürmüştür.
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EGE HATIRASI 
ÖZGÜR KIYAT YAZ KONSERLERİKONSER ETKİNLİKLERİ

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 

ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 

üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 
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KIZILAY SULTAN AHMET KAN 
BAĞIŞ KAMPANYASISAĞLIK ÇALIŞMALARI

Lorm Ipsum, Çiçe-
ro tarafından M.Ö. 45 
tarihinde kaleme alı-
nan “de Finibus Bono-
rum et Malorum” (İyi 
ve Kötünün Uç Sınırla-
rı) eserinin 1.10.32 ve 
1.10.33 sayılı bölüm-
lerinden gelmektedir. 
Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve 
Rönesans döneminde 
çok popüler olmuştur. 


