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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.
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www.facebook.com/MercedesKamyon
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TİCARİ İŞLEMLERDE 

“TAŞINIR REHNİ KANUNU”
1 OCAK 2017’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Yasa ile teslimsiz taşınır rehin 
hakkının güvence olarak kullanımının 
yaygınlaştırılması, bu rehne konu 
taşınırların kapsamının genişletilmesi, 
taşınır rehninde aleniyetin sağlanması, 
rehnin paraya çevrilmesinde alternatif 
yolları sunarak finansmana erişimi 
kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Buna göre; borca güvence teşkil etmek 
üzere kurulan ve konusu tasarıda sayılan 
taşınır varlıklar olan rehinli işlemlere 
uygulanacak olan yasa, sermaye 
piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin 
finansal sözleşmeleri konu edinen 
rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine 
uygulanmayacak.

Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil 
edilen taşınırlar, düzenleme kapsamında 
yer almayacak.

Rehin sözleşmesi; kredi kuruluşları ile tacir, 
esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek 
erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında, tacir 
ve/veya esnaflar arasında yapılacak.

Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin sicile 
tescil edilmesiyle kurulacak. Rehin 
sözleşmesi, elektronik ortamda ya da yazılı 
olarak düzenlenecek. Elektronik ortamda 
düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile 
tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli 
elektronik imzayla onaylanması şartı 
aranacak. Yazılı olarak düzenlenen rehin 
sözleşmesinin sicile tescil edilebilmesi için 
tarafların imzaları noterce onaylanacak 
veya sözleşme sicil yetkilisinin huzurunda 
imzalanacak.

Yasada, rehin sözleşmesinin düzenlenme 
usul ve esasları, rehin sözleşmesinin 
zorunlu unsurları sıralanıyor.

Tesis edilen bir sözleşme uyarınca üzerinde 
rehin kurulan bir varlığın, ikinci bir rehne 
konu edilebilmesine imkân sağlanacak. 
Mal ve hizmet üretimini kesintiye 
uğratmamak amacıyla rehin verenin 
rehinli varlık üzerindeki tasarruf hakları 
korunacak.

Rehnin sicile tescilinden doğacak 
masraflar, sözleşme serbestisi 
çerçevesinde tarafların iradesine 
bırakılacak.

Rehin hakkı, şu taşınır varlıklar üzerinde 
kurulabilecek:

“Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, 
fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, 
hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve 
iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen 
ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan 
her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, 
kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, 
ekipman, alet, iş makinaları, elektronik 
haberleşme cihazları dahil her türlü 
elektronik cihaz gibi menkul işletme 
tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal 
ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, 
ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari 
plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, 
sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki 
taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları.”

Saygılarımla,
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Türkiye’de 3.5 milyar dolarlık pazar 
büyüklüğüne ulaşan iş makineleri sektörü, 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği (İMDER) önderliğinde, 
20-21 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen ‘2. Uluslararası İş Makinaları 
Kongresi’nde bir araya geldi. İş makineleri 
sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen 
3. ülkesi ünvanına sahip Türkiye, 2023 
yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar 
dolara, ihracatını ise 10 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyor. Türkiye iş makinaları 
ve ekipmanları ihracatında Avrupada 4. 
Sırada yer alırken, sektör 127 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmektedir. 

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Tamer Öztoygar yaptığı açılış 
konuşmasında “120’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirilen, 2023 stratejisine göre 10 

Türkiye’de 2023 
yılına kadar dev 
projeler dahil 750 
milyar dolarlık, alt 
yapı, ulaşım, enerji 
ve kentsel dönüşüm 
yatırımı planlanıyor. 
Bu potansiyel iş 
makineleri sektörünün 
de iştahını kabartıyor. 
20-21 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleşen “2. 
Uluslararası İş 
Makinaları Kongresi” 
de sektörün geleceği 
için büyük önem arz 
ediyor.

milyar dolar ihracat ile 30 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ulaşacak sektörümüzde, 
2015 yılı itibariyle 240 bin kişi istihdam 
edilmektedir” dedi. 

YABANCI YATIRIMCILARI 
TÜRKİYE’YE DAVET 
EDİYORUM
Bugün iş makineleri sektörünün yıllık 
1.2 milyar dolarlık ihracatı bulunduğunu 
belirten Öztoygar, bunu 2023 yılında 10 

milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini 
söyledi. Yıllık 10 milyar dolarlık ihracat 
için, Türkiye’de 13.5 milyar dolarlık üretim 
kapasitesi gerektiğine vurgu yapan Öztoygar, 
bu vesileyle yabancı iş makineleri firmalarını 
Türkiye’de yatırıma davet etti. Öztoygar 
ayrıca ihracat için yeni pazar arayışlarını 
da sürdürdüklerini belirterek “İran, Rusya, 
Malezya, Singapur gibi yakından takip 
ettiğimiz pazarlar var. Aynı zamanda 
Hindistan, Güney Amerika gibi pazarlarda 
da heyetlerimizin görüşmeleri söz konusu.  

Tüm bunlarla beraber 
Afrika kıtası da ulaşmayı 
hedeflediğimiz noktalardan 
birisidir” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR GELECEK 
VURGUSU
2. Uluslararası İş Makinaları 
Kongresi Başkanı Cüneyt 
Divriş, kongrede yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Tekerleğin icadından bu 
yana insanoğlunun doğayı 

2. ULUSLARARASI İŞ MAKİNALARI 
KONGRESİ TAMAMLANDI
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kendi ihtiyacı doğrultusunda yapılandırma 
süreci hiç sonlanmadı. Yollar, köprüler, su 
kemerleri, binalar ve birçokları. Bu serüven 
iş makinası teknolojisinde sağlanan ilerleme 
ile yıllar boyutundan aylar boyutuna inmiştir. 
İş makinası, görünen yüzü ile genelde 
yıkıcı özellikleriyle ön plana çıkmış, bir nevi 
toplumun gözünde çevreye verilen tahribatın 
sorumlusu olarak görülmüştür. Bir insan 
yapısı olan iş makinaları gücü temsil eder 
ve yine insanın elinde nasıl kullanıldığına 
bağlı olarak asgari seviyede doğal tahribata 
yol açarak insanlığın gelişimine katkı sunar. 
İşte bu amaçla 2. Uluslararası İş Makinaları 
Kongremizin temasını ‘sürdürülebilir bir 
gelecek için iş makinası’ olarak belirledik.” 

1.000 DEV YATIRIM HAYATA 
GEÇECEK
Türkiye’de 2023 yılına kadar 750 milyar 
dolar büyüklüğe ulaşan 1.000 dev yatırım 
planlanıyor. Bu potansiyel hem yerli hem 
de yabancı sektör oyuncularının iştahını 
kabartıyor. Türkiye’de 2023 yılına kadar 
sadece ulaşım alanında 250 milyar dolar, 
enerji alanında 140 milyar dolar ve kentsel 
dönüşüm kapsamında da 400 milyar 
doları bulan yatırım planlanıyor. Bu yatırım 
rakamları sektörün 2023 yılına kadar yüzde 
1oo’ün üzerinde büyümesi anlamına geliyor.

Hindistan yatırım açısından avantajlı

Uluslararası Pazar araştırma ve yönetim 

danışmanlığı şirketi Off Highway Research 
Genel Müdürü David Phillips yaptığı 
konuşmasında sektörün 5 yıllık geleceğiyle 
ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. 
Türkiye’de ekonomik bir kargaşanın söz 
konusu olduğunu vurgu yapan David 
Phillips; “Öncelikli olarak Suriye ve Irak’ta 
yaşanan problemlerin çözülmesi gerekiyor. 
Sektör küresel krizden çok etkileniyor. 
Çin’de çok ciddi bir büyüme yaşanırken 
Avrupa ülkelerinde dalgalanmalar söz 
konusu. İspanya ve İtalya sektörel olarak 
krizden en çok etkilenen ülkelerin başında 
geliyor. Kuzey Amerika’ya bakıldığında ise 
muğlak bir durum söz konusu. Amerika 
seçimlere odaklanmış durumda. Her 
şey seçimlere bağlı ve her han bir facia 
yaşanabilir. Hindistan ise gerçekten çok 
güçlü ve geleceğe yönelik yatırımlar 
açısından avantajlı bir ülke. İmalat açısından 
yatırım yapmaya değer özelliklere sahip.  
İç pazar rekabetinin yoğun olduğu Çin’de 
en yüksek satış rakamlarını gözlemliyoruz 
fakat Çin uluslararası dağıtımda sorun 
yaşıyor. Kötü müşteri desteği ve kalitesi kötü 
ürünleri var.” dedi.

Kongrede Türkiye ekonomisinin son 
durumunu mercek altına alan Prof. Dr. 
Asaf Savaş Akat daha sonra panelin 
moderatörlüğünü yürüttü.

İş Makinaları ve Ekonomik Sürdürülebilirlik 
panelinde konuşan Hidromek’in danışmanı 
Merih Özgen; “ Türkiye olarak toprak taşıma 

sektöründe 1.3 milyon dolarlık bir pazara 
sahibiz. Türkiye’deki en önemli yükleyiciler 
Backhoe Loaderlar. Asfalt ekipmanları 
pazarında düşük bir ithalat ve ihracat var. 
Ancak beton ekipmanlarında 214 milyon 
dolarlık bir pazar söz konusu. Bu rakam 
oldukça büyük bir rakam... İthalata gelince 
iş makinalarında 321 milyon dolarla en çok 
Japonya’dan ithalat yapıyoruz. Ardından 
Almanya, İngiltere, ve Çin geliyor. İhracatta 
ise en çok ihracat yaptığımız ülke 43 milyon 
dolarla Cezayir, ardında Suudi Arabistan, 
Türkmenistan ve Rusya geliyor.“ dedi. 

Sektörle ilgili büyüme oranı tahminlerini 
belirten Özgen; “ 2003 ve 2015 arasında 
ortalama yüzde 15’lik bir büyüme 
gerçekleşti. 2023 hedeflerimizi dikkate 
alırsak ortalama 1.2 milyar dolarlık 
gayri safi iç hasıladan bahsedebiliriz. 
2023’e kadar ortalama yüzde 10’luk bir 
büyüme bekliyoruz. Bu da 3.8 milyar 
dolarlık bir pazara sdenk geliyor. 2023 
hedefimiz 10 milyar dolarlık ihracat bunu 
gerçekleştirebiliriz. Pazarımızı her sene %26 
büyütüyoruz, bu bizim için ulaşılabilir bir 
hedef.“ dedi.

Etkinliğin sonunda IMDER tarafından her 
konuşmacı adına TEMA Vakfı’na bağışlanan 
fidanlar için sertifika takdim edildi.
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EDİRNE BELEDİYESİ’NE 
50 ADET ISUZU NOVOCİTİ

Edirne Belediyesi önünde düzenlenen 
törene Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Erdin 
Bircan, Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, 
CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Havsa 
Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Anadolu 
Isuzu Satış Pazarlama Direktörü Fatih 
Tamay, Çetaş A.Ş. Onursal Başkanı Hasan 
Taşar, ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Giyik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Emin İnağ ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Anadolu Isuzu 
Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, 

Avrupa’nın otobüs üretim merkezi olan 
Türkiye’de, Anadolu Isuzu olarak dünya 
standartlarında otobüs üreten global bir 
firma olmaktan gurur duyduklarını söyledi 
ve sözlerine şöyle devam etti:

“Edirne belediyesi toplu taşıma sistemi ile 
Türkiye’deki pek çok belediyenin önünde 
yer alarak diğer belediyelere öncülük 
etmektedir. Bu da sayın başkan Recep 
Gürkan’ın toplu taşıma sistemine getirdiği 
yeniliklerle, ilklerle gerçekleşmektedir. 
Biz de bu çalışmalara projelerimizle katkı 
sunmaya çalıştık. Bundan da son derece 
mutluyuz, gururluyuz. Bu projeye Anadolu 
Isuzu teşkilatındaki en eski bayimiz Çetaş 
Otomotoiv ile hizmet veriyoruz.”

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ne dahil olan 
50 yeni NOVOCITI’nin teslimi için düzenlenen 
törende konuşan Edirne Belediye Başkanı 
Recep Gürkan, bugün Edirne Toplu Taşıma 
Sistemi için yeni bir başlangıç, belki de yeni 
bir milat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

Edirne’de toplu taşımada ilkleri 
gerçekleştirdiklerini ve kurulan sistemin 
birçok il tarafından örnek alındığını anlatan 
Gürkan,“Türkiye’de tekerlekli ulaşımda 
mesafeye göre ödemeyi ilk biz yaptık. 18 
noktada başlattık. Testleri devam ediyor, 
önümüzdeki süreçte arttırarak devam 
edeceğiz. Türkiye’de ilk defa 24 saat esası 
ile hizmeti verdik. Biz bu kararını aldık 
bir hafta sonra Londra tarihinde ilk kez 
metronun 2 hattını sabaha kadar açık tutma 
kararı aldı. Yani çok övünür ya İngilizler 

‘medeniyetin beşiği’ diye. 
Edirne Londra’dan önce toplu 
taşımada 24 saat kesintisiz 
hizmete geçti. Bu hizmeti 
sürdüreceğiz”şeklinde 
konuştu.

Whatsapp Şikayet Hattı ile 
sorunların acil ve pratik 
bir şekilde çözüldüğünü 
anlatan Gürkan, “Bu sistem 
devreye girdiği günden bu 
yana şikayetler de azaldı. 
Çünkü sorunlar anında 
çözüme ulaşıyor. Türkiye’nin 
dört bir yanından toplu 

taşıma yöneticileri Edirne’ye gelip örnek 
alıyorlar. Bazen Kocaeli, Samsun, Sakarya 
geliyor”diyerek yeni araçların Edirne 
Halkı’na kazasız, belasız, konforlu bir hizmet 
vermesini diledi. 

ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Geyik de konuşmasında “Sistemde çalışan 
araçlarımıza 50 yeni araç daha ilave ederek, 
yolcularımıza hizmet sunmanın sevinci ve 
gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye’nin 3. en 
genç filosu konumunda bulunan ETUS şu 
andan itibaren Türkiye’nin en genç 2.araç 
filosu haline gelmiştir”dedi.

Geyik, Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan’ın talimatları doğrultusunda 
Edirne’de birçok ilki gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Bugün hizmete sunulan yeni araçla 
birlikte Serhat Birlik ETUS Ailesi olarak 
toplamda 40 milyon liranın üzerinde yatırım 
yaptıklarını ifade eden Geyik, “Türkiye’de 
ilk defa bayan şoför çalıştıran toplu ulaşım 
sistemi olduk. Şu anda araçlarımızda iki 
bayan şoför çalışmakta ve bu yolcularımız 
tarafından oldukça beğenilmektedir. 
İlerleyen süreçte bayan şoför sayımızı 
artırmaya devam edeceğiz”şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından Isuzu Satış ve 
Pazarlama Direktörü Fatih Tamay 50 adet 
midibüs filosunun temsili anahtarını Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan ‘a teslim 
etti. Gürkan da Tamay’a bir teşekkür plaket 
takdim ettii. Törenin ardından 50 araçlık filo 
kent turu yaptı.

Türkiye’de ilk kez 24 saat 
kesintisiz hizmet vererek 
bir ilke imza atan 
Edirne belediyesi, dün 
törenle filosuna kattığı 
Anadolu Isuzu’nun 
50 adet NOVOCITI 
ile Türkiye’nin en 
genç ikinci araç filosu 
ünvanına da sahip oldu.
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GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN DOĞRU LASTİK GEREKİR

DOĞRU LASTİK ARACA VE
MEVSİME UYGUN LASTİKTİR!

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği 
(LASİD) güvenli sürüşte lastiğin önemine 
dikkat çekerek; ‘doğru lastik kullanımı’ 
konusunda sürücüleri uyardı. LASİD 
Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, lastiğin 

hayati önemini vurgulayarak şöyle dedi: 
‘’Lastik, güvenli bir sürüş için can simididir. 
Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek 
bağlantı noktası, lastiğinizin yola bastığı 
alandır; o da neredeyse elinizin boyutu 
kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız 

hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, 
trafikteki başka araçları ve onların taşıdığı 
hayatları da tehlikeye atmış olursunuz. 
Güvenli sürüş için aracınıza ve mevsimine 
uygun lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde 

kullanmalısınız. Ancak şunu 
da unutmamalıyız ki trafik; 
tüm sürücü ve yayaların 
ortak bir bilinçle ve birbirine 
saygı duymaları sayesinde 
sağlıklı yürür.” 

1 Aralık’tan önce kış 
hazırlıklarınızı tamamlayın 
kış lastiğinizi seçerken 
aracınızın özelliklerine 
dikkat edin! 

Peki ya doğru lastik nedir? 
LASİD Genel Sekreteri 
Bahadır Ünsal; doğru 

lastiğin kriterlerini ise şöyle sıraladı: ‘’Araç 
için en doğru lastik, araç üreticisinin 
seçtiği ebattaki lastiktir. Bunun yanında 
lastiğinizin mevsim koşullarına uygun 
olmasına dikkat edilmelidir. Araç üreticileri, 
aracı dizayn ederken hız, yol, yük, ve 

benzeri etkenlere göre en uygun ebat ve 
özellikteki lastiği, test ve onay sürecinden 
sonra saptarlar. Sürücülerin yapacağı 
şey; tavsiye edilen tip ve ebattaki lastiği 
seçmektir. Farklı hava koşulları da lastik 
seçiminde önemli bir kriterdir. Dünyadaki 
örnek uygulamalar ve güvenli trafiğe katkısı 
açısından bakıldığında; +7 °C altındaki 
hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanılması 
öneriliyor. Kış lastiği uygulaması; 
ülkemizde de yapılıyor. 1 Aralık’ta kış lastiği 
uygulamasına geçmeden kış lastiklerimizi 
hazır etmeli; aracımızın kış hazırlıklarını 
şimdiden tamamlamalıyız. Unutmayalım; 
kış lastiği alırken de lastiğimizi araç 
üreticisinin belirlediği kriterlere göre 
seçmeliyiz.’’ nezdinde öneri ve görüşler 
sunmayı ve bu sayede sektör temsilcileri ile 
resmi kurumlar, yasa koyucular ve toplum 
arasında köprü görevi görmeyi hedefliyor. 

‘’Aracınızın yol ile 
temasını sağlayan 
tek bağlantı noktası 
lastiğinizin yola bastığı 
alandır, o da eliniz 
kadardır. Bu alanı 
doğru kullanmazsanız 
hayatınızı tehlikeye 
atmış olursunuz’’ 
diyen LASİD Genel 
Sekreteri Ünsal güvenli 
sürüş için doğru 
lastiğin önemine işaret 
etti. LASİD Genel 
Sekreteri Ünsal; doğru 
lastiğin nasıl seçilmesi 
gerektiğini anlattı.
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Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 370.000 
Avro yatırımla 
tamamen yenilenen 
Yeni Atık Yönetim 
Merkezi’ni açtı.
Su ve toprakta 
oluşabilecek kirliliği 
önleyen, kimyasal 
reaksiyonların neden 
olduğu olumsuz 
etkileri ortadan 
kaldıran proseslerin 
uygulandığı Yeni Atık 
Yönetim Merkezi 
önemli çevresel ve 
ekonomik sonuçlar 
getirdi.
Uygulamaya 
alınan yeni pres 
konteynerler 
sayesinde ise nakliye 
sayısının azalmasına 
bağlı olarak CO2 
salınımı önemli 
ölçüde azaldı. 

Daimler AG yönetimi tarafından tanımlanan 
çevre ilkeleri kapsamında faaliyetlerini 
sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray 
Kamyon Fabrikası’ndaki atık sistemini 
tamamen yenileyerek Yeni Atık Yönetim 
Merkezi’ni açtı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 
Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Karahancı, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Hüsnü Yıldız ve Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Direktörü Prof. Dr. Frank 
Lehmann’ın katılımlarıyla açılan yeni merkez 
370.000 Avro’luk bir yatırım ile oluşturuldu. 
Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim 
felsefesi ile üretimin her adımında çevre 
korumaya büyük önem veren, buna göre 
proses adımlarını şekillendiren ve teknolojiyi 
seçen Mercedes-Benz Türk’ün atık yönetim 
sistemlerine yapılan yatırımların toplam 
maliyeti, Aksaray Kamyon Fabrikası Yeni Atık 
Yönetim Merkezi projesi ile birlikte 700.000 
Avro’nun üzerine çıktı. 

Üretim faaliyetlerden kaynaklanabilecek 
olumsuz çevresel etkileri ve atık oluşumunu 
kaynağında kontrol altına alarak azaltan 
kapsamlı önlemlerle alanında bir örnek 
olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, çevresel risk yönetimini en 

gelişmiş seviyede sağlayan 
faaliyetlerine devam 
ediyor. Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretim 
aşamasında oluşan 
tüm atıklar, oluştukları 
noktalarda “tehlikeli”  ve 
“tehlikesiz” olmak üzere 
iki ana gruba ayrılarak, 
yasal mevzuata uygun 
taşıma araçlarıyla Yeni 
Atık Yönetim Merkezi’nde 
toplanıyor. Bu yöntemle 
atıkların fabrika içinde 
taşınması kolaylaştırılırken 
merkezi atık mahallinde 

de daha fazla yer kazanmak mümkün oluyor. 
Atıkların ayrı toplanması için geliştirilen yeni 
pres konteynerler, iş adımlarını azaltarak 
hem ergonomi hem de iş yükü açısından 
çalışanlar lehine kolaylıklar sağladı. Yeni pres 
konteynerler sayesinde bertaraf nakliye sayısı 
% 70 oranında düşürülerek önemli oranda 
CO2 tasarrufu sağlandı. Atık sahasında 
uygulamaya alınan yeni yöntemlerden biri 
de boya çamuru biriktirmede kullanılan tank 
konteynerleri oldu. Bu uygulama sayesinde 
boya çamurlarının daha kolay depolanması 
ve bertaraf işlemini yapan firmaya daha 
güvenli nakli sağlandı.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK 
KAZANIMLAR SAĞLANDI
Su ve toprakta oluşabilecek kirliliği 
önleyen, kimyasal reaksiyonların neden 
olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran 
proseslerin uygulandığı Yeni Atık Yönetim 
Merkezi önemli çevresel ve ekonomik 
sonuçlar getirdi: 

• Atık sahasında yer tasarrufu sağlandı,

• Prosesler optimize edildi,

• Çalışanlara daha ergonomik ve uygun 
çalışma ortamı hazırlandı, 

MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY KAMYON FABRİKASI

YENİ ATIK YÖNETİMİ
MERKEZİ AÇILDI
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• Yeni pres konteynerler sayesinde nakliye 
sayısı azaltılarak maddi ve çevresel kazanç 
sağlandı,

• Nakliye sayısının azalmasıyla CO2 
salınımı aylık bazda % 70 oranında azaldı, 

• Riskler azaldı, ve çalışanların çevre bilinci 
arttı.

Atık yönetimi ve enerji yönetiminden oluşan 
Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında ise 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2015 ile 
2016 yılları içinde tüm aydınlatma sistemi 
yenilendi, ısı yalıtımı güçlendirildi, imalat ve 
fabrika tesislerinde ekipmanlar optimize 
edilip yenilenerek verimlilik artırıldı. 
Yenileme ve güçlendirme çalışmaları 
sonucunda CO2 salınımı 2014 yılında 1620 
ton, 2015 yılında ise 563 ton azaldı. 2016 
yılında ise 800 tonun üzerinde bir düşüş 
bekleniyor. 

YENİ KİMYASAL AMBARI’NA 
AYRICA 1,5 MİLYON AVRO’LUK 
YATIRIM
Yeni Atık Yönetim Merkezi yanında ayrıca 
2014-2016 yılları arasında 1,5 Milyon 
Avro’luk yatırım yapılarak Yeni Kimyasal 
Ambarı kuruldu. Tüm kimyasalların 
(boyalar, yağlar, tiner gibi malzemelerin)  
kapalı alanda korunduğu, 536 metrekare 
alan üzerine kurulu Yeni Kimyasal Ambarı 
ile yasal mevzuata uygun havalandırma, 
ısıtma, soğutma sistemleri, patlamaya 
karşı koruma ve zemin sızdırmazlığı 
donanımlarına sahip depolar oluşturuldu.

İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin 
bilinci ile yangına dayanımlı duvar ve 
kapılar, yangın söndürme, yangın algılama 
sistemlerine ek olarak patlamadan 
korunma sağlamak için depoya LEL 
LowerExplosionLimit, yani alt patlama 
sınırı dedektörü sistemi takıldı. Ayrıca depo 
içerisindeki tüm elektriksel ekipmanlar 

patlamaya karşı 
korumalı olarak 
seçildi. Çevre 
standartlarına 
uygun biçimde 
kimyasal malzeme 
deposu için kör 
rögar, iletken ve 
sızdırmaz epoksi 
zemin uygulaması 
yapıldı. Hava 
kaynaklı soğutma 
ünitesi yerine su 

kaynaklı soğutma ünitesi kullanıldı ve odalar 
arası yönlendirilebilir havalandırma sistemi 
sayesinde ilk yatırım maliyetlerinden ve 
işletme maliyetlerinden tasarruf sağlandı.

ÇEVRE EĞİTİMLERİ GENİŞ 
KAPSAMLI DEVAM EDİYOR
Mercedes-Benz Türk’ün tüm üretim 
tesislerinde uygulanan Çevre Yönetim 
Sistemi kapsamında Aksaray Kamyon 
Fabrikası Atık Yönetim Merkezi çalışanlarına 
“Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi ile 
Atık Sahasının İşletilmesi” başlıklı saha 
uygulamalı eğitimler verildi. Bunun yanı sıra 
2015 ve 2016 yıllarında, fabrikada çalışma 
yapan taşeron firma çalışanları dâhil 
olmak üzere, toplam 2.800 çalışana çevre 
bilgilendirme eğitimi verildi. 

MERCEDES-BENZ TÜRK 
AKSARAY KAMYON FABRİKASI 
ÇEVRE YÖNETİM TARİHÇESİ
• Aksaray Kamyon Fabrikası kurulduğu 
günden bugüne çevre faaliyetlerini 
sürdürdü, çalışmalarını 2004 yılında ISO 
14001 sertifikası ile taçlandırdı. Bu tarihten 
sonra da günümüze kadar yapılan tüm 
sertifika yenileme denetlemelerini başarıyla 
tamamladı. 

• 1986 yılında fabrika kuruluşundan 
itibaren bünyesinde bulundurduğu atıksu 
arıtma tesisi 2004 yılında 720.000 Avro 
yatırımla modernize edildi.

• 2007 yılında Mercedes-Benz Türk’ün 
kuruluşunun 40.yılı anısına 5.000 ağaç 
dikilerek Aksaray ili içerisinde bir hatıra 
ormanı oluşturuldu. 

• 2009 yılında araç fonksiyon test standı 
kurularak yol test süresi kısaltıldı, yakıt ve 
emisyon minimizasyonu sağlandı. Ayrıca 
kamyon testi esnasında harcanan elektriğin 
bir kısmı geri kazanıldı.

• Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 2010 
yılında aldığı Çevre Yönetim Sertifikası 
ISO 14001 belgesi, 2013 yılında 
yenilendi. Sertifika 2016 yılında, merkezi 
Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan 
sertifikalandırma ve kalite yönetim kuruluşu 
DQS tarafından gerçekleştirilen tetkikler 
sonucu bir kez daha yenilendi. 

• 2010 yılında “Tehlikeli Madde Yönetimi” 
yönetmeliği çerçevesinde tüm Daimler 
fabrikaları ile birlikte sigmaDX Tehlikeli 
Madde Yönetimi yazılımı kullanılmaya 
başlandı.

• Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası Daimler’in dünya 
çapındaki yarışmasında “Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda Çevre Koruyucu Faaliyetler” 
projesiyle 3.lük Çevre Ödülüne layık görüldü. 
Proje sorumluları 12 ülke ve 35 lokasyonda 
yapılan 74 farklı proje arasında öne geçerek 
24 Ekim 2013 tarihinde Stuttgart’ta 
düzenlenen Çevresel Liderlik Ödülleri (ELA) 
töreninde ödülü kabul ettiler. Bu projenin 
devreye alınmasıyla birlikte Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda elektrik enerjisi kullanımında 
% 12, kullanım suyu kullanımında % 
85, yakıt kullanımında % 85 ve VOC 
emisyonlarında % 10 düşüş sağlanmış ve 
toplamda CO2 salınımı yıllık 624.000 ton 
azaltıldı.

• 2013 yılında «Geleceğin İçin Bir Fidan 
Dik» projesi ile 12.000’e yakın fidan 
yetiştirilerek Aksaray Kamyon Fabrikası 
çalışanları ve aileleri tarafından doğaya 
kazandırıldı.

• 2011 ve 2014 yıllarında sırasıyla 
astar sonkat boyahanesi ve yeni sonkat 
boyahanesi devreye alınarak VOC 
emisyonlarının % 70’e varan oranlarda 
azaltılması sağlandı.

• 2015 yılında yaklaşık 3 km uzunluğunda 
endüstriyel ve evsel yeraltı kanalı olası 
toprak ve yeraltı kirliliğinin önüne 
geçmek adına robot kameralar yardımıyla 
görüntülendi ve ihtiyaç görülen yerler yeni 
teknoloji sistemler ile yenilendi. Bu çalışma 
için yaklaşık 200.000 Avro yatırım yapıldı.

• Çalışanların ve ailelerinin 
süründürülebilir üretim ve çevre koruma 
konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla 
her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
etkinlikler düzenleyen Mercedes-Benz Türk, 
2015 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası 
gösterimi düzenledi. 
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ÜST YAPI SEKTÖRÜNDE
FİLO YÖNETİMİ

Özellikle 90’lı yıllardan itibaren malum 
globalleşmenin de etkisiyle sektör ciddi 
bir büyüme trendi yakalamış durumda. 
Ekonomilerin dışa açılması ve birbirlerine 
daha fazla entegre olması ile ülkelerin 
ticaret hacimleri artış gösterdi. Paralelinde 
taşımacılık sektörünün gelişmesiyle üst 
yapı ekipmanlarının üretiminde de yükseliş 
devam ediyor. Bugün ülkemizde iç ve dış 
pazar toplam yıllık ortalama 16 bin ünite 
satışı yapılıyor. 

Bu gelişimle birlikte sadece adetler 
büyümüyor aynı zamanda müşteri 
beklentilerinin değişmesi ve maliyet 
yönetimi gibi nedenlerle araçların özellikleri 
de gelişiyor. Taşımacıların intermodal 
operasyonları daha çok tercih etmesi 
de, farklı tür ve özellikteki bu araçların 

üretiminde artışa 
neden oldu. 
Roro gemileri 
kullanımının 
yaygınlaşması 
konteyner ve 
onu taşıyacak 
şasi ihtiyacını 
beraberinde 
getirdi. Aynı 
şekilde tren 
taşımacılığına 
geçiş treyler 
ve konteyner 
ünitelerinin trene 
uygun olarak 
üretilmesine 

etki etti. Bu noktadan itibaren yapılması 
gereken sürdürülebilir bir gelişim ve yenilik 
sağlamak. Türkiye’nin coğrafi konumunu 
da göz önünde bulundurarak bunu bir 
fırsata çevirip, bu sayede dünyadaki pazar 
payını arttırır hatta üretim merkezlerinden 
biri olmamızı sağlayabiliriz. Bunun için 
trendi iyi takip edip, yenilikçi bir yaklaşım 
içinde olunması gerekiyor.

Lojistik sektörü de filo planlaması yaparken 
müşteri beklentileri, yük güvenliği ve 
çevre politikaları gibi nedenlerle yeni 
ihtiyaçlara göre ekipmanlarını belirliyor. 
Bu standartları yakalamak için çeşitli 
teknolojiler kullanılıyor. Örneğin, yeni 
nesil filolarda akıllı sistemler aracılığıyla 
araç hareket halindeyken damperin 
kalkmasını engelleyen sistemler gibi çeşitli 

özellikler var. Treyler ve konteyner takibi 
için çeşitli sensörler ve takip cihazları da 
oldukça yaygınlaşmış durumda. Treylerin 
kapısı açıldığında araç içi kameralar 
aracılığıyla fotoğraf gönderen, yasaklı 
bölgelerde bekleme yaptığında fotoğraf  
ve merkeze alarmlar gönderen takip 
sistemleri mevcut. Fakat bu sistemlerin 
geliştirmeye açık yönleri var tabiki. 
İntermodal operasyonlar yaygınlaştığı için 
çekici ve treylerin birbirlerine bağlı olarak 
seyahat ettiği süreler azalmış durumda. 
Treyler seferinin uzun bir kısmını gemi ve 
trenlerde geçirdiğinden takip cihazları şarj 
olamıyor. Bu nedenle şarj konusu henüz 
önümüzde çözülmesi gereken bir sorun 
olarak duruyor ve bunu sistem maliyetini 
yükseltmeden yapmamız gerekiyor.

Araç takip sistemlerindeki bir başka konu 
da montaj ile ilgili. Treyler ve konteyner için 
takip sistemlerinin montajında bir standart 
yok. Lojistik şirketleri montaj konusunda, 
partnerleriyle beraber kendi çözümlerini 
getirmeye çalışıyorlar fakat bir çok araç 
tipi bu cihazların montajı için uygun değil. 
Bu nedenle beklenen kalitede ve cihazların 
güvenliği sağlanmış bir şekilde montaj 
yapılamamış oluyor. Burada, araç takip 
sistemleri hizmeti verenler ile treyler 
üreticileri ortak bir platformda çözüm 
arayışına gidebilir. Böylece ekipmanlara 
bu konuda bir standart kazandırılabilir ve 
sektör için rekabet gücünü arttıracak bir 
unsur olarak görebiliriz. 

Türkiye ekonomisine baktığımızda lokomotif sektör olarak tekstil, gıda, turizm,tarım ve 
yeni trend olarak inşaatı görüyoruz. Treyler ve konteyner üretimi henüz bu seviyelerde 
değil belki ama gösterdiği gelişimi de yadsımamamız gerekiyor.
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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 

DMO tedarikçisi olmanın, tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin 
en kolay ve en güvenli yolu olduğu, DMO 
Genel Müdürlüğü katalog sistemine girme 
koşulları ve bu sistemin tedarikçilere 
sağladığı avantajların temsil düzeyi yüksek 
sektör temsilcilerine anlatılması, tanıtılması 
ve bu konuda hedeflenen farkındalığın 
arttırılması çalışmaları doğrultusunda, 
“Sektör Buluşmaları”nın ilki olan “Taşıt/
Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri Sektör 
Toplantısı”, 5 Ekim tarihinde Ankara’da 
Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın 
himayelerinde gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya; Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın H. Abdullah KAYA, 
Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan 
BÜYÜKUZUN ile Maliye Bakanlığı’nın 
Merkez Birimleri ile Bağlı, İlgili ve İlişkili 
Kuruluş yetkilileri, KOSGEB Başkanı Sayın 
Recep BİÇER, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Sayın Nurettin ÖZDEBİR, OSTİM Başkanı 
Sayın Orhan AYDIN ile OSD Otomotiv 
Sanayicileri Derneği, ODD Otomotiv 
Distribütörleri Derneği, ARÜSDER Araç 
ve Araç Üstü Ekip. ve İş Mak. Üreticileri 
Bir. Derneği, İMDER Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği, 
İSDER İstif Makinaları ve Distribütörleri ve 
İmalatçıları Derneği üyeleri ile İŞİM İş ve 
İnşaat Makineleri Kümelenmesi ve Çeşitli 
Nakil Vasıtaları Firmaları katıldı.

Toplantının birinci 
oturumunda; 
DMO’nun kurulduğu 
yıldan bu yana kendini 
sürekli geliştirdiğini 
dile getiren Maliye 
Bakanı Sayın Naci 
AĞBAL, “Kamunun 
ihtiyaç duyduğu 
iğneden ipliğe 
kadar her şeyi DMO 
karşılıyor.” dedi. 
Ofisin tedarikçileri ile 
daha fazla bir araya 
gelmesinin önemine 
işaret eden AĞBAL, 

DMO’nun kendi politikalarını belirlerken, 
tedarikçilerin ihtiyaçlarını da göz ardı 
edemeyeceğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak toplantıdan, tedarikçilerin 
karşılaştığı zorlukların giderilmesi ve 
taraflar arasında uzun süreli ortaklığın 
nasıl sağlanabileceği konusunda görüş ve 
öneriler çıkmasını beklediklerini anlatan 
AĞBAL, “Biz toplantı yapmak için değil 
çözüm üretmek için buraya geldik.” diye 
konuştu.

Toplantının ana konusunu oluşturan taşıt 
sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan AĞBAL, taşıt sektörünün DMO’ya 
en fazla mal satan sektörler arasında yer 
aldığını ifade etti. Taşıt sektöründe genel 
anlamda yerlilik oranının yüksek olduğuna 
dikkati çeken AĞBAL, iş makinelerinde 
yerlilik oranının diğer taşıt türlerine göre 
daha düşük olduğunu belirtti.

DMO’nun hem ekonomik hem de kamu 
kurumlarının ihtiyaçlarına uygun alım 
yapması gerektiğini dile getiren AĞBAL, 
şöyle devam etti; “Herhangi bir şekilde taşıt 
alımlarında kurumlara şunu alacaksın, 
şöyle alacaksın demek gibi bir fonksiyonu 
yok. Sadece kamu kurumunun talebi neyse 
onu en ekonomik şekilde almaya çalışacak, 
ama burada şunu hep beraber düşünmemiz 
lazım. Biz hükümet olarak kamu alımlarını, 
yerli üretimi artırmak için önemli bir 
kaldıraç olarak görüyoruz. Türkiye’de eğer 

Teknoloji ve kamusal 
hizmetlerdeki gelişmeler 
nedeniyle hızla değişen 
kamu ihtiyaçlarının 
daha hızlı ve etkin bir 
şekilde karşılanabilmesi, 
Taşıt/Üst yapılı taşıt 
ve İş Makineleri 
sektöründeki ürün yerlilik 
oranlarının artırılması 
ve bu sektördeki 
KOBİ’lerin desteklenerek 
ekonomiye daha fazla 
katkı sağlamaları, sunulan 
hizmet kalitesinin 
yükseltilerek, kamusal 
ihtiyaçların en iyi ve en 
kısa sürede karşılanması, 
müşterilerimizin 
beklentilerine uygun 
politikalar geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması, 
Ana Statüdeki faaliyet 
konuları, müşteri talepleri 
ve satış istatistikleri 
dikkate alınarak katalog 
sisteminde yer alan 
tedarikçi firma ve ürün 
sayısının artırılması ve 
çeşitlendirilmesi ile 
müşteri ihtiyaçlarına 
daha fazla cevap 
verebilen, rekabetçi 
fiyatların oluştuğu 
bir katalog sistemi 
oluşturulması amaçları 
ile “Tedarik Sisteminin 
İyileştirilmesi ve 
Geliştirilmesi”ne yönelik 
yürütülen çalışmalar 
kapsamında;

TAŞIT/ÜST YAPILI TAŞIT VE İŞ
MAKİNELERİ SEKTÖR TOPLANTISI 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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yerli üretim artacaksa ki aslında ülke olarak 
bu potansiyele sahibiz, o zaman DMO’da 
bu ihtiyacı ve hükümetin bu politikasını 
dikkate alır. Özellikle iş makinelerinde, diğer 
taşıtlarda daha fazla yerli üretimi teşvik 
etmek istiyoruz. DMO’nun bu alanda daha 
önemli görevler üstlenmesini istiyoruz.”

Toplantı kapsamında yapılacak 
görüşmelerde taşıt sektöründe 
yerlilik payının nasıl arttırılabileceğine 
yoğunlaşılmasını beklediklerini kaydeden 
AĞBAL, bu konuda Türkiye’nin potansiyelinin 
mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.

“Tedarik süreçlerinde 
KOBİlere ilave avantajlar 
sağlanmalı”
AĞBAL, OSB’lerde genç, dinamik ve büyüme 
potansiyeli yüksek şirketlerin olduğunu 
belirterek, “DMO ile iş yapan firmaları bu 
genç ve dinamik firmalarla daha fazla iş 
ve güç birliği yapmaya davet ediyorum. 
Bu potansiyeli ben görüyorum. Burada 
DMO’nun bu işletmelere destek vermesi 
lazım.” dedi.

DMO ile KOSGEB’in bir süredir birlikte 
çalıştıklarını kaydeden AĞBAL, “DMO kamu 
kurumlarına en ekonomik şekilde mal ve 
hizmet tedarik ederken, KOBİ’lerin de bu 
pazardan daha fazla pay almasını sağlamak 
gerekiyor. Hükümet olarak KOBİ’lerin 
ekonomimizin en sağlam dinamiği olduğuna 
inanıyoruz. Dünyada çok fırtınalar eserken, 
Türkiye ekonomisinin bunlara karşı 
esnek olduğunu belirtiyorsak, bu esneklik 
aslında KOBİ’lerimizin esnekliğidir. Tedarik 
süreçlerinde KOBİ’lerimize ilave avantajlar 
sağlamamız lazım.” diye konuştu.

AĞBAL, makine ve iş 
makinesi sektöründe 
birçok KOBİ’nin 
olduğunu belirterek, 
kamu alımlarının 
bu noktada itici güç 
olarak kullanılması 
durumunda, söz 
konusu şirketlerin 
daha fazla Ar-
Ge ve inovasyon 
yapabileceğine işaret 
etti.

DMO’yu klasik bir 
tedarik kurumu 
olarak görmediklerini 
vurgulayan AĞBAL, 

kurumun değişim ve dönüşümünün 
önemine değindi.

AĞBAL, firmaların bir araya gelerek DMO 
pazarına girmek istemesi durumunda bunu 
teşvik edeceklerini bildirerek, “Büyük ölçekli 
bir firma, yanına bir KOBİ’yi alırsa, o KOBİ’ye 
yeni imkânlar tanıyacağız.” dedi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin 
kalkınma projelerinde DMO’nun da rol 
üstlenebileceğini aktaran AĞBAL, DMO’nun 
alımlarını bu illerden yapması halinde ilave 
teşviklerin verilebileceğini söyledi.

AĞBAL, DMO’nun artık yeni bir anlayışla 
hareket ettiğini belirterek, “DMO ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birlikte 
çalışıyor. Daha fazla Ar-Ge, inovasyon yapan 
şirketlerin DMO pazarına girmesi, Ar-Ge 
ile ilk kez üretilen ürün ve hizmetlerin DMO 
üzerinden piyasaya girmesi son derece 
önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

 “DMO kamu alımlarından 
daha fazla pay almalı”
Maliye Bakanı AĞBAL, DMO’nun geçen 
seneki pazar tutarının 3,5 milyar lira 
olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanı olarak DMO satışları artınca 
diyorum ki aman kamu harcamalarında 
israf olmasın. Kamu kurumları, mal ve 
hizmetleri DMO’dan almak zorunda değil. 
DMO satışlarına tutar üzerinden değil, 
pazar payı üzerinden bakılması lazım. Genel 
olarak baktığımız zaman kamu mal ve 
hizmet alımları piyasasında muhtemelen 
30-40 milyar liralık bir pazar var, buradan 
DMO’nun aldığı pay düşük.”

DMO’nun satışlarında sektör çeşitliliğini 

arttırması gerektiğini ifade eden AĞBAL, 
“Yapılacak iş birlikleriyle DMO üzerinden 
tıbbi, medikal malzeme alımını arttırmamız 
lazım. DMO’nun büro malzemelerinde 
pazardan aldığı pay düşük, burada ortak 
çözümler üretmemiz lazım.” diye konuştu.

AĞBAL, DMO’nun böyle çalıştayları ilk kez 
gerçekleştirdiğine işaret ederek, bu gibi 
etkinliklerin artması gerektiğini söyledi.

İlk oturumun sonunda, Taşıt/Üst Yapılı 
Taşıt ve İş Makineleri ile ilgili Sivil Toplum 
Kuruluşlarından ASO, KOSGEB, OSTİM, 
OSD, ODD, İMDER ve ARÜSDER Başkanları 
ile çeşitli firma temsilcileri de sektörle ile 
ilgili talep, görüş ve önerilerini dile getirdiler.

İkinci oturumda ise Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürü Sayın E. Levent ŞAHİN;

Genel Müdürlüğümüzce hizmet sunulan 
diğer sektörlerle ilgili toplantıların devam 
edeceğini belirterek, toplantıların DMO 
ile tedarikçiler arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlayacağını ifade 
etti ve son yıllarda alınan tedbirlerle bu 
alanda önemli mesafelerin alındığını, 
ancak; kurumsal dönüşüm ve iş süreçlerini 
geliştirmek için ilave tedbirlerin alınacağını, 
bu amaç doğrultusunda önceliğimizi;

- E-tedarik sisteminin kurularak tedarik 
hizmetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, 
etkinlik ve rekabet ortamının temin edilmesi,

- Ürünlerin standart kalitede ve uygun fiyatla 
tedarikinin sağlanması,

- Referans fiyatlar oluşturmak suretiyle 
tüm kamu alımlarındaki tasarruf oranının 
artırılması ve bu suretle, DMO’nun 
kamu alımları içerisindeki payı ile kamu 
maliyesine yaptığı katkı ve sağladığı 
tasarrufun arttırılması,

olarak belirlediğimizi ve bu yönde 
çalışmaların yürütüldüğüne vurgu 
yaparak, en iyi şekilde hizmet sunmayı ve 
sağladığımız tasarruflar ile kamuya daha 
fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini 
belirtti.

Toplantıda, Genel Müdür Sayın E. Levent 
ŞAHİN ile Daire Başkanları Sayın İsmet 
KESKİN, Sayın Yaşar ANDİÇ, Sayın 
Menderes ÖZİNCE ve Sayın Turhan ÖZ, 
Taşıt/Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri 
sektörü ile ilgili STK’lar ile firma temsilci 
ve yetkililerinin DMO tedarik sisteminin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
istek, dilek ve temennilerini alarak gerekli 
açıklamalarda bulunarak toplantı sona erdi.



2016 23



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201624

YENİ FORD TRUCKS SERİSİ İLE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 

“HER YÜKTE BİRLİKTE”

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

Nisan ayı sonunda başlanan yeni 
Ford Trucks yerel lansman aktiviteleri 
kapsamında, bugüne kadar 14 Ford 
Trucks Yetkili Satıcısı’yla birlikte 16 etkinlik 
gerçekleştirildi ve 4.000’e yakın müşteriyle 
buluşuldu. Yeni Ford Trucks Serisi tanıtım 
aktiviteleri Ekim ayı sonuna kadar devam 
edecek.

YENİ FORD TRUCKS SERİSİ 
GÜÇLÜ, TEKNOLOJİK VE 
VERİMLİ
Yeni nesil Ecotorq motor ile donatılan yeni 
Ford Trucks Serisi 480 PS’e kadar çıkabilen 
gücü ve 2500 Nm’ye ulaşabilen tork değeri 
ile yüksek sürüş performansı sunarken, 

yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor. Yakıt 
ekonomisinde bir önceki modele göre 
%8,5 iyileşme sağlayan yeni Ford Trucks 
modellerimiz sunduğu Şerit Takip, Aktif 
Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren 
Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark 
yaratmaya hazırlanıyor.

FORD TRUCKS’TA GÜÇ, TEKNOLOJİ VE 
VERİMLİLİĞİN KALBİ YENİ E6 ECOTORQ 
MOTOR: 

YAKIT EKONOMİSİNDE 
%8,5 İYİLEŞME, 480 PS’E 
VARAN GÜÇ İLE YÜKSEK 
PERFORMANS
Fikri ve Sınai hakları yüzde 100 Ford 
Otosan’a ait olan, Türkiye’de geliştirilen ve 
üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru 
Ecotorq, çevreci ve ekonomik motor 
teknolojisi ile daha az yakıt tüketerek 
daha çok verim sağlıyor. Yeni Ford Trucks 
serisi Türkiye ve uluslararası pazarlar için 
330-480 PS arası güç seçeneklerini E3, E5 
ve E6 emisyon seviyelerinde sunuyor. Bir 
önceki versiyonlara göre %8.5 oranında 
yakıt tasarrufu sağlayan Ecotorq motor ile 
yeni Ford Trucks serisi, bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılan testlerle sektördeki 
en rekabetçi yakıt tüketim değerlerine 
ulaşırken, tork ve güçteki artış ile de tüm 
koşullarda yüksek performans sunuyor.

Ford Trucks yeni 
modellerinde gücün yanı 
sıra frenleme konusunda 
da iyileştirmelere gitti. 
Bir önceki nesle göre 7 
kat daha güçlü frenleme 
sistemine sahip Yeni 
Ford Trucks serisi; 400 
KW’lık motor frenine 
ek olarak 600 KW’lık 
Intarder opsiyonu 
sunuyor. Toplamda 
ulaşılan 1000 KW’lık 
frenleme değeri, yeni 
Ford Trucks Serilerinde, 
yolda gidiş kadar duruşa 

da ne kadar yüksek önem verildiğini açıkça 
ortaya koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle yeni 
nesil Ford Trucks modelleri üst düzey 
güvenlik sunuyor. 

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

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

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

• 750 mühendis, 4 yıl süresince çalıştı.

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

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

Yeni Ford Trucks Serisi 
Türkiye’nin dört bir 
yanında müşterileri 
ile buluşuyor. Güç, 
verimlilik ve teknoloji 
özellikleri ile öne çıkan 
ve yeni E3, E5 ve E6 
Ecotorq motorlar ile 
donatılan yeni Ford 
Trucks serisi, yeni 
marka sloganı “Her 
Yükte Birlikte” ile 
görücüye çıkarılıyor.
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PAMUKKALE TURİZM 100 OTOBÜSLÜK ALIMINDA

YİNE MAN’I TERCİH ETTİ

MAN’ın Ankara Akyurt’taki otobüs üretim 
tesislerinde gerçekleştirilen törene MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Otobüs 
Satış Direktörü Can Cansu, TopUsed Satış 
Direktörü Aydın Yumrukçal, TopUsed Satış 
Müdürü Cüneyt Ergün ile Otobüs Bölge 
Koordinatörü Emrah Albustanoğlu katıldı. 

Törende kısa süre önce MAN Truck & Bus 
Güney Afrika Cumhuriyeti Kamyon Satış 
Direktörlüğü görevini üstlenen D. Eren 
Gündüz’ün yanı sıra Şensan Otomotiv ve 
VDF (Volkswagen Doğuş Finans) yetkilileri 
de hazır bulundular. Pamukkale Turizm’den 
de Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Sadık 
Bababalım, Turhan Bababalım, Mazlum 
Bababalım, Ahmet Bababalım, Sadık 
Bababalım, Pamukkale Turizm Genel 
Müdürü Mustafa Özdalgıç, Anadolu Ulaşım 
Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın’ın yanı sıra 
Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörleri 
ve Bölge Müdürleri de teslimat törenine 
katıldılar.

“ASIL ÖNCELİĞİMİZ; 
İŞ ORTAĞIMIZDA 
MEMNUNİYET YARATMAK”
Türkiye seyahat ile ağır ticari araç 
sektörlerinin çok önemli iki markası; 
Pamukkale Turizm ve MAN arasındaki 
köklü dostluğa vurgu yapan MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Tuncay Bekiroğlu, “Böylesine iki önemli 
kuruluş arasındaki dostluğun bu kadar 
uzun sürmesi, aslında her iki taraf için de 
çok değerli ve çok önemli bir değer. Çünkü 
böylesine köklü işbirlikleri, ancak her iki 
taraf için de bir ‘memnuniyet’ sözkonu 
ise bu kadar yıl sürdürülebilir. Pamukkale 
Turizm gibi alanında öncü kuruluşların 
bizi tercihi, teveccühü, doğal olarak bizde 
memnuniyet yaratıyor. Pamukkale Turizm 

özelinde, kurumsal ilişkiler kadar, kişisel 
iletişimde de yakaladığımız sıcak ve samimi 
iletişim de bizler için ayrı bir memnuniyet 
kaynağı. Ancak bizim için yani MAN Ailesi 
için asıl olan; müşterilerimizde, bizim 
deyimimizle iş ortaklarımızda memnuniyet 
yaratmak, onlara fayda sağlamaktır. MAN 
olarak yüksek nitelikli araçlarımızla olduğu 
kadar, Ar-Ge’mizle, sunduğumuz Satış 
Sonrası Hizmetler ve çeşitli hizmetlerimizle 
geleneksel bir şekilde hep bu konuya 
odaklanıyoruz. Bu açıdan; Pamukkale 
Turizm ile olduğu gibi sürdürdüğümüz uzun 
yıllara dayalı dostluklar, iş ortaklıkları da 
bizler için ayrı ve özel bir anlam taşıyor” 
diyerek, Pamukkale Turizm ile MAN 
arasındaki bu güzel işbirliğinin daha uzun 
yıllar devam edeceğine olan inancını 
vurguladı. 

“HER ŞEY YARINLAR İÇİN... 
PAMUKKALE, ÜLKEMİZE 
VE GELECEĞE OLAN 
GÜVENLE YATIRIMLARINA 
ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLARAK 
DEVAM EDİYOR”
Pamukkale Turizm’in 1 yıl içinde 22 adet 
NEOPLAN Tourliner ve 78 adet MAN Lion’s 
Coach 2+1 VIP olmak üzere 100 adetlik 
otobüs alımını tamamlayarak 2016 yılına dev 
yatırımla başladığını hatırlatan Pamukkale 
Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç; 

Türkiye seyahat 
setörünün köklü 
ve öncü kuruluşu 
Pamukkale Turizm, 
geçen sene olduğu gibi 
bu yıl da 100 adetlik 
otobüs alımında yine 
MAN’ı tercih etti. Bu 
yılın başında 22 adet 
NEOPLAN Tourliner ve 
78 adet de MAN Lion’s 
Coach 2+1 VIP’den 
oluşan 100 adetlik 
siparişini tamamlayan 
Pamukkale Turizm, 
yine MAN Lion’s Coach 
Efficientline 2+1 VIP’i 
alacak. Pamukkale 
Turizm’in 100 otobüslük 
siparişlerinin ilk 
bölümünü oluşturan 
50 adet yeni nesil 
MAN Lion’s Coach 
Efficientline 2+1 VIP 
otobüs, 26 Ekim 2016 
Çarşamba günü, Ankara 
MAN üretim tesislerinde 
gerçekleştirilen törenle 
teslim edildi.
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mıştı. O tarihte yatırımlarının hız kesmeden 
önümüzdeki yıl da devam edeceğini 
müjdeleyen Pamukkale, bugün filosuna 50 
adet MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 
VIP otobüs ekleyerek 2017 yılına girerken, 
hedeflerini gerçekleştirmekle beraber 
büyüme planlarına da hız kesmeden devam 
ediyor” dedi. 

Bugün teslimatı gerçekleştirilecek 50 araç 
ile birlikte öz mal araç filosunun %90’ının 
MAN, kalan %10’luk bölümünün ise diğer 
markalardan oluştuğunu belirten Mustafa 
Özdalgıç; “Son dönemde filomuzun 
ezici çoğunluğunun MAN araçlarından 
oluşması, sadece araçlarının ileri teknoloji 
ürünü olmalarından, konforundan ya 
da hizmetlerinden kaynaklanmıyor. 
PAMUKKALE ve MAN’ın “Ben yaptım 
oldu!” yaklaşımından ziyade; üretimde 
“müşterilerinin isteklerini ve taleplerini 
dikkate alma”, “müşterilerinin sesine kulak 
verme” konusunda aynı oranda hassas 
olmaları, iki kurumun da yöneticilerinin 
kaliteleri ve aynı dili konuşuyor olmaları, 
dürüst ve samimi iletişim, MAN’ın araçlarını 
tercih etmede en önemli etkenlerdir. 
Pamukkale Turizm olarak, kurulduğumuz 
günden bu yana en büyük önceliğimiz; 
müşterilerimize en kaliteli, en doğru 
hizmeti sürdürülebilir şekilde sunmaktır. Bu 
doğrultuda MAN Lion’s Coach Efficientline 
2+1 VIP de beklentilerimizi en üst seviyede 
karşılıyor. Yeni nesil MAN Lion’s Coach 
Efficientline 2+1 VIP’de hem koltuk 
adedi hem de konfor alanında yapılan 
geliştirmelerle hem işletme hem de yolcu 
açısından önemli avantajlar sunuluyor” dedi.

“YENİ NESİL MAN LİON’S 
COACH EFFİCİENTLİNE 
2+1 VIP BENZERSİZ 
AVANTAJLAR SUNUYOR” 
Kısa süre önce MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörlüğü 
görevini üstlenen Can Cansu da, “Yeni 
görevimde gerçekleştirdiğim ilk önemli 
otobüs teslimatını Pamukkale Turizm gibi 
Türkiye seyahat sektörüne önemli katkılarda 
bulunan, işinde uzman bir kuruluşa 
gerçekleştirmek benim için özel bir anlam 
içeriyor. Pamukkale Turizm’e teslim 
ettiğimiz 50 adet otobüsün tamamı, yeni 
nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 
VIP araçlardan oluşuyor. Gerek Pamukkale 
Turizm’in önceki ve şimdiki siparişlerindeki 

bu tercihi ve gerekse sektörün bu yöndeki 
teveccühü, bizim bu alanda da ne kadar 
doğru bir geliştirme yaptığımızı ortaya 
koyuyor. Gerçekten de MAN Lion’s Coach 
Efficientline 2+1 VIP, benzersiz yakıt 
tasarrufu, koltuk adedi ve sunduğu konfor 
gibi birçok özelliği ile hem işletmeci hem 
de yolcuların büyük beğenisini ve takdirini 
kazanan adeta rakipsiz bir otobüs. 2+1 VIP 
düzende yaptığımız bu geliştirmede, elbette 
ki MAN araçlarının yüksek standartları 
ve üstün nitelikli özellikleri çok önemli 
bir avantaj sağlıyor. Bu sayede başka 
markaların 13 metre uzunlukta yaptığını, biz 
12 metrelik standart şasi üzerinde yapıyoruz 
ve bu da VIP otobüslerdeki 2. el satış 
dezavantajını tamamıyla ortadan kaldırıyor, 
işletme giderlerinde birçok avantaj sağlıyor. 
Yaptığımız geliştirmelerle 12 metrelik 
otobüslerde, konfordan taviz vermeden 38 
yolcu koltuğu koyduk. Ultra slim, beş yıldızlı 
konfor standardını sağlayan yeni koltuklar 
kullanıyoruz. Koltuk aralıklarımız da MAN 
Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP’de koltuk 
aralıklarımız da 13 metre 41 koltuklu diğer 
araçlardan daha iyi seviyede. Tavan – taban 
yüksekliği, şoför uyuma kabinindeki genişlik 
ve daha birçok konuda benzersiz avantajlar 
sunuyoruz. Tabii ki geleneksel MAN 
kalitesinin yanı sıra Efficientline serisinin 
bilinen benzersiz yakıt tasarrufu ve Satış 
Sonrası Hizmetler’de sunduğumuz cazip 
avantajlarla, MAN Lion’s Coach Efficientline 
2+1 VIP, gerçekten de alanında en çok 
tercih edilen otobüs konumuna geliyor” 
açıklamasında bulundu. 

Finansal çözümleri Vdf ve Şensan Otomotiv 
tarafından gerçekleştirilen Pamukkale 
Turizm’in 100 adetlik siparişinin kalan 
bölümü ise 2017 yılı başlarında teslim 

edilecek. Sözleşme 
kapsamında ikinci el araçların 
takasını ise TopUsed ve Şensan 
Otomotiv gerçekleştiriyor. 

PAMUKKALE 
TURİZM, 
“SEYAHAT ETMEK 
ÖZGÜRLÜKTÜR” 
TEMASIYLA 
BÜYÜYOR, 
HİZMET AĞINI 
GENİŞLETİYOR 

Türkiye’deki karayolu projelerini başarılı 
bir öngörü ile takip ederek bu yönde 
stratejiler üreten Pamukkale Turizm, 2011 
yılında “Bursa’ya Üs Kurduk!” sloganı ile 
başlattıkları büyüme sürecine, 2014’de 
“Adım Adım Trakya” projesi ile devam 
etti. Seyahat sektörünün öncü kuruluşu, 
Trakya’nın önemli merkezlerinden Kırklareli, 
Lüleburgaz ve Çorlu hatlarının ardından 
Çanakkale, Tekirdağ, Keşan, Babaeski 
ve Uzunköprü seferleri ile 2015 yılını 
tamamladı. Pamukkale Turizm, Çanakkale 
Köprüsü’nün hayata geçirilmesi ile birlikte 
çok önemli bir bağlantı noktası ve metropol 
olmaya hazırlanan Çanakkale ve çevre 
ilçelerine başlattığı seferler için 30 milyon TL 
yatırım gerçekleştirdi.

İstanbul’un batı yakasına Çanakkale 
Bölgesi’nden hızlı bir ulaşım ağı alternatifi 
de oluşturmayı planlayan marka, özellikle 
İstanbul’da şehir içi ulaşım ağını da bu 
yönde geliştirerek, “Pamukkale Turizm 
Zaman Kazandırır” teması kapsamında 
İstanbul içerisindeki cep terminallerini ve 
dağıtım noktalarını da yeniden şekillendirdi. 
2016 yılında Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Vize 
seferlerini 

Pamukyol ve Teknobüs araçlardan oluşan 
600 araçlık filo ile bu yılı 14 milyon yolcuyu 
sevdiklerine kavuşturarak tamamlamayı 
hedefleyen seyahat sektörünün öncü 
markası, 10 inç koltuk arkası ekranları, 
ücretiz internet hizmeti, şube ve tesislerin 
altyapısı, geniş servis ağı, zengin ikram 
seçeneği ve filosunun tümünde her koltukta 
bulunan prizleri ile çalışmalarını “Seyahat 
Etmek Özgürlüktür” temasından yola 
çıkarak kurguluyor.
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ORTADA TIKIR TIKIR İŞLEYEN BİR SAAT VAR; 
TABİİ GÖRÜNEN YÜZÜ SADECE KADRAN, AKREP VE YELKOVAN…

Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları 
Birliği (TARMAKBİR) 
Genel Sekreteri 
Selami İleri ile keyifli 
bir röportaj/sohbet 
gerçekleştirdik. 
Selami Bey’e bizlere 
vakit ayırdığı için 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

RÖPORTAJ

Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?
Tamamı Ankara’da geçen ilk orta ve 
lise tahsilimin ardından İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü 1992 yılında bitirdim. Mesleğe 
ilk olarak Kayseri’de, “MKE Taksan 
Takım Tezgahları Fabrikası’nda imalat 
mühendisi olarak başladım. Bu güzide 
tesiste Türkiye’nin ilk yerli CNC takım 
tezgahının imalat mühendisliğini yaptım 
ve ardından 1995 yılında şu anda Genel 
Sekreterliğini yürüttüğüm TARMAKBİR’de 
teknik müşavir olarak işe başladım. Bu 
anlamda, aynı işyerinde 22. çalışma yılına 
girmek üzereyim. Mevcut görevimin 
yanı sıra Agrievolution Tarım Makinaları 
Birlikleri Küresel İttifakı’nın Yürütme Kurulu 
Dönem Başkanlığı ve sektörümüzle ilgili 
kurul, platform ve federasyonlarda icra 
makamlarında görevlerim söz konusu.

Okuyucularımıza 
TARMAKBİR kuruluş 
hikâyesini anlatır mısınız?
Ürettikleri tarım makinalarının mevzuata 

tabi işlemleri için Ülkemizin muhtelif 
yerlerinden Ankara’ya gelip gitmek zorunda 
kalan tarım makinesi üreticileri bir gün 
Tarım Bakanlığı bürokratlarından Makine 
Dairesi başkanı Tahir Yetim’in sürpriz 
teklifiyle karşılaşırlar. “Siz neden sadece 
bu işlemlerin takibi için Türkiye’nin dört bir 
tarafından buraya geliyorsunuz ki! Bu işler 
için buraya gelmeyin, Ankara merkezli bir 
dernek oluşturun, orada personel istihdam 
edin ve o ekip derneğe üye olan herkesin 
işlerini takip etsin” diyen Tahir Yetim’in bu 
önerisi, tarım makinesi üreticilerinin bir çatı 
altında birleşmelerini beraberinde getirir. 

Sektörün önde gelen firma yöneticileri ilk 
kez 05 Eylül 1977 yılında bir araya gelip bir 
tutanak hazırlayıp imzalarlar. Bu tutanakta 
birlikte derneğin kurulması çalışmaları 
için bir müteşebbis heyeti seçerler ve 
derneğin kuruluş işlemlerine dair masraflar 
aralarında para toplarlar.  06 Şubat 1978’de 
derneğin kuruluşu gazetede ilan edilir. 
Böylece TARMAKBİR de kurulmuş olur.

TARMAKBİR in kuruluş 
amacı nedir?
Biraz önce belirttiğim üzere TARMAKBİR’in 
kuruluş amacı, şu andaki misyon ve 
vizyonumuzdan çok daha farklı bir şekilde 

gelişmiş. Tabii su 
akmış ve yolunu 
bulmuş. Geçen 
zaman içinde, 
esas olması 
gereken olmuş ve 
TARMAKBİR daha 
efektif çalışmalara 
başlamış. 
Mesela makine 
sektöründe 
yabancı bir 
kurumla Bakanlar 
Kurulu kararı ile 
işbirliğine giden 
tek Birliğimiz. 
Üstelik bunu 1990 
yılında başarmışız.

Derneğiniz kuruluşundan 
bugüne kadar olan 
hedeflerine ulaştı mı 
sizce? 
TARMAKBİR aslında kuruluş hedeflerine 
çoktan ulaştı ama gelişen ve değişen 
vizyonumuz kapsamında daha alacağımız 
çok yol, varacağımız hedefler var. Bu 
yollar nedir derseniz; ihracatı geliştirme, 
Üyelerine Ar-Ge ve inovasyon konuları ve 
Üniversite-Sanayi işbirlikleri kapsamında yol 
göstermek, mevzuatlara katkı noktasında 
daha fazla etkinlik ve fuarcılık konusunda 
daha fazla çalışmamız lazım. Üniversite-
Sanayi işbirlikleri kapsamında ilgili 
Üniversitelerimizle sürekli bir temasımız 
ve işbirliklerimiz söz konusu. Bu işbirlikleri 
kapsamında 2013 yılında, konusunda 
uzman akademisyenlerden oluşan bir Proje 
Koordinasyon Grubu kurduk. Bu grup aynı 
zamanda, ulusal ve uluslararası çeşitli 
platformlarda bilimsel ve teknik konularda 
Birliğin temsili görevini de üstlenmektedir. 
Bu grubun yanı sıra Ankara ve Hacettepe 
Üniversitesi - Teknoloji Transfer Merkezleri 
ile de işbirliğine gitmiştir. 
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Özellikle ihracata çok önem veriyoruz ve bu 
kapsamda Üyelerimizi yurt dışında marka 
olmuş firmaların fabrikalarına teknik geziler 
kapsamında götürdük ve bu kapsamda 
Almanya, Avusturya ve İtalya’da yirmiye 
yakın fabrika gezdik. 

Geçtiğimiz sene başlattığımız Ekonomi 
Bakanlığı destekli UR-GE projemiz 
kapsamında farklı konularda eğitim 
faaliyetleri düzenledik ve düzenlemeye 
de devam edeceğiz. Son 6 ayda İran’da ve 
Cezayir’de düzenlenen fuarlara UR-GE 
projemizde yer alan Üyelerimizle birlikte 
iştirak ettik. Üstelik bu faaliyeti broşürlerle 
değil 3 tır dolusu tarım makinası götürerek 
yaptık. İhracat kadar önem verdiğimiz bir 
diğer konu ise eğitim. 

Çeşitli dönemlerde çok farklı konularda 
eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. 

Sektörümüzün uluslararası arenada 
tanıtımına katkı sağlamak adına hem kendi 
olanaklarımızla hem de Makine Tanıtım 
Grubu şemsiye altında dış fuarlara katılım 
sağlıyoruz. 

Dış fuarlar kadar önem verdiğimiz bir 
diğer konu ise örgütlenme. Şu an sektörde 
küresel ölçekte 3 tane tepe örgüt var. 
Bunlardan Agrievolution, küresel çapta, 
CEMA; AB özelinde, ReCAMA ise Asya 
ve Pasifik ülkeleri kapsamında faaliyet 
gösteren çatı örgütler ve TARMAKBİR, 
her 3 örgütte de yer alan dünyadaki tek 
birlik. Kurucuları arasında yer aldığımız 
Agrievolution’ın dönem başkanlığını da 
yürütmekteyiz. 

Bunun yanında TARMAKBİR, sektörel 
bir sivil toplum kuruluşu olarak, 
üyelerinin sorunlarını ve görüşlerini ilgili 
kurumlarla müzakere etmek ve sektöre 
ilişkin mevzuatların ya da standartların 
oluşturulma ve güncellenme aşamasında 
üyelerinin görüşleri doğrultusunda taraf 
olmak amacını da taşımaktadır. Böylelikle 
TARMAKBİR, her üretim konusundan ve her 
ölçekten çok sayıda üyesiyle sahip olduğu 
yüksek temsil gücü sayesinde, Türk Tarım 
Makineleri Endüstrisi’nin paydaşları için 
bir araya gelme, haberleşme ve müzakere 
etme platformu görevi görmektedir.

TARMAKBİR, faaliyet amaçlarını 
gerçekleştirebilmek amacıyla yurt içinde ve 
dışında sürekli olarak kamu, özel sektör ve 
akademi çevrelerinden sektör paydaşları ile 
irtibat halindedir. Özellikle yurt içinde, kamu 

sektörünün tarım makineleri ile 
ilişkili olan çeşitli komitelerine 
TARMAKBİR de davet edilmiş 
olup Birliğimiz bu komitelerde 
üyelerini temsilen varlık 
göstermektedir. TARMAKBİR yine 
özellikle yurt içinde, kendisi de 
sektörü bir araya getirici ya da 
eğitici etkinlikler düzenlemekte 
ya da düzenlenen etkinliklere 
iştirak etmektedir.

Hangi sektörlere 
ait üyeleriniz 
bulunmakta?
Tarım ürünlerinin gıda sanayi 
içinde yer alması safhası 
bizim sınırımız diyebilirim. Bu 
kapsamda toprağı işlemeden 
ekime, sulamadan ilaçlamaya, 
hasattan, hayvancılığa bütün 

mekanizasyonla ilgili konular yani 
traktörden tarım römorkuna, balya 
makinasından pulluğa, süt sağma 
sistemlerinden gübreleme makinalarına 
kadar hepsi bizim uhdemizde. Dolayısıyla 
çok geniş bir skalada Üye profilimiz söz 
konusu.

Üyelerinizden gerekli 
desteği alabiliyor 
musunuz? 
Elbette farklı konularda destek aldığımız 
projeler, mevzuatlar vb işler oluyor. Zaten 
birlik olmanın önemine inanan yaklaşık 
250 Üyemizle yolumuza devam ediyoruz. 

Tabii TOBB gibi zorunlu bir Üyelik sistemi 
söz konusu olmadığı için, faaliyetlerimizi 
sürdürecek nispette bir finansal güce 
ulaşmada sıklıkla zorluk çekiyoruz. Finans 
açısından homojen olmayan bir Üye 
profilinde, homojen bir aidatla yola devam 
etmenin güçlüğünü hep yaşadık, sistem 
yani dernekler mevzuatı değişmediği sürece 
bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. 
İşyerinde 3-5 kişi istihdam eden Üyelerimiz 
olduğu gibi, 700-800 kişi istihdam eden 
Üyelerimiz de var. Bu durumda aidatları 
hangi ölçeğe göre ayarlayacaksınız? 
Diğer yandan vizyonumuzdaki hizmetlerin 
verilebilmesi ancak ciddi bir finansal 
rezerv ile mümkün. Aslında bu ciddi 
diye nitelediğimiz bütçeyi, Üye sayısına 
böldüğünüzde ciddi rakamlar olmadığı da 
görülmektedir. 22 yıla yaklaşan tecrübemle 
şu örneklemeyi yapabilirim. Ortada tıkır 
tıkır işleyen bir saat var. Tabii görünen yüzü 
sadece kadran, akrep ve yelkovan. Ama 
bu saatin içindeki dişlilerin, zembereğin 
bir ahenk içinde çalışmasını sağlayan 
ama gözle hiç görülmeyen o sistemi biz 
yönetiyoruz. Sanırım görülmediğimiz için 
önemimizi fark edilmeyebiliyor.

Makina Sektörü hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?
Makine sektörü özellikle Makine Tanıtım 
Grubu’nun kurulmasından sonra kayda 
değer bir ivme kazandı. MTG ile birlikte 
Makine Sanayi Sektör Platformunun 
kurulmasının ardında hem dikey hem 
de yatay anlamda sektörel faaliyetler ve 
birliktelik arttı. Yurt dışında hem bireysel 
hem de müşterek faaliyetlerimiz yani 
fuarlar, alım heyetleri, road show’lar alt 
sektörlere bir dinamizm sağladı. Bu da 
üretimimize ve elbette ihracatımıza yansıdı. 
Makine sektörünün bundan sonraki 
vizyonunda katma değeri yüksek üretim 
var. Ve bu kapsamda öncelikle üç şeye 
ihtiyacı olacak. Birincisi ihracat için reel 
desteklerin hayata geçirilmesi, üretimde 
haksız rekabetin önlenmesi ve Türkiye’ye 
ihracat yapabilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması. “Türkiye’ye ihracat” derken 
elbette bir imâm söz konusu. Ülkemizin 
ithal ettiği makinaların çok önemli 
bir kısmının, Türkiye’de üretilen veya 
üretilebilecek makinalardan oluşması, bu 
imâmın sebebi. Umarım, bu konuları yakın 
zamanda gündemden düşürebiliriz.
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NEW HOLLAND’IN TOKAT’TAKİ GÜCÜ, 
ŞAHİNLER OTOMOTİV NİKSAR 3S TRAKTÖR 
VE İŞ MAKİNELERİ PLAZASI İLE GÜÇ KAZANIYOR

Tarım sektörünün gelişimine katkı 
sağlayan, güçlü satış ve satış sonrası ağı ile 
çiftçilerimizin her daim yanında olan New 
Holland markasına tam 15 yıldır merkez 
ofis ve şubeleriyle birlikte 
hizmet veren Tokat Şahinler 
Otomotiv başarı grafiğini 
sürekli daha yukarı taşımak için 
çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. 

Açılış töreninde Tokat Şahinler 
Otomotiv adına bir konuşma 
yapan Murat Şahin; Niksar’da 
yenilenen tesiste traktör ve 
tarım ekipmanlarıyla birlikte iş 
makineleri alanında bölgedeki 
ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetlerin 
de eklendiğini belirtti ve sözlerini şöyle 

sürdürdü: “New 
Holland bayisi olarak 
2001 yılında Tokat 
merkez bölgede 
başladığımız 
satış ve hizmet 
çalışmalarımızı, 2004 
yılında açtığımız 
şubelerimizle Niksar 
ve Erbaa bölgelerine 
de taşıdık. Bugün 
burada Niksar 
şubemizi yenileyerek 
3S Plaza’ya 

dönüştürmenin 
haklı gururunu 
yaşıyoruz. Sadece 
merkezimizde 
değil; ilçelerimizde 
de çiftçilerimize en 
iyi hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz. 
Hizmet verdiğimiz 
bölgedeki tüm 
çiftçilere ve 
müşterilerimize 
daima daha iyisini 
sunmak için 
yatırımlarımıza 

da ara vermeden devam ediyoruz. Bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz plazamız da bu 
yatırımlarımızın yeni bir parçası. Tesisimizin 
hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

ŞAHİNLER OTOMOTİV 
NİKSAR 3S PLAZA, 
MODERN TESİSİNDE 
UZMAN ÇALIŞANLARI İLE 
HİZMETE HAZIR
6.550 m2’si açık olmak üzere toplam 
7.350 m2 alana kurulan Şahinler Otomotiv 
Niksar 3S Plaza; 27 kişilik uzman ekibiyle 
Tokat Niksar başta olmak üzere Reşadiye, 
Mesudiye, Gölköy, Akkuş, Korgan, Kumru, 
Aybastı ve Çambaşı gibi çevre ilçelerdeki 
çiftçi ve müşterilere, traktör satış, ikinci 
el traktör, iş makinası ile yeni ve ikinci el 
ekipman satışı hizmetlerini sunacak. 

Şahinler Otomotiv, 
Tokat Niksar 
şubesini 3S Plaza’ya 
dönüştürerek, New 
Holland’ın tarım ve iş 
makineleri alanındaki 
ürün ve hizmetlerini 
müşterilerine tek bir 
çatı altında sunuyor.

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyetteki 
en köklü üretici kuruluşu TürkTraktör’ün 
lider markası New Holland’ın Tokat 
bayisi Tokat Şahinler Otomotiv, Niksar ve 
çevresindeki gücünü artıracak 3S Plaza’yı, 
gerçekleştirilen bir törenle hizmete açtı.

2001 yılından bu yana New Holland bayiliğini 
üstlenen Tokat Şahinler Otomotiv’in Niksar 
3S Plazası’nın Şahinler Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Şahin ve Niksar 
Şube Müdürü Rıza Şahin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen açılış törenine, Niksar 
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar 
Kaymakamı Selami Kapankaya, TürkTraktör 
yöneticileri ve bayileri ile bölge çiftçileri 
katıldı.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
 “2016 EYLÜL AYI DEĞERLENDİRME RAPORU “ nu AÇIKLADI

taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise 
yüzde 13 artarak 641 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

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

• Bu dönemde, traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 1 milyon 72 bin 
adet olarak gerçekleşti.

• 2006–2016 yılları Ocak-Eylül 
dönemine ait hafif ticari araç (minibüs 
+ kamyonet) satışları ithalatın pazar 
payının 2016 yılı ilk dokuz ayında yüzde 
48 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

B. Kamyonda   %50 
Midibüste  %47
K. Kamyonda  %42
Minibüste  %27 
oranında azalırken;

Kamyonette   %3
Otobüste  %2  
oranında arttı.

• 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 
traktör üretimi yüzde 1 oranında 
artarak 39 bin 144 adet oldu.

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

• 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
hafif ticari araç satışları yüzde 9, ithal 
hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli 
hafif ticari araç satışları ise yüzde 13 
oranında azaldı.

• Öte yandan 2016 yılı Eylül ayında ithal 
hafif ticari araçların pazar payı yüzde 48 
düzeyinde gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde; 
geçen yılın aynı dönemine göre ağır 
ticari araç pazarı yüzde 46 oranında 
azalarak 16 bin 333 adet, kamyon pazarı 
yüzde 47 oranında azalarak 14 bin 27 
adet, midibüs pazarı yüzde 44 oranında 
azalarak bin 312 adet ve otobüs pazarı 
yüzde 25 oranında azalarak 994 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2016 yılında toplam pazar yüzde 25 ve 
otomobil pazarı yüzde 42 oranlarında 
artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 3, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 39 oranında 
düşüş gösterdi.

• 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 502 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 77’sini oluşturan 797 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-
Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 13 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yıla göre yüzde 17 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 
6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 
2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 
7 oranında azalarak 10 bin 176 adet 
olarak gerçekleşti.

***Rapor ilgili tabloları bir sonraki 
sayfada görebilirsiniz.

2016 yılı Ocak-Eylül 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim 
yüzde 6, otomobil 
üretimi ise yüzde 
13 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 33 bin 
adet, otomobil üretimi 
ise 641 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 6, otomobil üretimi ise 
yüzde 13 oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 33 bin adet, 
otomobil üretimi ise 641 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
pazar, yüzde 6 oranında azalarak 653 
bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil pazarı yüzde 2 
oranında azaldı ve 489 bin adet olarak 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
13 oranında artarken otomobil ihracatı 
ise yüzde 17 oranında artış gösterdi. 
Bu dönemde, toplam ihracat 797 bin 
adet, otomobil ihracatı ise 502 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 YILI EYLÜL AYI 
SONUÇLARI

• 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
6 artış ile toplam 1 milyon 33 bin adet 
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2006-2016 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Eylül) (x1000)

Taşıt Araçları İhracatı (Adet) 10 Yıllık Ortalama ve 2016/2015 Toplam Satışlar (x1000)

2006-2016 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Eylül) (x1000)

Yerli/Loca

İthal/Im ports

Toplam/Total

İthalat/Im ports

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

91,308 83,117 76,889 89,827 91,718 107,351 86,210 69,299 54,166 88,531 77,776

86,194 71,173 72,779 48,349 61,057 83,997 64,886 64,692 52,564 73,552 69,968

177,502 154,290 149,673 138,176 152,775 191,348 151,096 133,991 106,730 162,083 147,134

49 46 49 35 40 44 43 48 49 45 48

Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

2006–2016 yılları Ocak-Eylül dönemine ait otomobil satışları 

Kaynak OSD

*** 32. sayfa devamı
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CEVA’YA FORD’DAN 
“EN İYİ TEDARİKÇİ” ÖDÜLÜ 

layık görüldü. 
Değerlendirmede, 
servis performansı, 
maliyet azaltması, 
kurumsal ilişkiler 
gibi kriterler etkili 
oldu. Etkinlikte, 
CEVA’yı Güney 
Amerika Bölgesi 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Nádia Ribeiro 
ve Muhasebe 
Direktörü Osmar 
Felix temsil etti.

Güney Amerika’da CEVA’nın Ford ile 
olan işbirliği yedi yıl önce Brezilya ve 
Arjantin’de hava ve deniz yolu ile ulaşım 
hizmeti vermesiyle başladı. Bu hizmetler 
çerçevesinde Avrupa, Asya, Amerika 
ve Meksika’dan Ford’un Brezilya’daki 

tüm lokasyonlarına ve Arjantin’deki ana 
fabrikasına ulaşımın sağlayıcısı CEVA oldu. 
CEVA, yılda yaklaşık olarak 4,000 tonluk 
kargonun sorumluluğunu üstlendi.

CEVA Güney Amerika Bölgesi Genel Müdür 
Yardımcısı Nádia Ribeiro, “Yıllarca Ford’un 
Güney Amerika’daki işlerini yürüttükten 
sonra en iyi tedarikçi ödülünü almak 
bizim için çok büyük bir başarı. Bu başarı 
Brezilya ve Arjantin’deki ekiplerimizin, 
müşterilerimize üst düzey servis sunma 
çabaları ve sıkı çalışma anlayışları olmadan 
mümkün olamazdı. Buna ek olarak Ford 
ile gerçekleştirdiğimiz yakın işbirliğinin 
altını çizmek zorundayım, çünkü üst düzey 
servis sadece bir takım olarak çalışıldığında 
başarılabilir. Bu ödül sağladığımız hizmetin 
kalitesinin güçlü bir göstergesi ve otomotiv 
sektöründe sahip olduğumuz tecrübenin bir 
kanıtıdır.” dedi

CEVA Lojistik, Ford Motor Company 
tarafından Güney Amerika’daki “En İyi 
Tedarik Firması” olarak seçildi.

Ford tarafından Sau Paulo’da düzenlenen 
toplantıda CEVA, lojistik ve taşımacılık 
dalında 2016’nın “En İyi Tedarikçisi Ödülü”ne 

TEMSA MARATON, FRANSA YOLLARINA DA ÇIKTI
müşterileriyle buluşmaya da devam 
ediyor. 12-15 Ekim tarihleri arasında 
Lyon’da düzenlenen Autocar Expo 
Fuarı’nda TEMSA, 7 aracını tanıttı. 
TEMSA standı ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. 

20 ADETLİK SATIŞ
Fransa otobüs pazarının en 
güçlü markaları arasında yer 
aldıklarını belirten TEMSA 

Fransa Bölge Satış Müdürü Çağdaş 
Adıyeke, “Fuar süresince standımıza 
gösterilen yoğun ilgi pazardaki 
güçlü konumumuzun bir göstergesi 
oldu. Autocar Expo Fuarı’nda geniş 
ürün gamımızı müşterilerimizle 
buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. 
Maraton otobüsümüz ve diğer ürün 
gruplarımız büyük beğeni topladı. 
Fransa’da taşımacılık alanında 
hizmet veren VIC Transport firmasına 

Maraton teslimatı gerçekleştirdik. Firma 
sahibi İlkan Cengiz, Maraton aracı teslim 
aldı. Böylece Fransa’da da Maraton aracımız 
yollara çıkmış oldu. Fuar sürecinde 20 
adet araç sattık. Maraton HD, LD SB 
modellerimizle ilgili birçok satış bağlantısı 
da gerçekleştirdik. 2016 yılı sonuna kadar 
Fransa otobüs pazarında ve 2017’de 
çok hızlı bir büyüme ve teslimat süreci 
yaşayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Bu yıl 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen 
Autocar Expo Fuarı’na 7 aracıyla katılan 
TEMSA, fuar sürecince ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu. TEMSA, Maraton otobüsün ilk 
teslimatını da fuarda gerçekleştirdi. 

TEMSA otobüsler Fransa’daki taşımacılık 
alanında hizmet veren firmaların gözdesi 
olmaya devam ediyor. 17 yıldır Fransa’ya 
otobüs ihraç eden TEMSA, katıldığı fuarlar 
ve gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle 

201638



Detaylı bilgi için
www.ifat-eurasia.com

Avrasya’nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı

16-18 Şubat 2017
İFM - İstanbul Fuar Merkezi

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Organizasyon

MMI Eurasia Fuarcılık
Destekleriyle
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TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ FİRMALARI 
TAHRAN SANAYİ FUARI’NDA… 

Türkiye’den Kocaeli Sanayi Odası Ve 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi de, 
bölgelerindeki firmaları getirerek ikili iş 
görüşmeleri ve ticari toplantılar yaptı.

Türkiye’den bu sene fuara katılan 
firmalar;

3S Pompa, Akım Metal, Akyaprak, Alfer, 
Bekamak, Beta Proses, BM Makina, 
Böhler, BTC, Tomasyon, Bülbüloğlu, 

Cesan, Çağdaş Makine (COILTECH), 
Çelik Granül, Çel-Mer, Dereli, Dorakim, 
Emes, ENDO, Ermaksan, FER 
Isı,GAMAK, Gerd Wolff, Gökçüoğlu, Hid-
Tek, İmak ,İncircioğlu, İnductotherm, 
İntersonik Makine, Kama Pres, KEMP, 
Küçükparmak (KUPAR), Makina Takım, 
Makkon, Merkez Motor, Mert Teknik, 
Mikropor, Miltaş, Nova Güç, OAİB 
,Özsakız, Öztekfen, PDS Profil, Podim, 
Rösler Kromaş, Sat-Sak, Sayko, Seykoç, 
Sistem Teknik, SMT, TM Makina, Tamiş 
Makine, Vema Pnömatik, Volt, Yılmaz 
Redüktör;

İran’a uzun yıllar çalışan firmalar 
buradaki potansiyellerini arttırmış, 
ilk defa katılan firmalar yeni bayilik 
anlaşmaları yaparak ve ürünleri satarak 
ülkemizin İhracat rakamlarını arttırdılar.

İran için makine ve 
teknoloji ihracatçısı 
konumunda bulunan 
Türkiye, bu yıl 16. 
gerçekleşen Tahran 
Uluslararası Sanayi 
Fuarı ile ihracatçı ve 
yatırımcılarını Tahran’a 
taşıdı. 5- 8 Ekim 2016 
tarihleri arasında 
düzenlenen fuarın 
Türkiye milli katılım 
organizasyonunu 
Meridyen Uluslararası 
Fuarcılık üstlendi. 

56 Türk firmasının 1700 m²lik alanda 
ürünlerini sergilediği fuara toplamda 600 
üstünde firma katılım yaptı. 20 bin m²lik 
alanda yapılan fuarda, Türkiye dışında 
Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Japonya, 
Kore, Çin, Singapur’da milli katılım 
yaparak ürünlerini sergiledi.

100 binin üzerinde profesyonel 
ziyaretçinin gezdiği fuara ayrıca 
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13. ULUSLARARASI 
REW İSTANBUL,
16-19 MART 2017’DE!
SEKTÖR, YENİ BULUŞMA 
İÇİN REW İSTANBUL 
2017’Yİ BEKLİYOR…
Bir önceki fuarda, aralarında Türkiye’nin 
de olduğu 46 ülkeden 10 bin 865 
ziyaretçinin takip ettiği REW İstanbul, 
2017’deki buluşmasına başta atıktan 
mamul ve yarı mamul üreten sektör 
temsilcileri, Belediye ve Bakanlık 
temsilcileri, sanayiciler, Organize 
Sanayi Bölge temsilcileri, girişimci ve 
yatırımcılar ile akademisyenlerin yer aldığı 
12 bin profesyoneli bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. 

REW İstanbul 2017 katılımcıları arasında 
yer alan ve atık üreticilerine entegre 
atık yönetimi hizmeti sunan Akademi 
Çevre, sektörel iletişimini güçlendirerek 
hem mevcut müşterileriyle ilişkilerini 
sağlamlaştırmayı hem de potansiyel 
müşterilerine ulaşmayı hedeflediği 
fuarda, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, 
hurda metal, tehlikeli atık, hurda kablo, 
ambalaj atıklarına yönelik geri dönüşüm 
hizmetlerini sergileyecek. 

Belediyeler ve çevre temizlik ekipmanları 
kullanan diğer kamu kuruluşları ile özel 
temizlik firmalarına ulaşmak için REW 
İstanbul’da yerini alan Çeksan ise; araç 
üstü vakumlu süpürme makinası VKM 
6000 modelini, çekilir tip mekanik süpürme 
makinası HMT 2000’i ve %100 elektrikli 
elle çekilir vakumlu yol süpürme makinası 
VKE 240 markalı ürünlerini REW İstanbul 
2017’de ziyaretçileriyle buluşturacak. 

REW İSTANBUL 
2017, ALANINDAKİ 
TÜM YENİLİKLERİ 

ÇATISI ALTINDA 
BULUŞTURUYOR…
Kendi sektöründe, Avrasya’nın en önemli 
fuar organizasyonu olan REW İstanbul, 
16 Mart 2017’de 13. kez kapılarını açıyor. 
Tüyap Beylikdüzü’nde 20 bin m2 kapalı 
alanda düzenlenecek olan fuarda; katı atık, 
su ve atık su arıtımı, ölçme teknolojileri, 
bio-enerji, atık toplama ve taşıma araçları, 
ayırma, arıtma ve presleme makineleri, geri 
dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve 
ürünleri, yenilebilir enerji teknolojileri ve 
kentsel çevre temizlik araçları gibi farklı 
alanlardaki yenilikler sergilenecek. REW 
İstanbul 2017, geride kalan fuarlarda olduğu 
gibi yine geri dönüşüm, atık yönetimi ve 
çevre teknolojilerine dair ana gündemlerin, 
temel sorunların ve alternatif çözüm 
önerilerinin paylaşılacağı bir dizi konferans 
ve etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

REW İSTANBUL 2017, 3. 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FUARI İSG AVRASYA İLE EŞ 
ZAMANLI DÜZENLENİYOR!
REW İstanbul 2017, geçen yıl olduğu gibi 
yine İSG Avrasya 3. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Fuarı’yla eş zamanlı olarak bitişik salonlarda 
düzenlenecek. Bu sayede ziyaretçiler, bir 
tarafta geri dönüşüm, çevre teknolojileri 
ve atık yönetimine dair son teknoloji ve 
hizmetleri takip ederken, aynı çatı altında “İş 
Emniyeti, İş Sağlığı, İş Güvenliği ile Eğitim, 
Danışmanlık ve Risk Analizi” alanındaki en 
yeni ürün, teknoloji, ekipman, hizmet ve 
uygulamaları da fuar süresince bir arada 
görebilecekler.

REW İstanbul 2017 hakkında detaylı bilgi 
almak isteyenler fuarın resmi internet 
sayfası www.rewistanbul.com adresini 
ziyaret edebilirler.

İFO Fuarcılık 
tarafından, 2005 
yılından bu yana T.C. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 
katkılarıyla her 
yıl düzenlenen 
Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri 
fuarı REW İstanbul’un 
13. buluşması, 16-19 
Mart 2017 tarihlerinde 
Tüyap Beylikdüzü’nde 
gerçekleştirilecek. 
Milyarlarca dolarlık 
dev bir pazarı 
yine İstanbul’da 
buluşturmaya 
hazırlanan fuarda, 27 
ülkeden 350 firma, 
Katı Atık, Su ve Atık 
Su, Atık Gaz ve Yeşil 
Enerji konularına dair 
yeni teknolojilerini 
sergileyecek. İstikrarlı 
büyümesi ile Geri 
Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi alanlarındaki 
global ticarete değer 
katan REW İstanbul, 
aynı zamanda 
Avrasya bölgesinin 
lider uluslararası fuarı 
olma özelliğini de 
sürdürüyor. 
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BULANCAK BELEDİYESİ MAKİNA PARKINI 
MST İLE BÜYÜTÜYOR

yükleyici iş makinası 
ile güçlendirdi. MST 
kazıcı ve yükleyiciler, 
Belediye Başkanı 
Recep Yakar’a, MST 
Satış Direktörü Harun 
Arab, Kamu Satışları 
Müdürü Hakan Saral 
ve Bölge Satış Müdür 
Yardımcısı Emre 
Uzuner’in katıldığı 
törenle teslim edildi.

Belediye Başkanı Recep Yakar, ilçede uzun 
yıllar hizmet verecek olan araçların, hizmet 
sunumunda kendilerine büyük kolaylık 
sağlayacağını söyledi.

“Çalışma arkadaşlarımın işini kolay 
kılmak, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde 
hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla 
4 adet MST kazıcı yükleyiciyi daha makina 

parkımıza kazandırdık” diyen Yakar, şöyle 
devam etti:

“Güçlenen araç filomuzla hizmetlerimiz 
daha da hız kazanacak. Bulancak gibi geniş, 
günden güne gelişen ve büyüyen ilçemizde, 
vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmayı 
amaçlıyoruz. Yeni araçlarımızla kazasız 
belasız hizmet sunulmasını ve ilçemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

SANKO Holding’in iş makinaları 
sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım 
Makinaları A.Ş tarafından MST markası ile 
Gaziantep‘te üretilen kazıcı yükleyiciler, özel 
sektörün yanı sıra, kamu kullanıcılarının da 
öncelikli tercihi oluyor.

Giresun’un Bulancak Belediyesi, makina 
parkını 4 adet MST 644 klas model  kazıcı 

TIRSAN ALMAN TRAFİK POLİS GÜCÜNE
YÜK GÜVENLİĞİ ANLATTI

birçok alanında çözümler sunuyor olması 
ziyaretin gerçekleşmesinde rol oynadı.

Goch tesisinde perdeli/tenteli treylerler, 
açık kasa, konteyner şasi, low-bed ve low-
loader’ların montajının yanı sıra tanker, silo 
ve kutu tipi treylerlerin teslimat öncesi son 
kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

Ev sahibi olarak Kässbohrer’in Goch 
Operasyon Şefi Manfred Goertz, Kleve 
bölgesi trafik polis gücüne şirketi 
tanıtırken, Kässbohrer’in Almanya’daki 
bayilerinden KTH Trailer’in Genel 
Müdürü Theo Peters da ziyaretçileri yük 
güvenliği, treyler parçalarının aşınması 
ve treylerlerin bakımları konusunda 
bilgilendirdi.

Ziyaretin sonunda grubun sorularını 
yanıtlayan Theo Peters, “Taşınan 
yükün cinsi ne olursa olsun ulaştırma 

sektöründeki herkes trafikteki emniyetten 
mesuldür. Biz Kässbohrer olarak tehlikeli 
madde taşımacılığından proje taşımacılığına, 
konteyner nakliyesinden soğuk zincir 
taşımacılığına kadar her tür yükün, her tür 
yol ve hava şartında güvenli olarak taşınması 
için geniş bir ürün gamı ve sayısız seçenek 
sunuyoruz,” açıklamasını yaptı.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler üreticisi 
olan Tırsan, Almanya’nın Goch kentindeki 
üretim tesisinde yerel trafik polis gücünü 
ağırladı. 7 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen 
ziyarette Alman trafik polis gücü treylerlere 
ilişkin teknik bilgilerin yanı sıra, treylerlerin 
yük güvenliği konusunda sundukları 
olanaklar hakkında bilgi aldı. 

2002 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer 
alan Almanya’nın 120 yıldan fazla geçmişi 
bulunan treyler üreticisi Kässbohrer’in genel 
merkezi olan Goch tesisi, 1998 yılından bu 
yana Tırsan’ın Avrupa operasyonunun kalbi 
konumunda bulunuyor.

Goch kentinin bağlı olduğu Kleve bölgesine 
bağlı Alman trafik polis gücü ziyaret 
sırasında Kässbohrer yetkililerinden farklı 
treyler tiplerinin doğru kullanımı ve yük 
güvenliğinin nasıl sağlandığı konusunda 
bilgi aldı. Tırsan’ın karayolu nakliyesinin 
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HİDROMEK BAYİ AĞINA
İNGİLTERE’DEN İKİ YENİ ÜYE EKLEDİ

HİDROMEK, MARKANIN 
İNGİLTERE’DEKİ TEMSİLİ İÇİN İKİ 
BAYİ İLE ANLAŞMA İMZALADI. 
5 kıtada 50’nin üzerinde ülkede iş makinesi taleplerini 
karşılayan HİDROMEK, İngiltere’deki satış hacmini 
arttırmak için iki bayi ile anlaşma imzaladı. RBuntons 
ve TJC Sales ile anlaşan HİDROMEK, kazıcı yükleyici, 
ekskavatör ve motor greyder iş makineleri için gelen 
talepleri karşılayacak. 

İngiltere pazarı için ilk anlaşmasını yapan HİDROMEK 
bayileri ülkenin değişik bölgeleriyle ilgilenirken, kazıcı 
yükleyici, paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör ve motor 
greyder makinelerinin tedarikini gerçekleştirecek. Bu 
dönemde marka ve ürün tanıtımları için demo programları 
sunacak olan bayilerden, RBuntons HİDROMEK adına 
Hillhead 2016 Fuar’ına katıldığını ve ürünlere ilişkin olumlu 
geri dönüşler aldığını belirtti. 

TOYOTA’YA REKLAM VE PAZARLAMA 
DÜNYASINDAN 5 ÖDÜL

Üretildiği günden bu yana dünyanın en 
çok satılan otomobili olma özelliğini 
taşıyan Corolla’nın Türkiye için hazırlanan 
“Yeni Corolla Web Sitesi” de Kristal 
Elma Ödülleri’nin “Ürün” kategorisinde 
“Gümüş Elma” alarak Toyota’nın başarısını 
taçlandırdı. 28. Kristal Elma Reklam 
Ödülleri’nde Yeni Hilux’ın web sitesi de 
Gümüş Elma’ya layık görüldü.

ve çeşitli bilinçlendirme 
etkinlikleriyle kamuoyunu 
duyarlılığa davet ettiği 
“Korna Çalma Huzurumu 
Çalma” sosyal sorumluluk 
projesi Kristal Elma’da 3 ayrı 
kategoride ödül kazandı. Korna 
Çalma Huzurumu Çalma 
projesi; İnteraktif Billboard 
Projesi ile 
Kurumsal İmaj 
ve Toplumsal 
Sorumluluk 
Kategorisi’nde 

“Gümüş Elma”, Etkileşimli 
ve Dijital Açıkhava 
Kategorisi’nde “Bronz 
Elma” ve Açıkhava Kullanımı 
Kategorisi’nde de “ Bronz 
Elma” ile ödüllendirildi.

Toyota, reklam ve pazarlama dünyasının en 
prestijli ödüllerinin başında gelen 28. Kristal 
Elma Reklam Ödülleri’nde üçü gümüş, ikisi 
bronz elma olmak üzere toplamda 5 ödüle 
layık görüldü. 

Toyota’nın 2015 yılından bu yana sürdürdüğü 
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15,5 METRELİK TIRSAN PERDELİLER
DÜNYA YOLLARINDA

olarak tasarlandı. Çift kingpinli olarak 
üretilen K.SCX XL hem 4 x 2, hem de 6 x 2 ve 
6 x 4 çekicilerle eşleşebilmekte.

Esnek ve güvenilir yük emniyeti sunan 
K.SCX XL, televre üzerinde her biri 2,5 ton 
yük kapasiteli 236 bağlama noktası sunan 
K-Fix Yük Emniyet Sistemi ile donatıldı.

Bu treylerlerin tasarım ve üretim süreci 
Tırsan’ın hem Ar-Ge hem üretim gücünü, 
öte yandan da uygulamakta olduğu yalın 
üretim süreçlerinin etkinliğini gösterdi.

Tırsan Ür-Ge Müdürü Yasemin Uzçakar, 
“Bu projede yalın üretim prensipleri 
çerçevesindeki araçları etkin bir biçimde 
kullanıyor olmamız, koordinasyonun büyük 
önem taşıdığı proje takvimine çok olumlu 
katkı yaptı. Bu projede de, Japonca’da 
karargah anlamına gelen, bir proje 
sürecinde departmanlara bölünmüşlüğü 
ortadan kaldıran bir ‘obeya’ oluşturduk. 
Bu obeyada Ar-Ge mühendisleri ve test 
teknisyenlerinin yanı sıra kaynak, kataforez, 
boya ve montaj hattı ekipleri ile kalite, satın 
alma ve teslimat öncesi denetim ekipleri de 
bir araya geldi.”

 “Kavramsal tasarım ile başlayan sürecimiz, 
3D tasarımla devam etti. Yapılan bilgisayar 
destekli analizlerle doğrulanmış nihai 

prototip üretimi ile, aracı seri üretim 
sürecinde otomasyona dahil ettik.”

Daha çok Körfez ülkeleri ve Kuzey 
Afrika’da faaliyet gösteren, araç parkında 
800 çekici ve 2.000 treyler bulunan Allied 
Transport konteyner ile ve sıcaklık kontrollü 
taşımacılık, ilaç ve tehlikeli madde 
taşımacılığı ile proje taşımacılığının da dahil 
olduğu lojistiğin her alanında hizmet veriyor.

2014 yılında şirketin Emirates Hava 
Yollarının kargo taşımacılığı hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Tırsan’ın 50 adet Talson 
hava kargosu treyleri tedarik ettiği Allied 
Transport şirketi yetkilileri, Tırsan’ın 
Adapazarı üretim kampüsünü ziyaret 
etmişti. Tırsan’ın treyler mühendisliğinde 
ulaştığı seviyeyi, üretim teknolojilerini ve 
yalın üretim pratiklerini takdirle karşılamış, 
daha önce ABD’den temin ettiği bu ebattaki 
perdeli treylerleri Tırsan’dan temin etme 
kararı almıştı.

Türkiye ve Avrupa standartlarının dışında 
yer alan 15,5 metre uzunluğundaki perdeli 
treylerler, bölgedeki regülasyonlara uygun 
olarak Körfez ülkelerinde ve Kuzey Afrika’da 
kullanılabiliyor.

Türkiye’de Ar-Ge 
altyapısıyla treyler 
sektörüne öncülük 
eden Tırsan, ihracat 
başarısını özel 
ihtiyaçlara yönelik 
proje geliştirmede 
gösterdiği yetkinlikle 
perçinledi. Dubai 
merkezli lojistik 
hizmetleri tedarikçisi 
Allied Transport’a 150 
adet özel geliştirilen 
perdeli treyler teslim 
etti.

Türkiye’de Ar-Ge altyapısıyla treyler 
sektörüne öncülük eden Tırsan, ihracat 
başarısını özel ihtiyaçlara yönelik proje 
geliştirmede gösterdiği yetkinlikle perçinledi. 
Dubai merkezli lojistik hizmetleri tedarikçisi 
Allied Transport’a 150 adet özel geliştirilen 
perdeli treyler teslim etti.

Tırsan’ın Adapazarı üretim kampüsünde 
bulunan Türkiye’nin ilk ve tek treyler 
Ar-Ge merkezinde geliştirilen 15,5 
metre uzunluğundaki K.SCX XL şu ana 
kadar Tırsan’ın ürettiği en uzun perdeli 
treyler olma özelliğini taşıyor. Normal 
standart bir maksima perdeli treyler 
13,68 metre uzunluğunda olup 34 palet 
kapasitesindeyken, K.SCX XL genel 
standardın ötesindeki uzunluğu sayesinde 
39 palet kapasitesine sahip.

10 yıl boyunca paslanmazlık garantisi sunan 
KTL kaplamalı hafif şasiye sahip olan K.SCX 
XL, aracın uzunluğundan kaynaklanabilecek 
sehimi engellemek için deveboynu özel 
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ARÜSDER 2016 FUARLAR

11 ve 17 Nisan 2016 tarihinde ilk olarak 
Münih’te düzenlenen Bauma Münih 
Fuarına, Dernek Başkanı Burhan Fırat 
katıldılar. İş ve inşaat makineleri alanında 
3 yılda bir düzenlenen fuara Türkiye’den 
140’a yakın firma katıldı. 

31 Mayıs – 03 Haziran 2016 tarihleri 
arasında Hannover’de düzenlenen Cemat 
Fuarı’na Türkiye’den yaklaşık 30 firma 
katıldı ve Arüsder bu fuarda da Makine 
Sanayi Sektör Platformu (MSSP) üyesi 
olarak, üyelerinin tanıtımını yapmaya 
gayret göstermiştir. Fuara Dernek Genel 
genel sekreteri seviyesinde katılan 
Arüsder, hem kendi üyelerinin tanıtımını 
yapmaya çalışmış, hem de fuara katılan ve 
dünyanın dört bir tarafından gelen sektörü 
ilgilendiren katılımcılar hakkında bilgiler 
toplamıştır. 

30 Mayıs – 03 Haziran 2016 tarihlerinde 
Münih kentinde gerçekleşen IFAT Çevre 

Teknolojileri konulu fuara 
katılan Arüsder’i fuarda 
Dernek Başkanımız 
Burhan Fırat Bey temsil 
etmiştir. MSSP üyesi 
derneklerden Pomsad 
ve KBSB dernek 
temsilcilerinin de katıldığı 
fuarda ayrıca Türkiye’den 
bireysel olarak fuara 
katılan 81 Türk firması da 
ürünlerini sergilemişlerdir. 

Aynı fuar tarihlerinde Arüsder için önemli 
bir adım atılmış ve Almanya’daki Belediye 
Araçları ve Ekipmanları üreticilerinin 
bir araya geldiği VAK Derneği ile ikili 
görüşmelerinin sonucunda, karşılıklı üyelik 
anlaşmasına varılmıştır. 

Düşürülen savaş uçağının yarattığı siyasi 
kriz sonucu durma noktasına gelen ticari 
ilişkileri, iyileşen ilişkilere paralel olarak 

sektörümüz tarafından neredeyse ilk 
girişim sayılabilecek etkinlik olarak Rusya 
LESPROM URAL Fuarına 20-23 Eylül 
tarihlerinde katılındı. 

2015 yılında katıldığımız INNOPROM 
Fuarından sonraki ikinci fuar olarak 
LESPROM URAL Fuarı’na da Türkiye’nin 
Makinecileri Grubu ile katılan Arüsder, 
fuarda genel sekreter Gürbüz Gürer 
tarafından temsil edilmiştir. İş yapma 
sürecinin biraz yavaş işlediği, mevzuat 
zorluklarına ek olarak dil konusunda da 
çekilen sorunlardan olsa gerek, ticaret 
yapmakta çekingenlikler gösterilen 
Rusya’ya fuarlar aracılığıyla, kesinlikle 
bir Rus ortak ile, mümkünse Rusya’da 
üretim yaparak girilebileceği sonucuna 
varılmış, fahri Türk Konsolosu aracılığı ile 
daha etkin çalışmalar yapılabileceği ortaya 
çıkmaktadır. 

05-08 Ekim 2016 tarihlerinde Dernek 
Başkanımız Burhan Bey’in Derneğimizi 
temsilen katıldığı Tahran Uluslararası 
Sanayi Fuarı’nda, Arüsder ‘le birlikte 
MSSP üyesi AKDER, ENOSAD, KBSB, 
MİB, POMSAD ve TARMAKBİR Dernekleri 
de katılmış, Türkiye’den ayrıca 54 Türk 
firması da ürünlerini sergilemişlerdir. İran’a 
uygulanan ambargonun kalkması ile İran’ı 
ziyaret etmeyen gelişmiş ülke temsilcisi 
neredeyse kalmamıştır. 

Bildiğiniz gibi Arüsder, Makine Sanayi Sektör Platformu üyesi olması nedeniyle, 
yurtdışındaki sektörümüz ile ilgili fuarlara katılmakta ve üyelerini temsil etmeye 
çalışmaktadır. Bu yazı, yılsonuna yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde, özellikle 
yurtdışında katıldığımız fuarlar hakkında olacak. 
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MASKİ ARAÇ FİLOSUNA 7 KEPÇE EKLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il 
genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını 
daha hızlı şekilde yapabilmek adına 
bünyesine 1 milyon 624 bin TL tutarında 7 
adet kazıcı yükleyici kepçe ilave etti. 

İl geneline kaliteli 
altyapı hizmeti 
sunan MASKİ 
Genel Müdürlüğü, 
yürüttüğü 
çalışmalarda daha 
hızlı sonuç almak 
için araç filosunu 
genişletmeye 
devam ediyor. 
Bünyesinde 
bulunan 421 
araçlık filosuna, 
1 milyon 624 bin 
TL değerinde 
7 adet kazıcı 
yükleyici kepçe 

daha ekleyen MASKİ, altyapı hizmeti veren 
iş makinesi sayısını arttırdı. MASKİ Genel 
Müdür Yaşar Coşkun, İçme Suyu Dairesi 
Başkanlığı bünyesine dahil edilen yeni 
kepçeleri ilçelere teslim edilmeden önce 
inceledi. Yaptığı incelemede Coşkun’a, Genel 

Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve İçme Suyu 
Dairesi Başkanı Hakan Açabay eşlik etti.

“Altyapı çalışmalarımızı daha da hızlı 
yapacağız”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 2 
yıldır sürdürdükleri altyapı çalışmalarının 
daha hızlı bir şekilde sonuçlanması adına 
hizmet araçları sayılarını arttırdıklarını 
belirtti. Coşkun, “Vatandaşlarımıza 
sunduğumuz hizmetin daha da kaliteli hale 
gelmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. 
Manisa’mızın 17 ilçesine altyapı hizmeti 
ulaştırırken çalışmalarımızı daha seri 
şekilde yapabilmek adına bünyemize 
yeni araçlar katıyoruz. Bu araçlarımızdan 
2’sini merkezde, 5’ ini de Alaşehir, Kula, 
Salihli, Turgutlu ve Selendi ilçelerimizdeki 
çalışmalarımızda kullanmak üzere teslim 
edeceğiz. İdaremize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

MICHELIN’İN İKİ YENİ LASTİĞİ PARİS OTOMOBİL 
FUARI’NDA OTOMOBİL SEVERLERLE BULUŞTU

4S, yüksek direksiyon hassasiyeti ve hızlı 
tepki seviyesi sayesinde sürücülere eşsiz 
bir sürüş keyfi sunuyor. Zorlu koşullarda 
bile yolu kavrayan lastikler, optimize edilmiş 
yeni sırt deseni sayesinde tüm zeminlerde 
maksimum performans sağlıyor. 

“Çift bileşen” teknolojisi sayesinde 
hem kuru hem de ıslak zeminde 

mükemmel kontrol ve frenleme 
performansı sunan MICHELIN 

Pilot Sport 4S, kullanılan 
yeni hibrid teknolojisi 
sayesinde tüm koşullarda 
güvenlik beklentisi olan 
sürücülerin ve lider 
spor araç üreticilerinin 
ihtiyaçlarını mükemmel 
şekilde karşılıyor. Yeni 

MICHELIN Pilot Sport 4S, 
19” ve 20”ta 34 farklı ebat 

ile Ocak 2017’den itibaren 
yollarda olacak.

MICHELIN CrossClimate+ lastiği kuru 
zeminde premium yaz lastiği konumunu 
korumaya devam ederken karlı zeminde 
ilk kilometreden son kilometreye kadar 
üstün çekiş performansı göstererek 
ürünlerin uzun ömürlülüğüne katkı sağlıyor. 
MICHELIN CrossClimate+, 15 ve 18” jantlar 
için 2017 yılının Şubat ayında 
satışta olacak. 

MICHELIN Pilot Sport 
4S ile hem kuru 
hem ıslak zeminde 
maksimum 
performans

Spor ve yüksek 
performanslı 
otomobiller için 
motorsporları 
tecrübesi ile 
tasarlanan yeni 
MICHELIN Pilot Sport 

MICHELIN, Paris Otomobil Fuarı’nda 2 yeni 
lastiğini tanıttı

Dünyanın en büyük lastik üreticileri 
arasında yer alan Michelin, dünyanın en 
önemli otomobil fuarlarından biri olan 
Paris Otomobil Fuarı’nda iki yeni lastiği 
MICHELIN CROSSCLIMATE + ve MICHELIN 
PILOT SPORT 4S’i otomobil tutkunlarının 
beğenisine sundu.

CrossClimate+ ile rakiplerine göre ilk 
kilometreden son kilometreye kadar 
mükemmel performans

Michelin’in devrim yaratan teknolojisi ile 
oyunun kurallarını değiştirdiği kış sertifikalı 
ilk yaz lastiği MICHELIN CrossClimate, 
Şubat 2017’den itibaren yeni serisi 
CrossClimate+ ile yollarda olacak. 

Pek çok lastikte kilometreler geride 
kaldıkça performans açısından değişim 
gözlenirken, Michelin yenilikçi çözümleri 
ile teknolojik farkını ortaya koyuyor. 
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KRONE, FİLO KİRALAMA 
HİZMETİNE BAŞLADI

Türkiye’de filo kiralama alanında bir 
ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu açığı 
kapatmak istediklerini kaydeden Satıştan 
Sorumlu Krone Int. Genel Müdürü Semih 
Pala, ilk yılda hedeflerinin 250-300 adet 
olduğunu söyledi. Pala, “Krone Fleet ile artık 
müşterinize iki farklı ürün sunma imkânına 
kavuştuk. İsteyen müşterimize 5 yıl vadeli 
araç veriyoruz, isteyene de kiralama 
seçeneğini sunuyoruz” dedi. 

“Yaşam döngümüzü 
tamamladık”
Semih Pala, “Şu ana kadar Krone Türkiye’de 

üretim, 
kredilendirme, 
ikinci el, 
yedek parça 
hizmetlerini 
gerçekleştirdi 
ve uyguluyor. 
Bu hizmetlere 
filo kiralama 
da eklenince 
yaşam 
döngümüzü 
tamamlamış 
olduk. 
Kiralama işini 
de Gebze’deki 
merkezimizden 

yürüteceğiz. İkinci el hizmetimizle 
koordinasyonlu bir şekilde yürüyecek” 
şeklinde konuştu. 

6 yıl önce Krone Gurubu olarak filo kiralama 
işine 2.800 treylerle başladıklarını dile 
getiren Krone Fleet Yönetim Kurulu Başkanı 
Karl Heinz Schweer, bugün tüm Avrupa’da 
10 bin adet treylere ulaştıklarını söyledi. 
İlk olarak Danimarka ile başladıklarını 
belirten Schweer, “Sunduğumuz hizmetler 
aracın tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Yani 
bakımı, servisi gibi işlemler de Krone Fleet 
tarafından karşılanıyor. Kiralama süreleri 
ortalama 5 yıl. 5 yılın ardından treylerlerimizi 
geri alıyoruz ve treylerleri ikinci el olarak 
satışa sunuyoruz” dedi. 

“Türkiye’de büyük 
potansiyel var”
28 yıldır treyler kiralama sektöründe 
olduğunu vurgulayan Schweer, “28 yıl önce 
Almanya’da kiralama diye bir hizmet yoktu. 
Bugün Danimarka treyler sektöründe 
tüm araçların kiralama payı yüzde 50’ye 
ulaştı. İngiltere’deki oran da buna yakın. 
Almanya’da yüzde 17’lere kadar geldi. 
Özellikle Doğu Avrupa’da sıfırla başladığımız 
ülkeler var. Türkiye’de bu konuda büyük 
potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir, Tire’deki 10 
bin adetlik treyler 
fabrikasının ardından, 
geçtiğimiz Mayıs’ta 
Gebze’de ikinci el ve 
yedek parça merkezi 
açan Krone, artık 
Türkiye’de filo kiralama 
hizmeti de vermeye 
başladı. Krone, ilk 
olarak Grupaj Lojistik’e 
50 adet Mega Liner 
kiraladı.   

Türkiye’de üretim fabrikası, ikinci el hizmeti, 
servis ve yedek parça ağıyla hizmet veren 
Almanya’nın lider treyler üreticilerinden 
Krone, hizmet döngüsüne bir yenisini daha 
ekledi. Krone Fleet ile filo kiralama hizmetini 
Türkiye’de başlatan Krone, ilk etapta Grupaj 
Servis Lojistik’e 50 adet treyler kiraladı. 
Grupaj firması tren taşımacılığına uygun 
Krone Megaliner tip treylerleri 5 yıllık süreyle 
kiraladı. 
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OTOKAR’IN 20.000’İNCİ SULTAN’I
ÜRETİM BANDINDAN İNDİ

ile başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla 
ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken Otokar 
Genel Müdürü Serdar Görgüç, 20 bininci 
Sultan’a ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk küçük otobüs 
üretimini 1967 yılında gerçekleştirdik. 2002 
yılında üretimine döndüğümüz küçük otobüs 
pazarında bugüne kadar 20 bin adet Sultan 
ürettik. Otokar’a gönül ve emek veren, 
şirketimizi bu noktaya taşıyan herkese 
teşekkür ediyorum. El emeği, göz nuru ile 
ürettiğimiz araçlarımız 6 yıldır bizi liderlikte 
tutuyor. Türkiye’de Sultan, dünyanın dört 
bir köşesinde ise Navigo ismi ile ürettiğimiz 
araçlarımızla milyonlarca yolcu işine, evine, 
okuluna sevdiklerine ulaşıyor. Onlara hizmet 
etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Elde ettiğimiz başarıyı sürdürmek, kullanıcı 

beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, 
yeni nesillere daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için Ar-Ge 
yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE’DE SATILAN 
HER 4 OTOBÜSTEN 1’İ 
OTOKAR”
7 metreden 18,75 metreye 
kadar farklı uzunluk ve yolcu 
kapasitesine sahip en geniş otobüs 

ürün gamının Otokar’da bulunduğunu 
vurgulayan Görgüç, şunları kaydetti; 
“Otomotiv alanında Türkiye’nin en başarılı 
Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz. Son 
10 yılda Ar-Ge’ye 310 milyon TL ayırdık. 
Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, 
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına daha 
uygun ürünler geliştirmemizi ve daha hızlı 
adımlar atmamızı sağlıyor. Bu yıl pazardaki 
gelişmelere rağmen, yılın ilk 8 ayında 
Türkiye’de satılan her 4 otobüsten 1’i Otokar 
oldu. İzmir için seri üretimine başlanan 
KENT Körüklü otobüslerimizle bu başarımızı 
körükleyeceğiz. Ürün gamımızdaki yenilikçi 
araçlarımız, bakım ve servis desteğimiz ile 
fark yaratmaya devam ediyoruz.”

“20 BİNİNCİ SULTAN 
FRANSA YOLCUSU”
Otokar’ın ihracat ihracat çalışmalarıyla ilgili 
de bilgi paylaşan Serdar Görgüç, “Bugün, 
başta Avrupa olmak üzere 40’tan fazla 
ülkede otobüslerimiz her gün milyonlarca 
yolcuyu taşıyor. Geçtiğimiz yıl, Sultan 
Türkiye’nin en çok ihraç edilen küçük 
otobüsü oldu. 2016’nın ilk sekiz ayında 
otobüs satışlarımız yüzde 35 arttı. Bu yıl 
özellikle Fransa, İtalya, Almanya, Romanya 
ve Malta pazarlarında önemli filo satışlarına 
imza attık. Sultan sadece Türkiye’nin değil, 
Fransa’nın da en çok tercih edilen küçük 
otobüsü konumuna ulaştı. Bugün banttan 
indirdiğimiz 20 bininci Sultan’ı da Fransa’ya 
gönderiyoruz” dedi.

Türkiye’nin öncü 
otomotiv üreticisi 
Otokar, dünyanın 
dört bir yanında 
ilgi gören Sultan’ın 
20 bininci aracını 
üretim bandından 
indirdi. Tasarım ve 
teknik özellikleri ile 
Türkiye’nin yanı sıra 
Almanya, İtalya ve 
İspanya gibi ülkelerde 
de büyük beğeni 
toplayan Sultan’ın 20 
bininci aracı Fransa 
yolcusu olacak. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 20 
bininci Sultan otobüsünü üretti. Son 7 
yıldır Türkiye’nin en çok satılan küçük 
otobüs markası olan Otokar, ilkini 2002 
yılında ürettiği Sultan’ın 20 binincisini, 
çalışanlarının katıldığı özel bir törenle 
üretim bandından indirdi. Modern toplu 
taşımaya uygun olarak 7 metreden 19 
metreye kadar farklı uzunluklarda üretilen, 
tasarım ve teknik özellikleriyle ülkemizin 
yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya 
gibi ülkelerde büyük beğeni toplayan 
Sultan’ın 20 bininci üretim törenine Otokar 
Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar Genel 
Müdür Yardımcıları, Otokar yöneticileri ile 
çalışanları katıldı.

“40’TAN FAZLA ÜLKEYE 
İHRAÇ EDİYORUZ”
Otokar Sakarya fabrikasında gerçekleştirilen 
törende Sultan otobüslerinin Navigo ismi 
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BAŞKANLAR
BAŞKENT’TE BULUŞTU

Teknolojileri ve 10. Uluslararası Yerel 
Yönetimler Zirvesi ile Flora Garden 2016 1. 
Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları Fuarı Altınpark 
Expo Center’da gerçekleştirildi.

Uluslararası Yerel Yönetimler Zirvesi 
kapsamında “Daha iyi bir ülkede, daha iyi 
kentlerde yaşamak için” bu yıl onuncusunun 
gerçekleştirildiği CITYYECH 2016’da, 
ülkemizin yerel yönetimlerinin 
gereksinim duyduğu makine, teçhizat ve 
ekipmanlar tanıtıldı. 

Bir kenti yaşanabilir kılmak için gereken 
teknolojinin alıcısıyla buluşmasını 
amaçlayan CITYTECH aynı zamanda 
idari ve mali sıkıntılar yaşamakta olan 
yerel yönetim yetkilileri ile sorunlara 
çözüm üretebilecek olan firmaların bir 
araya gelerek tartışma, çözüm üretme 
platformu oldu. Fuarda son teknoloji 
ve ekipmanların yanı sıra şehircilik 
üzerine yaklaşımlar, çözümler ve projeler de 
katılımcıların dikkatine sunuldu.  

10. ULUSLARARASI ÇEVRE 
VE GERİ DÖNÜŞÜM 
TEKNOLOJİLERİ FUARI  
Yerel Yönetim Zirvesi kapsamında 
gerçekleştirilen RECYCLE’16 yeryüzünün 
devamlılığını sağlayabilmesi için ekolojik 
dengenin korunmasının gerekliliğinin 
bilinciyle yaşanabilir bir dünyanın ve 
kentlerin kapılarını araladı. RECYCLE 
2016, çevre sağlığının korunması için 
geliştirilen birçok teknolojiye, araç, gereç ve 
ekipmanlara ev sahipliği yaptı.  

10. ULUSLARARASI 
YEREL YÖNETİMLER 
ZİRVESİ 
Yurtiçi ve yurtdışından birçok yerel 
yönetim biriminin katıldığı 10. 
Uluslararası Yerel Yönetimler Zirvesi 
kapsamında yerel yönetimler arasında 
ortak proje geliştirme, işbirliği, 
bilgi paylaşımı ve idari faaliyetlerin 
tanıtıldığı bir ortam oluşturuldu.  

Citytech 2016’da 95 katılımcı yerini 
almış ve 7500 kişi fuarımızı ziyaret etmiştir. 

FLORA GARDEN 2016 
1. PEYZAJ VE BAHÇE 
MOBİLYALARI FUARI

Bu yıl 1’incisinin düzenlendiği Flora 
Garden 2016 Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları 
Fuarı ise, süs bitkileri ve peyzajla ilgili 
sektör temsilcilerinin buluşma noktası 
oldu. Katılımcılarının mevcut müşterileri 
ile bir araya gelebildikleri ve iş ilişkilerini 
geliştirebildikleri, ilerde iş bağlantıları 
kurabilme ihtimali olan potansiyel 
müşteriler ile de karşılaşma şansına sahip 
oldukları fuar da, bitkiler ve yetiştirme 
ortamları, peyzaj tasarımı, projelendirme, 
peyzaj uygulamaları ile makine ve 
ekipmanlarına dair her şeyi bir arada bulma 
imkânına sahip oldular. 

Flora Garden 2016’da 63 katılımcı yerini 
almış ve 7000 kişi fuarımızı ziyaret etmiştir. 

6 Ekim Perşembe 
günü saat 13.00’te 
görkemli bir törenle 
açılışının yapıldığı 10. 
Uluslararası Belediye 
ve Çevre Fuarı ile 
eş zamanlı olarak 
düzenlenen Flora 
Garden 2016 1. Peyzaj 
ve Bahçe Mobilyaları 
Fuarı başkanları 
Başkent’te buluşturdu.

Uluslararası Fuar Tanıtım ve Organizasyon 
(INFO) tarafından 6-9 Ekim tarihleri 
arasında eş zamanlı olarak düzenlenen 
10. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı, 
10. Uluslararası Çevre ve Geri Dönüşüm 
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TÜRK DEBRİYAJINA
ALMANYA’DAN İNOVASYON ÖDÜLÜ
MAPA Aşınma Ayarlı Debriyajı ile 
Automechanika Frankfurt 2016’dan 
İnovasyon ödülüyle döndü. 

Dünyanın az sayıdaki debriyaj 
üreticilerinden biri olan MAPA’nın yeni 
patentli ürünü “Aşınma Ayarlı Debriyaj”, 
otomotiv parça/servis sektörünün 
en önemli organizasyonlarından 
Automechanika Frankfurt’un Eylül ayında 
düzenlenen fuarında ödüle layık görüldü. 
Bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri 
tarafından başarısı taçlandırılan MAPA, 
Türkiye’de bu ödülü kazanan ilk otomotiv 
firması oldu.

Aşınma ayarlı debriyaj, MAPA’nın son 
birkaç senede 4 ayrı patentli ürününü 

geliştiren tecrübeli Ar-Ge ekibi tarafından 
2 yılı aşkın bir sürede geliştirildi. Yeni 
ürün standart debriyajlara kıyasla hem 
en az 2 kat uzun ömür sağlıyor hem de 
bu uzun ömrü süresince sabit pedal 
yükü sayesinde kullanıcıya konforlu 
bir sürüş sunuyor. Özel aparatlara 
ihtiyaç duyulmadan montajı 
kolaylıkla yapılabilen Aşınma 
Ayarlı Debriyaj tüm binek 
ve hafif ticari araçlara 
uyarlanabiliyor. Kompakt 
tasarımı, uzun ömrü 
ve yakıt verimliliği 
dolayısıyla ürün 
çevreci özelliği ile de 
öne çıkıyor.

SERİN TREYLER
ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR…

Sistemin işleyişi ile ilgili olarak 
Serin Treyler Yönetim Kurulu 
Üyesi Recep Serin devamla; 
“İhtiyaç duyduğunuzda almış 
olduğunuz treyleri sizi zarar 
ettirmeyecek ölçüde belirlediğimiz 
eskime oranları düşülerek yenisi 
ile takas edilebilir, daha genç 
araçlarla olmanın güveni ve keyfini 
sürebilirisiniz. Kampanyanın 
içeriği ve uygulama kriterleri 
hakkında detay bilgileri Satış 
Temsilcilerimizden ve Serin Corner 

Satış noktalarımızdan müşterilerimiz 
alabilirler” dedi. 

Tenteli tip treyler ürünlerinde tercih edilen 
Serin Treyler, bu uygulaması ile sektörde 
yeni bir hız kazanmayı hedefliyor. Markasının 
ikinci el değerinde elde ettiği başarı çıtasını 
geri alım garanti sözleşmesi ile biraz daha 
yükselten Serin, ürünlerinin kullanıma bağlı 
olarak yaşayacakları değer kaybını önlüyor. 

yenisini almanız durumunda geri alma sözü 
vermekteyiz” dedi. 

Tenteli tip treylerin satış sözleşmesi ile 
birlikte tanzim edilen Serin Treyler Değişim 
Garantisi sözleşmesi araç tesliminde 
müşterilere teslim ediliyor. Müşteriler 
araçlarını yenilemek istediklerinde bu 
garanti kapsamında yeni bir ürünün 
alımında belirlenmiş indirimlerden 
faydalanıyor. 

Geri Alım Garantili, Treyler değişim 
kampanyası başlattı. 

Yerli üretim teknolojilerinde gelişimlerini 
hızla ve kararlılıkla devam ettiren Serin 
Treyler, üretimin her aşamasında Ar-Ge 
mühendislerince geliştirilen uygulamaları, 
Kalite Kontrol Departmanındaki 
mühendislerce kontrolünü sağlayarak, 
müşterilerine güveni veriyor. Sıcak galvaniz 
daldırma metodu ile üretilen ürünlerine 
en az 10 yıl paslanmazlık garantisini veren 
Serin, müşterilerini rahatlatacak yeni bir 
uygulamayı daha hayata geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serin 
Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin; 
“Bildiğiniz gibi lojistik sektöründe yenilenme 
safhaları zaman, enerji ve para kaybına yol 
açmaktadır. Serin treyler olarak sizin bu 
yükünüzü hafifletmek ve markamıza olan 
güveninizi tescillemek amacıyla bizi tercih 
ederek almış olduğunuz tenteli treylerimizin 

201658



眀眀眀⸀洀愀欀椀渀攀琀瘀⸀渀攀琀



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201660

ETİS LOJİSTİK’TEN
FİLO YATIRIMI

olacaklarını, kara taşımacılığında ise 
bulundukları konumu güçlendireceklerini 
ve ana iş ortaklarıyla faaliyetlerini artırarak 
devam ettireceklerini sözlerine ekledi. 

VERİMLİLİĞE ODAKLANDI
ETİS Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak 
ise yeni filonun Etis Lojistik’e katılmasının 
önemine işaret ederek, Etis’in daha güzel 
yerlere geleceğini söyledi. Yeni bir yönetim 
yapısıyla göreve başladıklarını ve ince 
eleyip sık dokuyarak değerlendirmelerde 
bulunduklarını aktaran Çıtak, yeni 
organizasyon şeması çıkararak verimliliğe 
odaklandıklarını ifade etti.GÜBRETAŞ ile 
lojistikte rekorlar kırdıklarını, portföylerine 
yeni müşteriler kattıklarını anlatan Çıtak, 
Türkiye’nin, içinde bulunduğu konum 
itibarıyla lojistik merkez olduğunu ve 

şirketinin de lojistik merkez haline 
gelmek istediğini dile getirdi. 

Uluslararası taşımacılık bağlamında 
Türkiye’nin konumunun önemli 
olduğunu anımsatan Çıtak, İstanbul’a 
yapılan üçüncü havalimanı ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete 
geçmesinin Türkiye’yi uluslararası 
alana bağlayan önemli kriterler 
olduğunu söyledi. Çıtak, “Biz de 
bunu avantaja çevirip uluslararası 
taşımacılık faaliyetlerini de en kısa 

zamanda bünyemize katmak istiyoruz” diye 
konuştu.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ ARTTI
Genel Müdür Çıtak, GÜBRETAŞ başta olmak 
üzere Tarım Kredi Yem, Turkuaz Plastik gibi 
önemli müşterileri portföylerine kattıklarını 
belirterek, “Lojistik sektörü açısından 
Türkiye zor dönemler geçirdi. Bölgedeki 

bu çalkantılı, kaotik durum uluslararası 
piyasaları etkiledi, dolayısıyla biz de bundan 
az da olsa etkilendik. Lojistik sektörü 
bununla direkt bağlantılı, müşteri ile pazarı 
birbirine bağlayan köprü görevi görüyor. 
Bu süreci yine en az hasarla atlattığımızı 
düşünüyorum. Hamdolsun geldiğimiz 
noktada bu istikrarla ülkemizle beraber 
ekonomimiz ve lojistik sektörümüz de çok 
daha iyi noktalara ulaşacaktır” diye konuştu.

Bu yıl verimliliğe 
odaklanan Etis Lojistik, 
yatırımlarına da hız 
kesmeden devam 
ediyor. Filosuna 37 
yeni aracı katan Etis 
Lojistik, sektördeki 
konumunu
giderek güçlendiriyor. 

Negmar Grup şirketlerinden ETİS Lojistik, 
yeni filosuna kavuştu. Etis Lojistik’in 37 
araçlık yeni filosunun teslim töreni, MAN 
Fabrikası’nda törenle gerçekleştirildi.

Negmar Grup CEO’su Mustafa Serdar 
Duran, Etis Lojistik’in yatırımlarına devam 
ettiğini, bu kapsamda da araç filosunu 
güçlendirdiğini söyledi. Bu durumun şirketin 
operasyonel verimliliğini artıracağını 
belirten Duran, diğer taraftan iş ortaklarının 
beklentilerinin karşılanması bağlamında 
önemli bir role sahip olacağını ifade etti.

Negmar Grubu’nun, deniz ve kara 
taşımacılığı alanlarında faaliyet gösterdiğini 
ifade eden Duran, gelecek yıldan 
umutlu olduklarını söyledi. Duran, deniz 
taşımacılığında avantajlı kontratlar peşinde 
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CASE IH ,BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR TRAKTÖR OLAN

“FARMALL C” 
İLE BURSA TARIM 2016 FUARI’NDA FARKINI ORTAYA KOYDU

TürkTraktör’ün 
tarım sektörüne 
sunduğu sağlam, 
güçlü ve modern 
tasarımlı ürünleriyle 
profesyonellerin 
tercihi olan Case 
IH, Bursa Tarım 
2016 Fuarı’nda 
sergilediği üstün 
özellikli traktörleriyle 
‘premium’ 
bir markanın 
ayrıcalıklarını, tüm 
ziyaretçilere bir kez 
daha yaşattı. Case IH, 
daha önceki yıllarda 
olduğu gibi yeni 
bir serisinin ulusal 
lansmanını da yine 
Bursa Tarım Fuarı’nda 
yaptı ve Case IH 
ailesinin en yeni 
üyesi olan Farmall C 
Serisi’ni ziyaretçilerle 
buluşturdu.

Profesyonel çiftçilerin traktördeki öncelikli 
tercihi olan Case IH, 12-16 Ekim 2016 
tarihleri arasında bu yıl 14.sü düzenlenen ve 
Avrasya coğrafyasının en büyük buluşması 
niteliğindeki Bursa Tarım 2016 Fuarı’nda 
çiftçiler ve ziyaretçilerle bir araya geldi. 

Fuarda toplam 1.200 m²’lik bir stand ile yer 
alan Case IH, alanda sergilediği birbirinden 
güçlü, en son teknolojiyle donatılmış 
dayanıklı traktörleriyle fuarın en çok dikkat 
çeken standı oldu. 

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir: 

“Gelişen teknoloji ve bilinçlenerek değişen 
çiftçi profili; beklentileri de farklılaştırıyor ”

Bursa Tarım 2016 fuarını değerlendiren 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı İrfan Özdemir; fuarların çiftçilerle 
bir araya geldikleri en iyi platformların 
başında olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Tarım ve makine teknolojileri geliştikçe, 
çiftçilerin traktörlerden beklentileri de 
değişiyor. Çiftçiler de bu gelişime bağlı 
olarak artık eski zamanlardaki gibi değiller, 
traktör ile tarım ekipmanlarından çok daha 
fazlasını bekliyorlar. Özellikle çiftçilerle 
doğrudan temas ettiğimiz platformaların 
başında gelen fuarlarda bunu çok daha 
yakından gözlemlemekteyiz. Bu anlamda, 
çiftçilerimizi hem en iyi teknik özelliklere 
hem de en şık tasarıma sahip traktörlerle 
bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz.” 

Case IH geleneği bozmuyor, yeni ürünü 
Farmall C’nin lansmanını da Bursa’da 
yapıyor
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24 geri Hi-Lo 
transmisyonu 
ve daha pek çok 
yüksek teknolojisi 
ile önemli 
bir boşluğu 
dolduracak olan 
Case IH Farmall 
C serisi, Farmall 
85C, 95C, 105C ve 
115C modelleri 
ile Türk çiftçisine 
hizmet etmeye 
hazır.

Case IH Farmall 
C serisi traktörler 86, 99, 107 ve 114 HP 
gücünde 4 silindirli, Turbo-Intercooler 
sistemine sahip common rail enjeksiyon 
sistemli motorları ile güç ve yakıt 
ekonomisini birleştiriyor. 

Standart olarak sunulan 24 ileri-24 geri 
Hi-Lo transmisyon, tarla faaliyetlerin en çok 
yapıldığı 0-10 km/h hız aralıklarında 15 adet 
vites seçeneği ile kullanıcıların geniş bir hız 
aralığına sahip olmasını sağlıyor. 

Yeni Farmall C serisi; modern tasarımı, 
güçlü motor seçenekleri, güvenilirliği ve 
performansı kanıtlanmış transmisyonu, 
kendi kategorisinde ergonomik kumanda 
kollarına sahip geniş kabini ile Türk 
çiftçisinin bir numaralı tercihi olmaya hazır.

Case IH Optum 
CVX : Yeni 
Standartları bu 
seri belirliyor…
Yeni Case IH Optum CVX 
serisi; sahip olduğu farklı 
ve modern kaporta 
tasarımı, teknik 
ve donanımsal 
özellikleri, 
kompakt yapısı 
ile kendine ait 
yeni bir sınıf 
oluşturuyor. 

En ağır işler 
için tasarlanan 
yeni Case IH 
Optum CVX 
serisi 271 
ve 300 HP 
güçlerinde, 6 
silindirli, yüksek 

verimli Tier 4b Common-Rail motorları ile 
gücü, yakıt ekonomisini ve çevreye duyarlılığı 
bir araya getiriyor. 

Standart olarak ön hidrolik ve çift hızlı ön 
PTO ve bunun yanında ön aks süspansiyonu 
ile donatılmış olan Case IH Optum CVX 
serisi daha fazla verimlilik sağlıyor. İhtiyaca 
göre 1000 d/d veya 1000E d/d hızlarına 
ayarlanabilen ön kuyruk mili ile Case IH 
Optum CVX serisi ile sunulan ayrıcalıklardan 
yalnızca biri.

Yeni Case IH Optum CVX serisi; farklı dizaynı, 
güçlü motorları, tüm modellerde standart 
ekonomik bir kullanım sağlayan Eko CVT 
transmisyonu, fark yaratan kabin içi tasarımı 
ile Türk çiftçilerinin yeni gözdesi olacak.

Bursa’nın verimli topraklarının yanı sıra 
yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip 
eden çiftçi profiliyle de önemli bölgelerin 
başında geldiğini sözlerine ekleyen Özdemir; 
“Bursa, yarattığı tarımsal katma değer ile 
tarım ekonomisinin en önemli bölgelerinin 
başında geliyor. Bu özellikleriyle Bursa 
bizim için de çok önemli bir yere sahip. Bu 
kapsamda da her yıl düzenli olarak mutlaka 
katılım gösterdiğimiz Bursa Tarım Fuarı’nda 
yepyeni ürünlerimizin lansmanlarını da 
gerçekleştirmekteyiz.” 

İrfan Özdemir açıklamalarında geçen yıl 
çiftçilerin büyük bir merakla beklediği yerli 
bahçe traktörü Case IH JXB’yi, ilk kez Bursa 
Tarım Fuarı’nda görücüye çıkardıklarını 
söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu yıl da yeni ürünlerimizi Bursa’da ilk 
kez çiftçilerle buluşturma geleneğimizi 
bozmuyor ve standımızda Case IH’in 
ailesinin en yeni üyesi olan Farmall C 
Serisi’nin tanıtımını yapıyoruz. Modern 
tasarımlı, güçlü motor seçenekleri sunan, 
performansını kanıtlanmış transmisyona 
sahip yeni Farmall C serisiyle; yine Türk 
çiftçisinin bir numaralı tercihi olmaya 
hazırız.

CASE IH ailesinin birbirinden sağlam, 
üstün performanslı ve son teknolojiyle 
donatılmış modern tasarımlı ürünleriyle 
tüm ziyaretçilere ‘premium’ bir markanın 
ayrıcalıklarını, Bursa Tarım Fuarı 2016’da bir 
kez daha yaşatmaktayız.” 

CASE IH STANDINA 
SERGİLENEN ÜRÜNLER:
Case IH Farmall C Serisi: Güçlü, güvenilir, 
teknolojik ve konforlu

Modern tasarımı, güçlü motoru, 24 ileri 
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______________________________________________________________________________

   Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlar,   Dizel Motor Ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar,

   Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar,        Elektrik Motorlu Tahrikli Kademeli Helezonlar,

   Dizel Motoru Tahrikli Helezonlar,        Elektrik  Ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlar,

   Bantlı Götürücü,        U Tipi Helezonlu Götürücü,

Gülveren Mahallesi Kutluhan Caddesi No: 1 POLATLI / ANKARA

Tel: 0 312 623 74 99 – 623 45 87 – Faks: 0 312 622 90 35

   www.dilsizlermakina.com – email: infa@dilsizlermakina.com
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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

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

BURSA OTOSHOW Başlangıç: 15.11.2016
Bitiş: 20.11.2016

Otomobil, Ticari 
Araç, Aksesuar

Bursa Tüyap, Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık

Bauma China 2016 Başlangıç: 22.11.2016 
Bitiş: 25.11.2016 

İnşaat Vasıtaları 
ve Yapı Aletleri 
Fuarı

Sangay, ÇİN Messe München

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

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

 2016
FUAR TAKVİMİ

201666
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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

IFAT Eurasia 2017 Başlangıç: 16.02.2017 
Bitiş: 18.02.2017

2. Çevre 
Teknolojileri 
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Messe München 
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MAKTEK AVRASYA 2016,
1300’ÜN ÜZERİNDE MAKİNA SATIŞI İLE SEKTÖRE MORAL VERDİ

tezgâhlarının Avrasya bölgesindeki en 
önemli üreticilerini MAKTEK Avrasya 
2016’da buluşturmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. Fuarın kendileri için son 
derece başarılı geçtiğini ifade eden Ersözlü, 
“Makine ve takım tezgâhlarının Avrasya 
bölgesindeki en önemli üreticilerini MAKTEK 
Avrasya 2016 Fuarı’nda buluşturduk. Her 
anlamda oldukça başarılı bir fuara ev 
sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. Fuarda 
hemen hemen tüm sektörlere hitap eden 
makinaların satışı ülkemizdeki normalleşme 
sürecinin en önemli göstergesidir. Bu yıl 65 
ülkeden ve sektör temsilcileri ile Türkiye’nin 
71 ilinden 60 bini aşkın ziyaretçi fuarımıza 

Dünya makina devlerini “Endüstri 4.0 ve 
Geleceğin Akıllı Üretim Mühendisliği” 
sloganıyla buluşturan MAKTEK Avrasya 
2016, 65 ülkeden ve 71 ilden 60 bini aşkın 
ziyaretçiyi ağırladı. Yeni sanayi devriminin 
öncü makinalarının ilk kez sergilendiği 
fuarda, 30 uzman isim tarafından 1.200 
dakika boyunca “Endüstri 4.0” konuşuldu.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, makina ve takım 

katıldı. 3 bin marka yeni ürünlerini ilk kez 
MAKTEK Avrasya’da sergiledi. Almanya, 
İspanya, Çin, Tayvan, Hindistan, Güney Kore, 
Japonya, İtalya gibi bu sektörlerde söz sahibi 
ülkeler fuardaki yerini aldı.Fuar esnasında 
gerçekleştirilen ticaretle 1 milyar liralık iş 
hacmine ulaşıldı. 

ENDÜSTRİ 4.0’IN 
KATKILARI MASAYA 
YATIRILDI
MAKTEK Avraysa 2016’nın teması Endüstri 
4.0’ın fuar boyunca 30 konuşmacı tarafından 
1200 dakika konuşulduğunu belirten 

İlhan Ersözlü, düzenlenen 
seminerlerin ziyaretçiler ve 
katılımcılar tarafından yoğun 
ilgiyle izlendiğini ifade etti. 
İmalatta ve satış sonrası 
hizmetlerde önemli avantajlar 
sağlayacak Endüstri 4.0’ın tüm 
yönleriyle masaya yatırıldığını 
vurgulayan Ersözlü, Sabancı 
Üniversitesi’nin akademik 
kadrosuna teşekkürlerini iletti.

Gelecek sanayi 
devriminin öncü 
makinalarının ilk kez 
sahne aldığı MAKTEK 
Avrasya 2016, kapılarını 
ziyaretçi ve satış 
rekoruyla kapadı. 
Türkiye’de kendi fuar 
merkezine sahip tek 
özel sektör fuarcılık 
kuruluşu olan TÜYAP 
tarafından TİAD ve MİB 
işbirliği ile T.C Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, T.C Ekonomi 
Bakanlığı ve KOSGEB’in 
değerli destekleriyle 
düzenlenen MAKTEK 
Avrasya 2016 Fuarı’na 
65 ülkeden ve 71 ilden 
sektör temsilcileri ile 
birlikte 60 bin 465 
ziyaretçi katıldı. Fuarda 
1.300’ün üzerinde 
tezgah ve makina satışı 
ile 1 milyar liralık iş 
hacmine ulaşıldı.
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LASSA’DAN TARIM LASTİĞİ KULLANIM ARAŞTIRMASI: 
LASSA KULLANICISI TRAKTÖR SAHİPLERİNİN 
%90’I LASTİĞİNDEN MEMNUN

Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam adı 
altında çiftçilere yönelik yol güvenliği 
ve sürdürülebilir tarım konularında 
bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren 
Lassa, gerçekleştirdiği araştırmayla 
çiftçilerin lastikten beklentilerine ışık tutuyor. 

Lassa’nın bağımsız araştırma şirketi 
IPSOS’a yaptırdığı ankete göre, araştırmaya 

katılan ve Lassa kullanan çiftçilerin %90’ı 
lastiklerinin performansından memnun, 
%84’ü ise Lassa’yı çevresine tavsiye 
edeceğini söylüyor. Çiftçilerle yapılan 
görüşmelerde ideal lastik “sağlam, dayanıklı 
ve toprağı koruyan” olarak tanımlanıyor.

Lassa, 2013 yılından bu yana sürdürdüğü 
“Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam” projesi 
ile çiftçilere değer sağlamak üzere çalışıyor. 
Proje kapsamında markanın uzman 
ekipleri il il gezerek emniyetli sürüş için 
tarım araçlarına reflektör montajı yapıyor. 
Lassa, bu sayede römorkların karanlıkta 
fark edilmemesi nedeniyle yaşanan 
kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Aynı 
zamanda Lassa ekipleri içerisinde yer 
alan ziraat mühendisleri çiftçilere iyi tarım 
uygulamaları hakkında danışmanlık sağlıyor. 
Çiftçilerin yanlış uygulamalar nedeniyle 
yaşadıkları sorunları aşmayı amaçlayan 
ziraat mühendisleri sürdürülebilir tarım, 
organik tarım, devlet teşvikleri gibi pek çok 
alanda çiftçilere bilgi ve çözüm sunuyor.

Projenin bu yılki ilk ayağında 11 ilde 1527 
çiftçiye ulaşan Lassa yıl sonuna dek 21 
şehirde, 164 köyde 3.000’den fazla çiftçiye 
ulaşmayı hedefliyor.

Çiftçiler için ideal lastik “sağlam” olmalı

Lassa, tarıma destek sağlamak üzere 
yaptığı çalışmaları geliştirmek üzere IPSOS 
ile birlikte çiftçilerin ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamak üzere 405 traktör sahibine yönelik 
bir araştırma gerçekleştirdi.

IPSOS’un 11 ilde yürüttüğü 
araştırmaya göre; yaş ortalaması 45 
olan çiftçilerin %89’u evli ve ortalama 
3 çocuk sahibi. Çiftçiler gelirlerinin 
yarısını üretimi sürdürmeye harcıyor; 
en büyük gider kalemleri arasında 
yakıt, gübre-ilaç ve tohum bulunuyor. 
Traktör lastikleri ise yıllık giderin 
%5’ini oluşturuyor. Çiftçilerin yüzde 
85’i 1 traktör sahibiyken, yüzde 
11’i ise 2 traktör sahibi. Çiftçiler 
yıllık ortalama 679 saat traktör 
kullanırken, traktörlerine takılı 
römorklarıyla ortalama 3.355 kg yük 

taşıyorlar. 

Çiftçilerin %69’u ideal lastiği “sağlam ve zor 
arazi şartlarına dayanıklı olmalıdır” şeklinde 
tanımlıyor. Sağlamlık %58 gibi yüksek bir 
oranla birinci sıradayken bunu %15 ile 
emniyet ve %11 ile zor arazi şartlarına 
dayanıklılık takip ediyor. Çiftçilerin yaklaşık 
yarısı lastik yenileme nedeni olarak lastiğin 
işlerinin aşınmasına ve ikinci neden olarak 
da kesik ya da anız sebebiyle lastiğin hasar 
görmesine işaret ediyor.

Lastik performansında dayanıklılık ve yakıt 
tüketimi temel kriterler olarak görülüyor. 
En fazla tercih edilen traktör lastikleri ise 
%80 ile Türk markaları. Lassa, bilinirliği en 
güçlü marka olmakla beraber aynı zamanda 
araştırmaya katılan traktör sahipleri 
tarafından şimdiye kadar en fazla denenmiş 
marka. 

Lassa’yı denemiş anket katılımcılarının 
%84’ü, bu markayı arkadaşına, çevresine 
tavsiye edeceğini belirtiyor. Lassa’yı denemiş 
her 10 kişiden 9’u Lassa’dan memnun 
kaldığını ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarını Ar-Ge, üretim, 
servis ve danışmanlık çalışmalarına da 
yansıtan Lassa, tarımda verimliliği artırmak 
için tarım lastiklerinin kullanım amacına 
uygunluğu, sağlamlığı ve kalitesinin 
önemli olduğundan hareketle, çiftçilere 
en uygun ürün ve hizmetleri tasarlayarak, 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için 
çalışmalarına devam ediyor.

Lassa’nın yaptırdığı 
araştırmaya göre; 
markanın ürününü 
deneyen traktör 
sahiplerinin %90’ı 
Lassa kullanmaktan 
memnuniyet duyuyor. 
Çiftçilere sağlam ve 
toprağı koruyan lastik 
sağlamanın ötesinde 
değer sunma amacıyla 
da çalışan Lassa, 2013 
yılından bu yana “Tarım 
Sağlamsa, Gelecek 
Sağlam” projesini 
yürütüyor. Proje 
kapsamında tarım 
araçlarına emniyetli 
sürüş için reflektör 
montajı yapılıyor ve 
aynı zamanda ziraat 
mühendisleri çiftçilere 
iyi tarım uygulamaları 
hakkında danışmanlık 
sağlıyor. Lassa, projenin 
bu yılki ilk ayağında 11 
ilde 1527 çiftçiye ulaştı.



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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TOMTOM VE VOLVO TRUCKS 
İLK KEZ BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

TomTom yenilikçi ve modüler navigasyon 
yazılımı Navkit’in kamyoncular için 
özelleştirilmiş versiyonunun Volvo 

kamyonlarda 
sunulacağını açıkladı. 
Bu anlaşma ile 
TomTom ve Volvo 
Trucks ilk kez birlikte 
çalışmış olacak. 
2017 yılından itibaren 
Avrupa’daki Volvo 
kamyonlarda TomTom 
navigasyon kullanılacak

Volvo Trucks, 
kamyonlarında 
TomTom’un navigasyon 

yazılımı NavKit‘i seçti. TomTom ve 
Volvo Trucks arasındaki bu anlaşma ile 
TomTom, yenilikçi ve modüler navigasyon 

yazılımı olan NavKit ‘i kamyoncular için 
özelleştirilmiş bir versiyon olarak sunuyor. 
Bu versiyon otomotiv sınıfı dijital haritalar 
ve canlı TomTom Trafik servisi sunuyor. 
Bu anlaşma ile TomTom ve Volvo Kamyon 
birlikte ilk defa çalışıyor. 

“TomTom dünyanın en büyük ağır 
kamyon markalarından biri olan Volvo 
Trucks ile çalışmaktan memnuniyet 
duyuyor” diyen TomTom Otomotiv Genel 
Müdürü Antoine Saucier şunları söyledi: 
“Biz Volvo Trucks’ın profesyonel ve 
yoğun talepli müşterilerine sektörün 
önde gelen ürünlerimizi sunmak için 
sabırsızlanıyoruz.”

SİF TARIM BURTARIM’DA!
JCB Kompakt Ekskavatör serisinin 5 
ton kapasiteli modeli 48Z-1’de fuarda 
sergilenen ürünler arasında. Sıfır kuyruk 
dönüşü sayesinde oldukça üretken ve çevik 
olan model,  ekonomik ve güvenli olma 
özellikleriyle öne çıkıyor.

1953 yılından beri kazıcı-yükleyici 
pazarındaki pek çok yeniliği ve 
yenilikçi özelliği hizmet eden JCB’nin 
müşterilerinden gelen talepler sonucu 
ürettiği 3CX Compact modeli de fuarda 
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
Çalışma alanlarının daha dar hale geldiği 
günümüz koşullarında, yüksek performans 
sergilemek amacıyla tasarlanan 3CX 
Compact, yüksek manevra kabiliyeti, servo 
tip kazıcı kolları ve 3 vitesli hidrostatik 
şanzımanı sayesinde optimum üretkenlik 
sağlıyor. 

Avrasya coğrafyasının en büyük buluşması 
niteliğindeki Bursa Tarım ve Hayvancılık 
Fuarları 2016 yılında yine sektörün nabzının 
Bursa’da atmasını sağlayacak.

makinaları ve ataşmanları ile fuarda 
boy gösteren SİF TARIM standında 
Teleskobik Yükleyiciler, Kazıcı-
Yükleyiciler, Kompakt Ekskavatörler, 
Mini Yükleyiciler ve Belden Kırma 
Teleskobik Yükleyiciler bulunmakta. 
Birçok ataşman ve uygulamanın 
da sergilendiği SİF TARIM standına 
gelen ziyaretçiler hem makinalar ile 
ilgili bilgiler alırken, arazide çalışan 
makinaların çekilmiş videolarını 

da izleme imkanı buluyorlar. 3 farklı yeni 
modelin de sergilendiği standa ziyaretçilerin 
ilgisi büyük. 

İlk kez sergilenen ve tanıtımı yapılan 
modeller 403 Mini Yükleyici, 3CX Compact ve 
48Z-1 Kompakt Ekskavatör.

JCB Lastik Tekerlekli Yükleyici serisinin en 
küçük modeli olan 403, çiftlik ve benzeri 
dar alanlarda erişim imkânı sunuyor. Birçok 
uygulamayı hızlı, verimli ve ekonomik olarak 
yapabilen 403 geniş ataşman seçenekleriyle 
çok yönlü bir makina. 

STFA grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, 
SİF TARIM olarak distribütörlüğünü 
yaptığı dünyanın önde gelen iş makinası 
üreticilerinden JCB’nin geliştirdiği, tarım 
sektörüne özel modelleri ile BURTARIM 
2016’da.

Tarım sektöründe öncü olan SİF TARIM, JCB 
model iş makinaları ile 12-16 Ekim tarihleri 
arasında BURTARIM 2016 Fuarı’nda her 
yıl olduğu gibi büyük ilgi topladı. Dünyanın 
önde gelen iş makinası üreticilerinden 
JCB’nin, tarıma uygun özellikler ile ürettiği 

201672
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GEZİ

OSMANCIK…
BURAM BURAM TARİH

Koca Mustafa Paşa Camisi de deniliyor.

Yüksekçe bir tepe üzerinde ve ilçe 
merkezinde Koyunbaba Türbesi vardır. 
Yapının, 1469 yılında, Sultan II.Beyazıd 
zamanında yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Burada, öne çıkan güzellik türbenin 
kapısıdır. Kapı çift kanatlı, derin 
oyma tekniğiyle işlenmiştir. Ahşap 
kapı günümüzde Çorum Müzesinde 
sergilenmekte.

Ayrıca türbenin hemen önünde duran 
birkaç yüz kiloluk büyük bir taş bulunmakta. 
Söylentilere göre Koyun Baba, bu taşı 
çok uzaklardan fırlatmış ve düştüğü yere 
gömülmeyi dilemiştir. O yüzden, bu taş ile 
türbenin yapıldığı yer arasında bağlantı 
kuruluyor. Bu arada, Koyun Baba kim 
derseniz? Koyun Baba, Bektaş-ı Veli’nin 
halifesi olarak önem kazanmaktadır.

İlçe merkezinde Baltacı Mehmet Paşa 
Çeşmesi vardır. 1705 yılında, Baltacı 
Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı döneminde 
yaptırılmıştır. Çeşmenin batıya bakan ön 
yüzünde, beyaz mermerden bir kitabesi 
bulunuyor. İlçe merkezinde, Kızılırmak 
üzerindedir. Kalenin dibi ile karşı mahalleler 
arasındaki bağlantıyı sağlar. Çünkü kalenin 
önemini yitirmesinden sonra, yerleşim, 
kale eteklerine yayılmış ve bu arada karşı 
bölümde yeni mahalleler gelişmiştir.

Koyunbaba köprüsünün, Sultan II.Beyazıt 
zamanında yaptırıldığı ve 1484 yılında 
tamamlandığı sanılıyor. Köprünün uzunluğu: 
250 metre, genişliği ise, 7.5 metredir. Sarı 
kesme taştan yapılmıştır. Sivri kemerli ve 
20 gözlüdür. Ancak, günümüzde ırmak 
birikintileri tarafından dolduğu için, sadece 
16 gözü görülmektedir.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini 
batıya bağlayan yol üzerinde bulunan 
Osmancık, 1075 yılında Türk egemenliğine 
girmiştir. 1423 yılında Amasya’ya, 1596 
yılında Çorum Sancağına, 1864 yılında 
yeniden Amasya’ya bağlanmış, 1924 yılında 
Çorum’un ilçesi olmuştur. Çorum’a uzaklığı 
59 km’dir.

Osmancık pirinci, ülke çapında ün salmıştır. 
Çünkü: Osmancık yöresinde, yaklaşık 50 
yıldır çeltik ekimi yani pirinç üretimi yapılıyor. 
Osmancık pirincinin görünüşü: camsı ve 
mattır. Pişirme kalitesi de yüksektir. Pirincin 
bu kadar kaliteli ve lezzetli olmasının en 
büyük etkenlerinden biri de, şüphesiz 
Kızılırmaktır. Osmancık yöresine yolunuz  
düşerse, buraya has bir lezzette sırık 
kebabıdır.

Osmancık isminin kökeni: her ne kadar 
net kanıtlar olmasa da: Osmanlı devletinin 
kurucusu Osman Gazi’nin, o dönemde 
Sorgun ismi ile anılan bu yörede doğduğu ve 
daha sonra buraya “Osmancık” ismi verildiği 
düşünülüyor.

Kandiber kalesi ilçe merkezinde, Kızılırmak 
nehrinin kıyısındaki bir kayalığın üzerine 
yapılmıştır. Yapılış tarihi net olarak bilinmiyor 
ama Hitit dönemine kadar uzandığı tahmin 
ediliyor. Mimari şekli düşünüldüğünde, 
kalenin Selçuklu döneminde yapıldığı 
düşünülüyor. 

İmaret Camisi ilçe merkezindedir. Çorum 
yönünden ilçeye girerken, hemen sağ 
bölümde, kalenin eteklerinde, geniş bir 
bahçe içinde bulunmaktadır. Caminin, 
1432 yılında Koca Mustafa Paşa tarafından 
yaptırıldığı biliniyor. Zaten, bu yüzden camiye 
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Yönetmen: : Gavin O’Connor

Oyuncular: Anna Kendrick, J. K. Simmons, Ben Affleck, Jon Bernthal

Tür: Suç

Yapım: ABD, 2016

Yönetmen:Umur Turagay

Oyuncular: İştar Gökseven, Serenay Sarıkaya, Zerrin Tekindor, Nejat İşler

Tür: Dram

Yapım: Türkiye, 2016

Christian Wolff (Affleck) sayılara insanlardan çok daha yakın olan bir matematik dahisidir. 
Küçük bir kasabada bulunan bir muhasebe ofisinin arkasına gizlenen Christian, dünyanın en 
tehlikeli suç örgütlerinden bazıları için serbest zamanlı bir muhasebeci olarak çalışmaktadır. 
Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak Ray King (J.K. Simmons) tarafından yönetilen Suç İnfaz 
Birimi’nin küçülmeye gitmesiyle beraber, Christian bir müşteri için çalışmaya başlar: son 
teknolojileri kullanan ve robot üretimi yapan bir şirkettir bu. Şirketteki muhasebe memuru 
(Anna Kendrick) ise hesaplarda milyon dolarlık bir açık bulur. Öte yandan, Christian 
muhasebe kayıtlarını inceledikçe ve gerçeğe yaklaştıkça, ölenlerin sayısı artmaya başlar.

Bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek, kasabaya yeni 
gelen gizemli edebiyat öğretmeni Doğan’a aşık olur. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense 
de, Çiçek’ten uzak duramaz. Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar? Peki o aşk 
yaralı bir adamın kalbini iyileştirebilir mi? Doğan ve Çiçek cevapları birbirlerinde ararlar. 
Oysa bu aşk sadece onların değil, bir ailenin de kaderini sonsuza kadar değiştirecektir. 
Bizi bir arada tutan aile bağlarının, dostlukların, sırların ve yalanların içinde, imkansız ama 
kaçınılmaz bir aşkın hikayesi anlatan İkimizin Yerine, seyirciyi her şeye rağmen aşka inancını 
korumaya ve umuda davet ediyor.

HESAPLAŞMA

İKİMİZİN YERİNE

FİLM





201678

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

John Tiffany
Yapı Kredi Yayınları

Harper Lee
Sel Yayıncılık 

John Verdon
Koridor Yayıncılık

Harry ait olduğu yerde durmayı reddeden bir geçmişle boğuşurken, en küçük oğlu Albus da istemediği 
bir aile mirasının yükünü omuzlarında taşımakta zorlanır. Geçmişle gelecek uğursuzca iç içe geçerken 
hem baba hem oğul tedirgin edici bir gerçeği, bazen karanlığın beklenmedik yerlerden geldiğini öğrenir.

“Harry Potter ve Lanetli Çocuk”, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden 
yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, 
aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk Harry Potter hikâyesi. 30 Temmuz 2016’da Londra West 
End’de gerçekleşen prömiyerin hemen ardından Sahne Metni Özel Baskısı, dünyanın dört bir yanındaki 
okuyucuları Harry Potter, arkadaşları ve ailesinin devam eden yolculuğuyla buluşturuyor.

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer 
ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, 
Scout Finch’in gözünden anlatıyor. 

Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ 
güncel temaları, Scout’ın büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem 
de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor. Bir “zenci”nin haksız yere suçlanması üzerinden gelişen 
olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını 
aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor. 
Etkileyici gerçekliği ile ürperten, “insani” vurgusuyla sarıp sarmalayan, çağdaş dünya edebiyatının en 
önemli örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker İnce çevirisiyle tekrar Türkçede. 

“İstediğin kadar saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır.”

Gördüğünüz bir kabus, cinayet silahı olarak kullanılabilir mi? 

Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan dört kişinin tek ortak noktası; aynı rüyayı gördüklerini 
ve bu rüyada kurt başlı bir hançerle öldürüldüklerini söylemiş olmalarıdır. Dördü de bu 
ifadelerinden hemen sonra, bilekleri kesilmiş halde bulunur ve yanı başlarında hepsini 
ölüme götüren kurt başlı bir hançer duruyordur. Onları intihara götüren bu kabuslar mıydı?

HARRY POTTER VE LANETLİ ÇOCUK

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

KURT GÖLÜ

KİTAP



ARAÇ MARKASI:  HYUNDAI H 100 
MODELİ:  2015
ARACIN KM’Sİ:  25.000
EKİPMAN MARKASI:  EMI ÇEVRE
EKİPMAN MODELİ:  2015
EKİPMAN KAPASİTESİ: 3 M3

Araç Markası : HYUNDAI HD 75
Araç Modeli : 2011
Aracın KM’si : 55.000
Fiyatı : 55.000 TL TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2011
Ekipman Kapasitesi : 7+1 M3

Araç Markası : ÇÖP KASALARI
Araç Modeli : 2012
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : MUHTELİF TL + KDV
Ekipman Markası : EFE-HİDROMAK
Ekipman Modeli : 2012-2013
Ekipman Kapasitesi : 7,13,15,18 M3

Araç Markası : FORD CARGO 2526

Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 5000
Fiyatı : 210.000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 20+1,5 M3

Araç Markası : FORD CARGO 1826
Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 225.000 TL + KDV
Ekipman Markası : PAKSAN
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 28m

Araç Markası : IVECO 180 E 25
Araç Modeli : 2015
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : MUHTELİF TL + KDV
Ekipman Markası : HİDROMAK
Ekipman Modeli : 2015
Ekipman Kapasitesi : 15+1,5 M3

Araç Markası : MITSUBISHI
Araç Modeli : 2016
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 210.000 TL + KDV
Ekipman Markası : ERDEMLİ
Ekipman Modeli : 2006
Ekipman Kapasitesi : 4m3

Araç Markası : KIA BONGO
Araç Modeli : 2016
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 67.000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2016
Ekipman Kapasitesi : 3,5M3

Araç Markası : FORD CARGO 2526
Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 330.000 TL + KDV
Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 20 M3 VİNÇLİ

Araç Markası : Holder
Araç Modeli : 2015
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 135.000 TL + KDV
Ekipman Markası : Holder
Ekipman Modeli : 2015
Ekipman Kapasitesi : 1,5 m3
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Soldan sağa
1. Maden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve dar  
 çaplı galeri

2. Uygun bulan, benimseyen

3. Venezüella’nın para birimi

4. Hazır giyim eşyası

5. Pehlivanları çeşitli övgü ve dualarla seyirciye  
 tanıtan kimse

6. Püre haline getirilmiş patatesle yapılan bir tür  
 salata

7. Sonuçsuzluk, verimsizlik

Yukarıdan aşağı
1. Peygamberimizin hane halkı

2. Üniformaların omuz kısmına takılan işaretli  
 parça, omuzluk

3. Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle  
 yapılan sargı

4. Oruç saatlerini gösteren cetvel

5. Mantıkta ve felsefede küçük önerme

6. Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilen  
 çorba

7. Çekingen

8. Futbolda gol pasına verilen ad
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Temizleyip kuşbaşı şeklinde doğradığımız 
çipurayı zeytinyağı, az limon suyu, tane 
karabiber, tuz, defne yaprağı, un ve sirke ile 
harmanlayıp bir güvece alıyoruz. Güvecin ağzını 
kapayıp 180 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz.

Pişirdiğimiz çipurayı servis tabağına alıp 
şekillendirdiğimiz limonları ve ince ince 
kıydığımız taze soğanlarıda ekleyip servis 
edebiliriz.

Afiyet olsun

                                                        
ZEYTİNYAĞLI 
ÇİPURA
malzemeler

sunum

hazırlanışı

• ÇİPURA 1 ADET

• ZEYTİNYAĞ 80 GR

• LİMON 2 ADET

• TANE KARABİBER 2 GR

• DEFNA YAPRAĞI 1 DAL

• TUZ 2 GR

• TAZE SOĞAN 50 GR

• UN 10 GR

• SİRKE 5 GR







ORTADA TIKIR TIKIR
İŞLEYEN BİR SAAT VAR;
GÖRÜNEN YÜZÜ SADECE KADRAN, AKREP VE YELKOVAN…

9

04 2. ULUSLARARASI
İŞ MAKİNALARI KONGRESİ 
TAMAMLANDI 18 TAŞIT/ÜST YAPILI TAŞIT

VE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖR
TOPLANTISI ANKARA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 TarmakbİR GENEL SEKRETER
SELAMİ İLERİ -RÖPORTAJ


