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İŞ VE YAŞAM KALİTESİ.
_ Yeni tasarım: Tamamen yeni dış tasarım, yüksek konforlu sürücü koltuğu  

ve yeni mobil ofis düzeni ile yeni ergonomik iç tasarım.
_ Yeni performans: İkisi 160 ve 190 beygirlik, düşük devir yüksek tork için  

tasarlanan yeni Tector 5 olmak üzere 160 ilâ 320 beygir arası 7 motor seçeneği.
_ Yakıt verimliliği için optimize edilmiş motorlar ve telematik çözümlerle  

yeni ve daha düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti.

YENİ EUROCARGO: HER ZAMANKİ GİBİ MÜKEMMEL.

ÇEVRECİ

Ayrıcalıklı HI-SCR teknolojili Euro VI motorlar;  
EGR kullanmaksızın düşük salınım ve %8’e  

kadar daha az yakıt tüketimi. Üstelik  
aktif DPF temizliğine gerek yok.

GÜVENLİ

Gelişmiş Acil Fren Destek Sistemi, Şerit  
Takip Uyarı Sistemi, Uyarlanabilir  

Hız Sabitleyici,  direksiyondan kumanda,  
sürücü hava yastığı.

ÇOKYÖNLÜ

11 Binden fazla konfigürasyon olanağı.  
Her yol koşuluna uygun 4x4 versiyonu mevcut.  

8 Kabin tipi.

ŞEHRİN SEVDİĞİ  
KAMYON

Y E N I 

Iveco Tavsiye ediyor

“Iveco, 25 yıldan beri Eurocargo’nun belirlediği, hayli rekabetçi 
olan bu Pazar segmentinde bir kez daha  çıtayı yükseltti.”
Gianenrico Griffini, Uluslararası Yılın Kamyonu  Jüri başkanı
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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

4 yıl önce Mayıs ayında yayın hayatına 
başlamıştık. Amacımız, yeni yayıncılık anlayışı 
ile Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları 
Üreticileri Birliği Derneği’yle (ARÜSDER) 
paralel olarak sektörü bir araya getiren bir 
dergi olmaktı. Hedefimiz belliydi… Araç Üstü 
Ekipman sektörünün, Türkiye’nin 2023 yılına 
kadar hedeflemiş olduğu 500 milyarlık ihracat 
rakamına yaptığı katkılara şahit olacaktık. 

2nci sayımızda “Atalarımız Doğru Söylemiş, 
Emek Olmadan Yemek Olmuyor…” diye devam 
ettik… Dergiciliğin zor ve meşakkatli bir iş 
olduğunun bilinciyle, bütün emeğimizi bu işe 
kanalize etmeye başladık. Aramıza katılan 
yeni arkadaşlarla birlikte yeni fikirler oluştu ve 
bu fikirler gelişmemize yardımcı oldu. 

9ncu sayımızda “Yaptığınız işin çırağı 
olmalısınız…” demiştik. Emek vermeden, 
kolay yoldan bazı şeylere sahip olmayı isteyen 
insanlar hepimizin çevresinde var. Bir işe 
çıraklıktan başlamayanlar; yaptığın işe 
emek vererek, tırnaklarınla kazıyarak zirveye 
gelmenin mutluluğunu tadamamışlardır. 
Merdivenleri birer birer çıkmadan en tepede 
oturmayı istiyor ve sihirli bir değneğin size o 
dilediğiniz hayatı sunmasını bekliyorsanız, bu 
düşüncenizden kısa zamanda vazgeçmelisiniz. 
Bir işe adım atmak istiyorsanız bir alt yapınız 
ve bilgi birikiminiz olmalı. İstediğiniz kadar 
okullar bitirmiş olun, çok kültürler görün, 
yabancı diller bilin… Öncelikle yaptığınız işin 
çırağı olmalısınız. Dürüst olmak, yılmadan 
çalışmak, her tökezlediğinde gitmek yerine 
kalma cesaretini göstermek…

13üncü sayımızda 1nci yaşımızı kutladık. 
Aldığımız geri dönüşler bizi mutlu etmeye 
yetiyordu. Hep birlikte başarmıştık…

21nci sayımızda “İşletmelerin En Değerli 
Varlıkları; Çalışanlar” dedik. Bizim için de en 
değerlilerimiz dergimiz ile gönül birliği yapmış 
yazarlarımızdır. 

47nci sayımızda “Daha Aydınlık Yarınlara, Hep 
Birlikte…” derken, ülkemizin içinde bulunduğu 
siyasi ve sosyal durumdan bahsettik. Her ne 
kadar imalat sektörüne yönelik bir dergi olsak 
da, son dönemde ülkemizin iç ve dış güçler 
tarafından getirilmek istendiği kötü durumu 
görmezden gelemezdik. Dileğimiz, içinde 
bulunduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun 
sonsuza dek devam etmesidir. 

50nci sayımızdayız ve kutlanası bir başarı 
elde ettiğimizi düşünüyoruz. Öncelikle yazar 
arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Özgürce ve istedikleri 
gibi ama sektöre faydasının dokunacağını 
düşündükleri gibi yazdılar. Bizler, dergiyi 
elimize aldığımız zaman kimi zaman bir 
çırpıda sayfalarına baktığımız ve okuyup 
bitirdiğimiz yazılar için onların ne kadar süre 
harcadıklarından habersizce 50nci sayımıza 
geldik. 

Muhabir arkadaşlarımız, her yeni dergiden 
sonra, -hatta o ayın dergisini çıkarmadan- bir 
sonraki ayın konuları üzerine yoğunlaşmaya, 
yapacakları haberler ile ilgili randevularını 
almaya çalıştılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. 

Tabi ki editör arkadaşlarımız… En zor görev 
belki de onlarındı… Bizimle birlikte çalışan 
tüm editör arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 

Tabi ki Ajansımız… İsimleri gibi 4 yıllık süreçte 
her yıl 365 gün bizimleydiler. Teşekkür 
ediyorum. 

Ve tabi ki, siz değerli okuyucularımız… 
Siz olmasaydnız biz de 50nci sayımıza 
gelemezdik. Biz gücümüzü sizlere borçluyuz. 
Amacımız, siz bizlerle birlikte olduğunuz 
müddetçe, 100ncü sayımızda da sizin 
karşınızda olabilmektir. 

Saygılarımızla, 

50.SAYI
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50.SAYIMIZDA SEKTÖRDE 50. YILINI DOLDURAN “MAKİNA 
HİKAYELERİ” NE BAŞLIYORUZ
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İTFAİYE’NİN 
YENİ ARAÇLARI TANITILDI

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı bünyesine 
kattığı 12 yeni aracın 
tanıtımını yaptı.

Tanıtım için itfaiyenin bahçesinde 
düzenlenen törende bilgilendirme 
konuşması yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, 2 milyon insanın 
sorumluluğunu düşünerek itfaiye araçlarını 
yatırım yaptıklarını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak her alanı güçlendirmek 
istediklerini ve bunun kendilerine bir 
sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden 
Şahin, itfaiye alanında en iyi araçları almaya 
karar verdiklerini kaydetti.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde 
çıkan yangında çok etkilendiğini anlatan 
Şahin, bu yangından sonra itfaiyenin daha 
güçlü olması gerektiğini belirtti. Artık 
dünyada yükselen bir değerin olduğunu ve 
bu değerlerin sonunda sonuca gidilmesi 
gerektiğini belirten Şahin, toplumu 
bilgilendirmek için birçok kampanyalar ve 
çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

İftaiyenin kendi içinde hizmet içi eğitimler 
aldığını, bünyelerine katılan yeni 
arkadaşlarla daha da güçlendiklerini 
aktaran Şahin, “Siz dünyanın en iyi 
makinasını veya aracını alın. Eğer onu 
iyi kullanan birisi olmayınca bir işe 
yaramaz. Kendinize ve yaptığınız işe 
güvenin. Ekip arkadaşlarınız güvenin. 
Teknolojiyi iyi kullanın. Teknoloji ve bilginin 
yanında mali kaynakları iyi kullanıp en 
iyi sonuca varmamız lazım. Yaşadığımız 
olaylara baktığımız zaman kentleşme 
ve şehirleşmede artık modern araçların 
olması kaçınılmaz oldu. Bizim ‘en yüksek 
merdivenli aracı alalım da en iyi biz olalım’ 
diye bir derdimiz yok. Bizim derdimiz en iyi 
araçlarla halkımıza en iyi hizmet vermek, 
bunun hesaplarını yapıyoruz” diye konuştu.

İTFAİYEYE 14 MİLYONLUK 
YATIRIM
İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ise, 
göreve geldiklerinde 33 itfaye aracı 
bulunduğunu, bunu 2,5 yıl içinde 60’ya 
çıkardıklarını belirtti. Yeni alınan araçlardan 
birisinin 64 metre asansörlü, diğer ikisinin 

40 metre yükseklikte asansörlü olduğunu 
belirten Yılmaz, yaklaşık 100 metre 
yüksekliğe ulaşabilidiğini dile getirdi.

Türkiye’de en yükseğe kendilerinin 
ulaştığını aktaran Yılmaz, bu doğrultuda 
son 2,5 yıl içinde 6 bin tesis, fabrika ve 

inşaatı incelediklerini, 70 bin insana, 10 bin 
öğrenicye eğitim verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, alınan 12 yeni aracın yaklaşık 14 
milyon TL maliyete mal olduğunu, ancak 
Gaziantepli vatandaşlara kazasız belasız 
bir hizmet vermek için bu rakamların ve 
araçların gerekliliğine dikkat çekti. Yılmaz, 
yeni araçların yanı sıra yenileme, bakım 
ve onarımlar ile itfaiye araç parkurunu 
güçlendirerek bölgeye hizmet vermeye 
devam edeceklerini bildirdi.
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“BÜYÜME MAKİNESİ”
TÜRK SANAYİİNİN SEMBOLÜ OLACAK

DÜNYA MAL 
TİCARETİ AZALIRKEN 
TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİTLERİ 
İHRACATI ARTIRDI

Türkiye’ninMakinecileri, 
Türk sanayinin 
sembolü olacak 
Büyüme Makinesi’ni 
tanıttı. Türkiye’nin 
Makinecileri olarak tüm 
dünyada bilinen güçlü 
bir marka olmak için 
çalıştıklarını ifade eden 
Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Adnan 
Dalgakıran, “Makine 
sektörünün ülkemizi 
her alanda bir üst sınıfa 
taşıyacak deneyim 
ve altyapısı mevcut. 
Türkiye bu potansiyeli 
iyi kullanabilir ve 
büyüme makinesini 
doğru işletebilirse 
tüm dünyada takdir 
edilen bir başarı 
hikâyesi yazabilir. Biz 
Türkiye’nin Makinecileri 
olarak dünya mal 
ticaretinin daraldığı 
bir dönemde ihracat 
artışımızı sürdürerek bu 
başarı hikayesinin ilk 
cümlesini yazdık” dedi.

Dünya makine ihracatında Türkiye’nin, 
küresel ortalamanın üzerinde artış 
kaydeden iki ülkeden biri olmasını 
sağlayan makineciler, sektörün yeni dönem 
hedeflerini ve yol haritasını açıkladı. Makine 
sektörünü ülkenin “Büyüme Makinesi” 
olarak tanımlayan Türkiye’nin Makinecileri 
yeni dönem iletişim kampanyasında da bu 
slogandan yola çıktı. 

Ekonomik belirsizliklerin dünya genelinde 
bir istikrarsızlık yarattığı 2016 yılının ilk 10 
ayında 11 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 
Türkiye’nin Makinecileri, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük büyüme 

sağlamayı başardı. Makine sektörü son 15 
yılda ihracatını yüzde 700 oranında artırmayı 
başararak Türkiye’de ekonomik istikrarının 
başrol oyuncularından biri oldu.

TÜRKİYE’DE SANAYİ 
DEVRİMİ YAPACAK GÜÇ VE 
POTANSİYEL VAR
Dünya mal ticaretinin yüzde 3-4 
seviyelerinde daraldığı bir dönemde, 
Türkiye’nin Makinecilerinin ihracattaki 
artışının sürdüğünü vurgulayan Makine 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Dalgakıran şunları 
ifade etti: 

“Bu başarımızla gurur 
duymakla birlikte daha 
alınacak çok yol olduğunun 
bilincindeyiz. Uluslararası 
rekabette gücümüze 
güç katabilmemiz, 
rakiplerden daha iyi bir 
sanayi stratejisine sahip 
olmamızla mümkündür. 
Türkiye bir sanayi devrimi 
yapacak ve ileri teknolojili 
ürün ihracatında ‘ben de 
varım’ diyebilecek güç ve 
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potansiyele sahip bir ülke. Sanayideki atağın 
sembolü ise ‘Büyüme Makinesi’ olacak”

BÜYÜME MAKİNESİ TIKIR 
TIKIR ÇALIŞIYOR
Türk sanayiinin önemli isimlerinin yer aldığı 
“Tıkır Tıkır” reklam filmiyle büyük ses 
getiren Türkiye’nin Makinecileri, yeni reklam 
filmi “Büyüme Makinesi”ni tanıttı. Makine 
sektörünün çalıştıkça değer yarattığına 
ve insanların yaşamlarına doğrudan 
katkı sağladığına dikkat çekilen reklam 
filminde, büyüme makinesinin Türkiye’nin 
refahı için tıkır tıkır çalışmaya devam ettiği 
vurgulanıyor. 

Uluslararası ölçekte rekabetçi bir piyasada 
Türkiye’nin Makinecileri markasını kabul 
ettirebilmek için kendi özgün iş yapma 
biçimlerini ortaya koymaya çalıştıklarını 
belirten Dalgakıran şunları söyledi:

“Her birimiz kendi alt sektörlerimizde 
ayrı ayrı, bambaşka işler yapan makineler 
üretsek de bir araya geldiğimizde büyük 
bir makineye dönüşüyoruz. Dünyada 
markalaşma stratejisini başarıyla yürüten 
tüm kurumlar gibi, teknoloji ve tasarımdaki 
temel trendleri yönetmeye çalışıyoruz. 
Sektörümüz geniş bir yan sanayi ağı 
oluşturması, teknolojiyle iç içe olması, 
sanayicilerimizin yatırım maliyetlerini 
düşürmesi ve nitelikli personele yönelik 

istihdam alanı oluşturması nedeniyle 
ekonomide tetikleyici gücüyle Türkiye’nin 
büyüme makinesi olmayı sürdürüyor. Özetle 
biz üretiyoruz, Türkiye büyüyor.” 

YERLİ SANAYİCİYE YERLİ 
MAKİNE YAKIŞIR
Üretimlerin istenilen miktarda, kalitede, 
rekabetçi fiyatlarda olması ve zamanında 
teslim konusundaki profesyonel çalışma 
anlayışının, Türk makine üreticilerinin 
uluslararası pazarlarda tercih edilmesini 
sağlayan başlıca özellikler olduğuna dikkat 
çeken Dalgakıran şöyle konuştu: 

“Makine sektörünün daha rekabetçi bir 
ivme kazanabilmesi için iç pazarda da 
yerli makine alımını teşvik edici önlemler 
alınması gerekiyor. Kamu ve kamu destekli 

makine ve teçhizat alımlarında, yerli 
üretimin var olması durumunda, bu 
ürünler tercih edilmeli. Özel sektör 
de Türkiye’nin Makinecilerine öncelik 
vermeli. Yerli sanayiciye yerli makine 
yakışır.”

SADECE BÖLGEYE 
DEĞİL, SEKTÖR VE 
ÜRÜNE TEŞVİK
Her sektöre, her yatırıma “devlet 
desteği” şeklindeki toptancı anlayıştan 
vazgeçilmesi gerektiğini belirten 
Dalgakıran şunları ifade etti:

“Teknolojik açılım sağlayarak dışa 
bağımlılığı azaltacak yatırımların 
teşvikte önceliklendirilmesi yönünde, 
son dönemde atılan adımların 
umut verici olduğunu düşünüyoruz. 
Küçükten ortaya ve ortadan büyük 
segmente geçiş amacıyla ölçek 
ekonomisinin sağlanması ve kalite 

artışıyla beraber katma değeri yüksek 
ürünlere yoğunlaşılması toplam ihracatımızı 
artırır. Bunun için teşvik ile destekler seçici 
ve hedef odaklı anlayışla planlanmalı; 
sadece bölge odaklı değil, sektör ve ürün 
odaklı verilmeli. Sanayi yatırım alanları da 
aynı şekilde üretimi ve yatırımı kolaylaştırıcı 
imkân ve mekanizmalarla kurgulanmalı. 
Sanayide finansmana erişimi kolaylaştırmak 
için de makine ve teçhizat kredi teminatı 
olarak gösterilebilmeli. Sınai Kalkınma 
Bankası’nın yurtiçi yatırımları desteklemede 
Eximbank’ın ihracatta oynadığı rolün 
üstlenmesi de büyük önem taşıyor.” 

Dalgakıran, teknoloji üretimi yapan 
yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesinin 
sağlanması gerektiğini sözlerine ekleyerek 
“Teknoloji yoğun üretim yapan yabancı 
sermayenin ülkemizi tercih etmesi için 

atılacak en önemli adımlardan 
biri de nitelikli iş gücünün 
artırılmasıdır. Bu nedenle 
nitelikli teknik eğitim ve 
yükseköğrenim için eğitim 
sistemi yeniden gözden 
geçirilmesini savunuyoruz. 
Firmaların da çalışma 
kültürlerinde bir yenilenmeye 
ihtiyacı var. Küçük Türk 
şirketlerinin konsolidasyonunun 
sağlanması da bu sürecin bir 
parçası olmalıdır” dedi.



2016 11



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201612

ODABAŞI MAKİNA
BUGÜN,140‘I AŞKIN ÇALIŞANIYLA,
ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR…

Kuruluşundan bugüne 
faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde başarılı 
çalışmalara imza 
atan Odabaşı Grup 
geliştirdiği yenilikçi 
projeleri iş süreçlerine 
yansıtarak iş 
dünyasına fark katıyor. 
Toplumsal konulardaki 
sorumluluğunu iş 
sorumluluğunun 
önemli bir parçası 
olarak gören Odabaşı 
Grup, bu alanda da 
hayata değer katacak 
çalışmalar yapmaya 
devam ediyor.

Sürdürülebilir kurumsal büyüme sağlamayı 
ve dünya pazarlarında önemli bir konum 
edinmeyi hedefleyen odabaşı makine bu 
yolda ilerlerken araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Odabaşı Makina 
bugün, 140‘ı 
aşkın çalışanıyla, 
ülke geleceği için 
çalışıyor. Odabaşı 
Treyler içinde 
yaşadığımız topluma 
ve çevreye olan 
sorumluğumuzun 
gerekliliklerini 
en iyi şekilde 
yerine getirmeye, 
aynı zamanda, 
gerçekleştirdiği 
yatırım ve projelerle 
Türkiye’nin 
kalkınmasına 

katkıda bulunmaya devam edecektir.

Odabaşı Makine 11,000 m²  açık alanda 
13,000m² kapalı alanda olmak üzere 
toplamda 24,000m² alanda kurulmuştur. 
Üretim çeşitleri; Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp 
Kasaları, Sal Kasa Treyler, ADR lisanslı 
akaryakıt tankeri, Arazöz, Havuz Tipi 
Treyler, Araç üstü Damper, Lowbed, Silobas, 
Vidanjör, Yol Süpürme Aracı, Kar küreme 
Aracı, Tuz Serpme Aracı, semi treyler, Kanal 
Açma Aracı vb.  Konumu itibari ile fabrika 
Orta Doğu ülkelerine daha yakın olmakla 
birlikte tüm ülkelere ihracat yapabilecek 
potansiyeldedir.

Türkiye pazarının %5’e hitap ederken 
yurt dışı Pazar payı kimi ülkelerde %20 
yi bulmaktadır. Firma iş disiplini ve kalite 
odaklı çalışarak teknolojiyi üretmeye ve 
geliştirmeye devam etmektedir.
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SCANIA, KAMUYA YÖNELİK 
ÜSTYAPI ÇÖZÜMLERİNİ TANITTI

Scania, Ege Bölgesi 
Belediyeleri ve Kamu 
kurum yetkilileri ile bir 
araya gelerek üstyapı 
çözümlerinin tanıtımını 
gerçekleştirdi.

Scania, kamu ve belediyelerin ihtiyaçlarına 
en doğru çözümler üretmek, fikir 
alışverişinde bulunmak ve işbirliğini 
artırmak amacıyla üstyapı çözümlerinin 
tanıtımını gerçekleştirdi.  Scania İzmir 
Yetkili Satıcı ve Servisi Ankara Ağır Vasıta 
tesislerinde gerçekleşen tanıtıma Ege 
Bölgesi belediyeleri, kamu kurum ve 
kuruluşları yetkilileri, bu kuruluşlar ile 
işbirliği yapan müşteriler, sektörün önde 
gelen üstyapı firmaları,  ARÜSDER ve Scania 
yetkilileri katıldı. 

Etkinlikte, Scania araç sunumunun ardından 
Scania’nın itfaiye, çöp, vidanjör, su tankeri 
ve ADR’li akaryakıt tankeri üstyapılı araçları 
sergilendi. 

“AMACIMIZ YÜKSEK 
STANDARTLARDA ÜRÜN 
VE HİZMET SUNMAK”
Scania üstyapı çözümleri etkinliğinde 
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, yüksek standartlarda ürün ve 

hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek 
“İş Ortaklarımızın isteklerine en doğru 
çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür 
toplantıların karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunarak maksimum kaliteye ulaştırılması 
yönünde yararlı olduğunu düşünüyoruz. 

Amacımız uzun ömürlü, 
sağlam ve kullanışlı üstyapılar 
ile müşterilerimizin çözüm 
ortağı olmak; tüketiciye yüksek 
standartlarda ürün ve hizmet 
sunmak” dedi.

SCANİA ÜSTYAPICI 
PORTALI
Scania Üstyapıcı 
Portalı sayesinde 
üstyapı üreticileri, 
Scania araçlarla 
ilgili ihtiyaçları olan 

teknik bilgilere kolaylıkla 
ulaşabiliyorlar. Üyelik 
sistemi ile kullanılabilen 
Scania Üstyapıcı Portalında 
üstyapıcının ihtiyacı olan 
tadilat, montaj ve dikkate 
alınması gereken önemli 

teknik resim ve bilgi gibi detaylara kolaylıkla 
ulaşılabiliyor. 

TÜM ÜSTYAPI TİPLERİ İLE 
%100 UYUMLU
Scania araçları kolay kullanımı, üstün 
manevra kabiliyeti ile tüm üst yapı tipleri 
ile %100 uyumlu olarak tasarlanmıştır. Alt 
yapı hizmetleri, özellikle yoğun nüfuslu 
şehirlerde hayati öneme sahiptir. 125 yıllık 
Scania tecrübesi sağlam ve güvenilir zengin 
model seçenekleri ile tüm projeleri için 
müşterilerinin çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor.
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IVECO’NUN EN YENİ ARAÇLARI 
105 ÜST YAPICIYLA BULUŞTU

Iveco, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde 
faaliyet gösteren 105 
üst yapıcıyla bir araya 
geldi. Iveco Türkiye’nin 
9 Kasım’da İstanbul’da 
düzenlediği toplantıda, 
üst yapıcılar Iveco’nun 
ürün gamındaki tüm 
yeni ürünleri yakında 
görme ve inceleme 
fırsatı buldu. 

Iveco Türkiye, 105 üst yapıcıya ürün 
gamındaki en yeni araçlarını tanıttı. 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet 
gösteren üst yapıcılara, 9 Kasım’da 
İstanbul’da düzenlenen toplantıda Iveco’nun 
yeni araçları hakkında bilgi verildi. Bu 
yıl tüm ürün gamını yenileyen Iveco, yeni 
araçlarını Avrupa ile aynı anda Türkiye 
pazarına sunması ile öne çıkıyor. Ayrıca son 
üç yılda tüm ürün segmentlerinde ödül alan 
tek marka olma özelliğine sahip olan Iveco, 
üst yapıcılarla yaptığı toplantıda şu araçlarını 
sergiledi: Daily, Yeni Eurocargo, Stralis, Astra 
HD9 ve Trakker. 

İşte Iveco’nun Üst Yapıcılarla Buluşan Yeni 
Modelleri

DAILY; YAKIT EKONOMİSİ, 
SÜRÜŞ KONFORU VE 
GÜÇLÜ ŞASİSİ İLE ÖNE 
ÇIKIYOR
Iveco Türkiye’nin üst yapıcılarla yaptığı 
buluşmada Daily’nin farklı dingil ve farklı 

tonajlara 
sahip tüm 
yeni ürünleri 
sergilendi. 
Daily 4x4’ün 
de sergilendiği 
etkinlikte, 
sınıfında 
kamyon 
şasisine sahip 
tek ürün olan 
Daily’nin 
güçlü şasi 

yapısı, artırılan sürüş konforu ve yakıt 
ekonomisi üst yapıcılara anlatıldı. Hafif araç 
kategorisinin yıldızı olan Daily, standart ve 8 
otomatik ileri vitesli Hi-Matic versiyonuyla 
Iveco faaliyetlerinde yerini alıyor.

“2016 YILININ KAMYONU 
EUROCARGO” BÜYÜK 
YENİLİKLER SUNUYOR
“2016 Yılının Kamyonu” seçilen Yeni 
Eurocargo da üst yapıcılarla buluştu. 
Bu yıl “Şehirlerin Sevdiği” araç olarak 
Türkiye tanıtımı yapılan Yeni Eurocargo 
Euro 6, şehiriçi taşımacılıkta insana ve 
çevreye yönelik duyarlılığı ile öne çıkıyor. 
Yenilenmiş tasarımı ve işlevselliği ile  şık 
çizgilerini koruyan Yeni Eurocargo; motor, 
güvenlik, konfor, düşük maliyet ve çevresel 
sürdürülebilirlik konusunda büyük yenilikler 
sunuyor. 

%100 SCR SİSTEMİNİ KULLANAN TEK 
EURO 6’LI ARAÇ: “2016 Yılın Kamyonu Yeni 
Eurocargo”, “2013 Yılın Kamyonu” seçilen 
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Stralis ve “2015 Yılın Vanı” seçilen Daily’nin 
izlediği çizgiyi takip ederek Iveco’daki ürün 
gamını tamamlıyor. Yeni Eurocargo aynı 
zamanda egzoz gazları için tekil after-
treatment; pasif dizel partikül filtresiyle 
(DPF) %100 SCR sistemini kullanan tek Euro 
6’lı araç olma özelliğine sahip. SCR sistemi, 
egzoz gazının resirküle edilmesi yerine 
temiz havanın alınması prensibiyle yanma 
sürecini değiştirmeyen tek salınım kontrol 
çözümünü sunuyor.  

EURO 6 STRALIS YÜZDE 4.5 
DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR
Iveco, ağır ticari araç segmentinde ise 
üst yapıcılara piyasaya yeni çıkan Hi-SCR 
(%100 SCR) özellikli Euro 6 normlarına 
uygun iki Stralis modelini sergiledi. Hi-Way 
(AS440S46T/ FPLT) ve Hi-Road (AT440S46 
T/P) daha çok uluslararası taşımacılık yapan 
firmalar tarafından tercih ediliyor. Her iki 

model de AEBS (Gelişmiş Acil Fren Sistemi), 
BAS + EBS, LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi), 
DAS (Sürücü 
Dikkat Desteği) ve 
ESP (Elektronik 
Stabilite Programı) 
barındırıyor.

Sıra dışı bir çözüm 
olan Hi-SCR’nin 
kullanılmasıyla 
artık EGR’ye ihtiyaç 
duyulmuyor ve bu 
sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin 
bir düşüş sağlanıyor. 
Optimize edilmiş 
aerodinamik, 
aktarma aksamı 
ve Hi-SCR’nin bir 
araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li 
öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt 
tüketiyor. 

TRAKKER YENİDEN 
PİYASADA, YENİDEN İLGİ 
ODAĞI OLACAK
Iveco Türkiye’nin ürün gamına bu yıl yeniden 
katılan Trakker da üst yapıcılarla buluştu. 
Iveco’nun inşaat aracı modeli Trakker, 410 
bglik 8x4 versiyonu ile sergilendi. Trakker’lar 
Türkiye’de en çok beton mikseri, beton 
pompası maden damperi amaçları için 
tercih edilirken aynı zamanda off-road 
çekici, vinç, sondaj ve benzeri amaçlar 
için de kullanılıyor. Euro 6 %100 SCR’li 
motor kullanılan tüm Trakker’larda üst 
yapıcı arayüz (Expansion Module), Cruise 

Control, misyona göre PTO standart olarak 
sunuluyor. 

ASTRA HD9, EKSTREM 
İŞLER İÇİN EKSTREM 
KONFOR SUNUYOR
Iveco’nun off-road sunumlarında özellikle 
maden sahaları için ideal olan yeni nesil 
8x4 Astra HD9, “Ekstrem işler için ekstrem 
konfor” sloganıyla aldı. Astra, 50 yıldır ağır 
araçlarda uzmanlaşmanın ve modernitenin 
bir araya gelmesinden oluşuyor. Dikkat 
çekici tasarımıyla yeni kabini, sürücülere 
inanılmaz bir konfor sunuyor. Astra HD9, 
Eurocargo ve Stralis’le beraber verimliliği 
yüksek Euro 6, %100 SCR’li sistemiyle 410, 
450, 500, 560 beygirlik güç üretiyor.  

Toplantıda yetkililer ayrıca Iveco üst yapıcı 
portalını da misafirlere tanıttılar. Toplantı 
bahçede sergilenen tüm ürün gamının 
incelenmesi ile sona erdi.
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MAKİNELERİN ÇAĞI BAŞLIYOR
Milyonlarca insanın aşı, 
ekmeği, kaderi demek 
olan makineler; 20. 
Yüzyıl toplumunun 
yerküredeki serüvenidir 
aslında. Sanayi devrimi 
ile açılan bu yeni 
çağı anlamak bizim 
hikayelerimize de çok 
şey katacaktır.

KURULUŞ YILLARINDA 
TÜRK SANAYİSİ (1923-1929)
Bu dönemin ana özelliği özel sermaye 
birikimine devletin katkısıdır. Bu dönemde 
yerli sanayiyi geliştirmek üzere çıkarılan 
teşvik yasaları ve diğer özendirmeler etkili 
sonuçlar vermediği için sanayileşmede de 
ciddi gelişmeler yaşanmamıştır. Bunun 
önemli bir nedeni, o dönemde, dışa 
bağımlı ticaret sermayesinin, etkinliğini 
kullanarak korumacı bir dış ticaret 
politikası izlenmesine olanak vermemesidir. 
Cumhuriyet öncesi dönemde de geçerli 
olan, uluslararası iş bölümünde Türkiye’yi 
ihracata yönelik tarım ve madencilikte 
teşvik etme, uzmanlaştırma politikası, 
çeşitli araçlarla Cumhuriyet sonrasında 
da sürdürülür. Uluslararası iş bölümünde 
Türkiye’nin yerinin, bu tür bir ilişki içinde 

belirlenmesi, bu dönemdeki yabancı 
sermayenin de ağırlıkla ihracata yönelik 
ticari faaliyetlere yoğunlaşmasına yol 
açar. Sonuçta, dönem boyunca sanayide 
gelişme sağlanamazken, ihracata yönelik 
tarımda önemli üretim alanları oluşur. Dış 
ticaret politikasındaki liberal tutum, dönem 
sonunda ekonominin önemli bir ödemeler 
dengesi sıkıntısına girmesine yol açar. 

Demiryolları yapımının 
hızlanması, yeni ulusal 
bankalar kurulması, merkez 
bankası işlevini görecek 
bir devlet bankası için 
hazırlıklar yapılması 1930’lar 
sonrası izlenecek ekonomi 
politikalarına elverişli bir iç 
pazar sağlama ve tarımda 
daha çok pazar için üretim 
yapma koşullarını hazırlar. 
Bu dönemde devlet eliyle 
özel sermaye birikimini 
hızlandırmanın başlıca 
araçları; çeşitli alanlarda 

üretim, ithalat ve işletme ile ilgili çok sayıda 
tekel ve imtiyazları yerli-yabancı sermayeye 
devreden düzenlemeler, sanayi için önemli 
özendirme ve destekleme olanakları getiren 
Teşviki Sanayi Kanunu olur. 1923’te toplanan 
İzmir İktisat Kongresi’nde sanayiciler lehine 
birtakım ilkesel kararlar alınır. Bu ilkeler 
çerçevesinde 1927 yılında Teşviki Sanayi 
Kanunu yeniden düzenlenerek uygulamaya 
konulur. Yasaya göre hükümet; sanayi 
kuruluşları için gerekli arsayı belli koşullar 
altında parasız verecek, vergi ayrıcalıkları 
sağlayacak, sınai kuruluşlar için gerekli 
makine-teçhizat gümrük vergisinden muaf 
olacak, sanayicilerin kullandıkları temel 
maddeler, ara malları ve mamul ürünler 
demiryollarında ucuz tarifeyle taşınacak, 
kamu tekelindeki mallar bu kuruluşlara 
ucuza satılacak, hükümet ve kamu 
kuruluşları bazı koşullarla, yerli sanayi 
ürünlerini ithalattan yüzde 10 daha pahalı 
da olsalar tercihen satın alacaktı. Yasada, 
bu sayılanların dışında daha birçok teşvik 
önlemine yer verilmişti. 

50.SAYIMIZDA SEKTÖRDE 50. YILINI DOLDURAN “MAKİNA HİKAYELERİ” NE BAŞLIYORUZ
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“Cumhuriyet öncesi dönemde de geçerli 
olan, uluslararası iş bölümünde  Türkiye’yi 
ihracata yönelik tarım ve madencilikte 
teşvik etme, uzmanlaştırma politikası, 
çeşitli araçlarla Cumhuriyet sonrasında da 
sürdürülür.”

Sanayiye sağlanan bu teşviklere 
karşın, bu dönemde kayda değer bir 
sanayileşmeden söz edilemez. Sanayide 
gelişme sağlanamamasının nedenleri, 
çoğunlukla savaş sonrasının ekonomik 
enkazı, nüfus mübadele hareketleri, altyapı 
yatırımlarının yeterince gelişmemesi gibi 
etkenlerle açıklanır. Bu etkenlerin sanayinin 
gelişmesi konusunda olumsuzluklar 
yarattığı genel anlamda doğruysa da, bu 
konuda asıl etken, korumacı bir dış ticaret 
politikası izlenmesinin engellenmesi ve 
dış dinamiklerdir. Ticaret sermayesinin 
korumacı politikalar konusundaki olumsuz 
tavrına karşılık, sanayi sermayesini 
temsil eden İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası raporlarında, sanayinin yüksek 
gümrük duvarlarıyla korunması ilkesi 
ön plana çıkarılır. Sanayiciler, sanayinin 
gelişememesinin ancak Türkiye’de üretilen 
ham ve mamul maddelerin ithalatının 
sınırlanmasıyla olanaklı olabileceğini 
belirterek korumacı önlemler talep 
etmekteydiler. Sanayicilerin yakındıkları ve 
kendi yararlarına çözümlenmesini talep 
ettikleri bir diğer konu da, Teşviki Sanayi 
Kanunu çerçevesinde hammadde olarak 

nitelenen ve dolayısıyla gümrük vergisinden 
bağışık tutulan bazı ithal malların aslında 
yurt içinde üretilmesi ve fakat bu malların 
gümrüksüz ithalatının yerli sanayiye büyük 
darbe vurmasıydı. Böylece ticaret ve sanayi 
sermayesi arasında, kendisini gümrük 
tarifeleri sorununda gösteren bu çatışmada, 
dışa bağımlı ticaret kesimi ağır basar ve yerli 
sanayinin gelişiminde önemli bir etken olan 
korumacı önlemler büyük ölçüde engellenir. 
Dış dinamiklerin, yerli sanayinin gelişimini 
engelleyici etkisini ise şöyle özetlemek 
mümkündür: Söz konusu konjonktürde 
uluslararası iş bölümü, Türkiye’nin 19. 
Yüzyıl’da olduğu gibi, ihracata yönelik 
tarım ve madencilikte uzmanlaşmasını 
öngörüyordu. Metropol ülkelerden 
kaynaklanan ithal ve ihraç kredileri 
biçimindeki tüccar kredisi, Türkiye’deki 
gelişmelerin, uluslararası kapitalist 
sistemle bütünleşmesinin gereklerine 
uymasını sağlamada önemli bir araçtı. 
Başka bir deyişle, tüccar kredisi, ticaret 
sermayesinin hakimiyetinin devamında 
ve Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki 
rolünün sürekliliğini sağlamakta önemli 
bir etkendi. Metropollerden kaynaklanan 
tüccar kredisiyle hedeflenen şeylerden biri, 
tarımsal üretime dinamizm kazandırmak ve 
dış pazarlara doğru yönlendirmekti. Üretim 
bölgelerinin demiryollarıyla limanlara 
bağlanması, oradan da dünya ekonomisine 
katılımı büyük ölçüde 19. Yüzyıl’da 
gerçekleşir. Bu dönemde yapılmak istenen 

de, geçmişteki yapıyı koruyup sürdürmekti. 
Tüccar kedisinin yanı sıra, ekonomide 
genel anlamda ticareti, özel olarak dış 
ticareti başat kılan bir etken de, banka 
kredilerinin ticarette yoğunlaşmasıydı. 
Sanayiye kredi verecek banka bulunmazken, 
sadece yabancı bankaların değil, yerli 
bankaların, hatta tarıma kredi vermek 
amacıyla kurulmuş bankaların bile kredileri 
ağırlıkla ticaret kesimine yönelikti. Sadece 
yabancı bankalar değil, ulusal bankalar 
da sanayiciler dışındaki müşterileri tercih 
ediyorlardı. Bir devlet bankası olan ve esas 
olarak devlet işletmelerini finanse etmek 
üzere kurulan Sanayi ve Maadin Bankası’nın 
dışında sanayiye yatırım kredisi veren banka 
yoktu. Bankaların sanayicilere verdikleri kısa 
vadeli kredilerin koşulları da tüccarlarınkiyle 
aynıydı. Ancak sanayici, bu krediyi sadece 
döner sermaye ihtiyacında kullanabiliyordu. 
Sanayiciler bu durumdan şikayetçiydiler, 
imalat sanayisine kredi verecek bir bankanın 
oluşturulmasını talep ediyorlardı. Dış 
rekabetin yıkıcı etkilerine karşı koruma 
olanakları sağlayamayan, başta kredi 
sorunu olmak üzere çeşitli dezavantajlara 
sahip olan sanayinin dönem boyunca varlık 
göstermesi, sanayide üretimin artırılması 
söz konusu olmadı. 

İzmir İktisat Kongresi’nde sanayiciler lehine 
birtakım ilkesel kararlar alınır. Bu ilkeler 
çerçevesinde 1927 yılında Teşviki Sanayi 
Kanunu yeniden düzenlenerek uygulamaya 
konulur. Yasaya göre hükümet, yerli sanayi 
ürünlerini ithalattan yüzde 10 daha pahalı da 
olsalar tercihen satın alacaktı.

1923-1929 döneminde hızlı bir milli gelir 
artışı yaşandı, ancak bu gelişme sanayi 
alanına yansımadı. 1923’te Gayri Safi Milli 
Hasıla (GSMH) içinde yüzde 13,6’lık orana 
sahip olan sanayinin payı, 1929’da yüzde 
9,9’a düştü. Buna karşılık tarımda önemli 
bir gelişme söz konusudur. Cumhuriyet’in 
ilk yedi yılında dış ticaret dengesi devamlı 
açık verir. Tarımdaki üretim artışının 
ihracata (özellikle 1923-1925 yılları arasında) 
katkısına karşın ithalat sürekli artar. 
Nihayet, dönemin sonunda yoğunlaşan 
spekülatif amaçlı ithalatın da etkisiyle 
büyük bir dış ticaret açığı ve ödemeler 
dengesi sıkıntısına düşülür. Bu sorunların, 
1929 sonrası ekonomi politikalarının 
biçimlenmesinde önemli etkileri vardır. 
1923-1929 dönemindeki önemli bir 
gelişme de tarımdan ürün olarak alınan 
aşar vergisinin kaldırılarak yerine parayla 
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ödenen arazi vergisinin konulmasıdır. 
Bu uygulama, tarımda pazar için üretimi 
harekete geçiren, dolayısıyla tarım yapısının 
giderek çözülmesini uyaran, böylece de 
önemli bir iç pazarın oluşmasının koşullarını 
yaratan bir etki doğurmuş olabilir. Bir diğer 
önemli gelişme demiryolları yapımının 
hızlandırılmasıyla ilgilidir. Cumhuriyet 

öncesi döneme oranla bu dönemde yabancı 
sermayenin demiryolları yapımına yönelik 
faaliyeti aynı yoğunlukta yaşanmaz. İhracata 
konu olan ürünlerin üretildiği bölgelerin 
demiryollarıyla limanlara, oradan da 
metropollere bağlanma sürecini Cumhuriyet 
öncesinde büyük ölçüde tamamlanmış 
olması, yabancı sermayenin yeni demiryolu 
yapımına girişmemesinin gerekçelerinden 
biri olarak gösterilebilir. Bu dönemde 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan 4 
bin 200 kilometrekarelik demiryolu şebekesi 
1932’de 6 bin 400 kilometreye çıkar. Ayrıca 

bu dönemde, stratejik özelliklerden dolayı 
birçok liman, tersane ve demiryolu işletmesi 
devletleştirilir. Bankacılığın karlı bir sektör 
haline gelmesiyle gerek yerel, gerekse 
ulusal bankaların kurulması, bunlara devlet 
bankalarının eklenmesi ve bir merkez 
bankası kurma fikrinin yeşerip olgunlaşması 
da dönemin ileriye yönelik etkisi olan 

gelişmeleri arasındadır.

DEVLETÇİ 
SANAYİLEŞME 
YILLARI (1929-1939)
Sanayileşme sürecinde önemli 
adımların atıldığı bu dönem 
iki alt dönemde incelenebilir. 
1929-1932 arası, devletin 
sanayici kimliği ile henüz devreye 
girmediği dönemdir. 1932 
sonrası ise “sanayide devletçilik” 

dönemini simgeler. 1929 yılının sonuna 
gelindiğinde ödemeler dengesinde yaşanan 
bunalım, 1929 küresel buhranının yaratacağı 
olumsuzluklar, bir önceki dönemde izlenen 
liberal dış ticaret politikasının yerine 
korumacı önlemler almayı gerektiriyordu. 
1929 küresel buhranı ile dünya ticaret hacmi 
daraldı. Buhranın Türkiye’ye yansıması, 
tarım ürünleri ihracatının azalması ve 
ürünlerin iç fiyatlarının önemli ölçüde 
düşmesi biçiminde gerçekleşti. Tarım 
ürünlerinden buğdayın fiyatının düşmesi, 
sanayici için ücretlerin düşmesi anlamı taşır. 
Çünkü buğday, işçinin ve ailesinin yeniden 

üretimini karşılayan temel mallardan en 
önemlisi olduğu için, düşük fiyatlı buğday, 
düşük ücret anlamına gelir. Tarımsal girdi 
kullanan dokuma ve gıda sanayicileri düşen 
fiyatlar nedeniyle ucuz girdi sağlama olanağı 
elde eder.

Kısacası bu dönemde yatırım yapacak olan 
sanayici; Teşvik-i Sanayi Kanunu gereğince 
gümrüksüz girdi ithali olanağından 
yararlanabilecek, düşük fiyatlı tarım 
mallarını girdi olarak kullanacak, düşük işçi 
ücretleriyle mal üretip, yüksek gümrüklerle 
dış rekabetten korunan pazarda yine Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’nun sağladığı olanaklarla 
mal satabilecekti. Girişimciler bu olanakları 
son sınırına kadar kullanır, 1930-1932 
yıllan arasında önemli büyüme gerçekleşir. 
Tarımdaki göreceli durgunluktan ötürü, 
GSMH’nin durgunluk gösterdiği bu yıllar 
içerisinde sanayinin yıllık ortalama büyüme 
hızı yüzde 13,6 olarak gerçekleşir.1932 yılı 
Temmuz’undan itibaren bir dizi yeni iktisat 
politikası ve araçlarıyla devlet işletmelerinin 
öncülüğünü yapacağı bir sanayileşme 
hareketine girişilir. Önce, dış ticarette 
koruma önlemleri artırılarak, korumanın 
sağladığı himaye rantının daha çok devlette 
toplanmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapılır.

1929 KÜRESEL BUHRANI 
İLE BİRLİKTE TARIM 
ALEYHİNE, SANAYİ 
LEHİNE DÖNEN İÇ 
TİCARET, TARIMDAN 
TARIM DIŞINA KAYNAK 
AKTARIMI OLANAĞINI 
YARATIR.
İzlenecek ithal ikameci sanayileşme 
stratejisinin öncülüğünü yapacak 
devlet sektörünün yatırım programını 
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belirleyen “Birinci Beş Yıllık Sanayileşme 
Planı” hazırlanır. Planda; yurt içinde 
üretilmesi düşünülen sanayi ürünlerinin, 
1928-1932 yıllan arası ithalatının 
yüzde 43’ünü oluşturduğu belirtilerek, 
“Birinci Sanayileşme Planı bizi umumi 
ithalatımızın asgari yüzde 25-30’undan 
müstağni bırakmak vazifesini üzerine 
almış bulunmaktadır” denilmekte ve 
böylece izlenecek sanayileşme stratejisinin 
ithal ikameci niteliği vurgulanmaktadır. 
Planda, temelde devlet sektörünün 
sanayi hedeflerini belirlemekle birlikte, 
Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılacak 
yatırım hedef ve politikalarına da yer 
verilir. Planı uygulama görevini alan 
Sümerbank bünyesinde çok sayıda devlet 
işletmesi kurulur. Ayrıca, gerçekleştirilen 
millileştirmelerle geniş bir devlet sektörü 
ortaya çıkar. Dönemin sonunda plan 
hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiği 
görülür. Sınai yatırımlar ağırlıkla dokuma, 
şeker gibi temel tüketim malları üretiminde 
yoğunlaşmışsa da ara ve yatırım malları 
üretimine de dörtte bir oranında ağırlık 
verilir. Ara ve yatırım malları üretimi 
kömür, demir-çelik, kağıt sanayilerinde 
gerçekleştirilir. Sınai üretim 1936’ya kadar 
yüzde 2,7 oranında artar. 1936’dan sonra ise 
gelişme hızlanır, katma değerin yıllık artış 
oranı 1937’de yüzde 9,8; 1938’de yüzde 16,9; 
1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşir. İmalat 
sanayisinin GSMH’deki payı da artarak cari 
fiyatlarla 1933’de yüzde 13,5 iken 1939’da 
yüzde 14,7’ye çıkar. Böylece, korumacı dış 

ticaret politikasının 
ardından 
uygulanan 
ithal ikameci 
sanayileşme süreci 
sonucunda belli 
sanayi kollarında 
üretim artar. İthal 
kısıtlamalarının 
etkisiyle de dış 
ticaret açıkları 
kapatılır. Fonun 
kaynakları ve 
sağlanış biçimleri 
şöyle özetlenebilir: 
Fonun önemli 
bir kaynağı; 
devletin, tarımdan 
tarım dışına 
aktarılan değerin büyük bir kısmına 
el koymasıyla sağlanır. 1929 küresel 
buhranıyla birlikte tarım aleyhine, sanayi 
lehine dönen iç ticaret hadleri tarımdan 
tarım dışına kaynak aktarımı olanağını 
yaratır. Devletin müdahalesi söz konusu 
olmadığı takdirde bu kaynak tarımla 
alışveriş yapan ticaret, sanayi, dış ticaretle 
ilgili olduğu sürece de dış sermaye arasında 
paylaşım konusu olacaktı. Ancak devletin 
müdahalesiyle bu kaynağın önemli bir kısmı, 
devletçilik dönemi girişimlerinin önemli 
kaynaklarından birisi olur. Tarım ürünlerinde 
sıkı fiyat politikası uygulanır, ücret mallarının 
en önemli kalemi olan buğdayın fiyatı 
düşük tutularak işçi ücretlerinin de düşük 

seyretmesi koşulları yaratılır. Dokuma 
sanayisinin temel girdisi pamuğun üretimini 
teşvik ve sürekliliğini sağlamak için göreli 
yüksek taban fiyatı uygulanır. Ayrıca en 
önemli ihraç malı olan tütünün fiyatı da 
göreli yüksek tutulur. 

Karabük Demir Çelik için İngiltere’den 
2,5 milyon sterlin kredi alınır. Dönem 
boyunca ekonominin lokomotifliğini 
devlet sektörünün üstlenmiş olması 
özel sermayenin dışlandığı sanısı 
uyandırmamalıdır. Tersine, gerek ticarette 
gerekse sanayide özel sermayenin varlığı 
ve gelişmesi gözetilir. Sanayicilere büyük 
olanaklar sağlayan Teşvik-i Sanayi Kanunu, 
1942 yılına kadar yürürlükte kalır. Dönem 
boyunca izlenen ekonomi politikasının 
sonucu olarak gerek himaye rantı, gerek 
iç ticaret hadlerindeki değişmelerle ortaya 
çıkan kaynak, devlet ile özel sermaye 
arasında paylaşılır. Devlet sektörünün özel 
sektörle rekabet değil, tamamlayıcılık 
ilişkileri içinde bulunduğu bir alan, dönem 
boyunca var olur. Özel sermaye; gerek 
devlet işletmelerine girdi sağlayarak veya 
devlet işletmelerinin ürettiği girdileri 
kullanıp mamul mal üreterek, gerek devlet 
yatırımlarının ihalelerini alıp müteahhitlik 
hizmetinde bulunarak, gerekse de 
devlet sektörü öncülüğünde sürdürülen 
sanayileşmenin yarattığı iş hacminden 
doğan, pek çoğu aracılık gerektiren işleri 
kotararak önemli ölçüde sermaye birikimi 
sağlar...                    

Devamı sonraki sayıda

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi



Michelin Türkiye’den Dünya Çapında 
Kabul Gören Yenilikçi Bir Proje!

Nakliye hizmeti  
almak isteyen 
müşteriler  
yuklegitsin.com 
web sayfası 
üzerinden sisteme 
ücretsiz olarak üye 
olup ihale açarlar.

Türkiye’nin en 
büyüklerinden biri 
olan “YükleGitsin” 
nakliyeci ağına 

erişerek ihalelerine 
katı lanlar arasından 
en uygununu 
seçer, tüm nakliye 
sürecini platf orm 
üzerinde takip 
ederler. Müşterilerin 
yükü Türkiye’nin 
her noktasına 
güvenli bir biçimde 
ekonomik olarak ve 
zamanında taşınır.

Nakliye hizmeti  
almak isteyen 
müşteriler  
yuklegitsin.com 

erişerek ihalelerine 
katı lanlar arasından 
en uygununu 
seçer, tüm nakliye 

Desteğiyle

“YükleGitsin” %100 Michelin Grubu işti rakidir 
ve güvenilir üyelerden oluşur.

Her geçen gün üye sayısı artan dijital platf orm, 
Türkiye’deki en fazla nakliye seçeneklerinden 
birini sunar.               

Müşteri memnuniyeti  odaklı çalışan 
“YükleGitsin” 100.000 TL’ye kadar nakliye 
sigortasını ücretsiz olarak karşılar.

“YükleGitsin” yeni teknolojilerden faydalanarak 
yük verme ve yük bulma işini kolaylaştı rmayı, 
daha verimli ve karlı hale geti rmeyi garanti ler.

Yük verenin uygun bulduğu ihaleyi 
seçmesinden, yükün istenen noktaya 
ulaşmasına kadar geçen tüm süreç “YükleGitsin” 
platf ormu tarafı ndan takip edilir.

“YükleGitsin” Kullanıcıları 
Hangi Avantajlardan Faydalanıyor?
“YükleGitsin” Kullanıcıları 

Yük taşıyanlar, akıllı 
cep telefonlarına 
ücretsiz bir şekilde 
indirecekleri 
“YükleGitsin” 
uygulamasına üye 
olarak sistemdeki 
yük verenlere 
doğrudan erişirler.

“YükleGitsin” e üye 
olan nakliyeciler 
kendileri için uygun 
olan ihalelere hiçbir 
aracı olmadan ve 
ücret ödemeden 
teklifl erini verirler.

Böylelikle 
Türkiye’nin gün 
geçti kçe büyüyen 
nakliye ağına 
erişerek daha fazla 
kar elde ederler. 
Dönüş yükü 
arayarak zaman ve 
verim kaybetmezler.

Michelin tüm Avrupa bölgelerinde, 
kendi çalışanları arasında  
“Innovati on Works” adı altı nda 
yenilikçi fikir yarışması düzenledi.  
Yarışmaya katı lan yaklaşık 4.200 
fikir arasından Michelin Türkiye 
ekibi Alpay Selçuk, Mesut Uçar 
ve Özkan Onur’un oluşturduğu 
proje “YükleGitsin” ilk 5’e girdi!

Yük veren ve yük taşıyanları 
herhangi bir aracı olmadan, 
güvenli bir dijital ortamda 
bir araya geti rmeyi hedefl eyen 
“YükleGitsin” Nisan 2016 
iti bariyle sektördeki yerini aldı.

Ücretsiz üye olunan “YükleGitsin” 
platf ormunda sadece birkaç 
adımla, yükleri için sistemde ihale 
açan müşterilerle, kendileri için 
en uygun fiyatı  veren nakliyeciler 
buluşurlar. Aralarında hiçbir aracı 
olmadan direkt olarak kolayca 
ileti şim kurarlar.

Soldan Sağa:
Özkan Onur, Alpay Selçuk, Mesut Uçar
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KIRAÇA HOLDİNG
ANKARA MERKEZ OFİSİ
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kıraça Holding Ankara 
Ofisi Yöneticisi Atilla 
Koç ile Kıraça Holding 
ve faaliyetleri ile ilgili bir 
röportaj gerçekleştirdik. 
Kendisine bizlere 
zaman ayırdığı için 
teşekkür ediyoruz.

1. Merhaba, Öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
1960 Aksaray doğumluyum. 1964 yılında 
Ankara’ya yerleştik. Öğrenim hayatım hep 
Ankara’da geçti. Hacettepe Üniversitesi 
İktisat mezunuyum. 1987 Yılından itibaren 
otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde 
görev aldım. Özellikle sektörün perakende 
bölümünde Türkiye’de ilk uygulanan birçok 
projede çalıştım. Son olarak da halen Kıraça 
Holding Ankara Ofisi yöneticisi olarak görev 
yapıyorum.

2. Okuyucularımıza 
holdinginiz bünyesinde 
faaliyet gösteren 
şirketlerinizden kısaca 
bahseder misiniz?
Karsan

Türk otomotiv sanayinde 49 yılı geride 
bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana 
ticari araç segmentinde kendi markası da 
dahil, dünyanın önde gelen markaları için 
modern ve esnek üretim tesislerinde üretim 
yapmaktadır; yaygın ağı ile pazarlama, satış 
ve satış sonrası hizmetlerini sürdürmektedir.

Karsan Pazarlama

Karsan’da başlayan “Değişim” sürecine 

paralel olarak Şubat 2009’da kurulan 
Karsan Pazarlama A.Ş ; Karsan, Hyundai 
Truck ve BredaMenarinibus markalarının 
pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet 
faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra ilgili 
markaların uygun bölgelere ihracatı ve 
kamu satışlarından da sorumludur.

Karland

Sektörün öncü kuruluşlarından Kıraça 
Holding’in bir üyesi olan Karland, 1999 
yılında kurulmuştur.

Otomotiv yenileme pazarının en güçlü ve 
kurumsal şirketi haline gelen Karland, 
uluslararası düzeyde kalitesi belgelenmiş 
ürünleri Türk Pazarına sunarak sektörde 
güç ve güvenin simgesi haline gelmiştir. 
İş modeliyle, proses yaklaşımıyla, bilgiye 
dayalı kararlarıyla ve ilkeli hareket tarzıyla 
sektörü şekillendirebilecek bir yönetim 
anlayışında hareket eden Karland, satıcı 
rolünün çok ötesine giderek; müşterisinin 

ihtiyaçlarını analiz edip doğru zamanda 
doğru ürünle, doğru fiyatla, doğru yerde 
olmayı hedeflemiştir.

Karland, Temot International’ın Türkiye’deki 
ortağıdır. Bu sayede dünyadaki gelişmeleri 
takip etmekte ve önemli deneyimlere sahip 
olmaktadır. Birliğe ortak diğer şirketlerle 
iş birlikleri yapmakta ve Türk pazarına 
dünya çapında hizmet veren markaları 
getirmektedir. Karland, Yenileme Pazarı 
Geliştirme Derneği’nin üyesi olarak 
Brüksel merkezli FIGIEFA (Uluslararası 
Otomotiv Yenileme Pazarı Distribütörleri 
Federasyonu)’da temsil edilmektedir.

Kırpart

Motor komponentleri üretiminde lider ve 
önde gelen OEM tedarikçisi olan Kırpart A.Ş, 
1969 yılından bu yana otomotiv sektöründe 
dünyanın başlıca Orijinal Parça Üreticileri 
(OEM) için her zaman güvenilir bir ortak ve 
tedarikçi olmuştur.
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Sirena Marine
Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş, Kıraça Holding’in 2006 yılı Kasım 
ayında, dünyaca ünlü motoryat üreticisi 
Azimut-Benetti Grubu ile yapmış olduğu 
anlaşma neticesinde kurulmuştur. 
Türkiye’nin seri yat üretimi yapan ilk şirketi 
Sirena Marine, 2006’dan bu yana 300’ün 
üzerinde yat üretmenin yanı sıra, tanınmış 
yat tasarımcılarını yerel üretim tecrübesiyle 
birleştirerek dünya markaları geliştiriyor. 
Sirena Marine’in performansla konforu 
birleştiren yelkenli markası Azuree ve lüks 
segment seyir teknesi markası Euphoria 
Yachts tüm dünyada büyük ilgi görüyor.

Kare Yatırım
Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Türk 
finansal piyasalarına yeni bir soluk 
kazandırmak ve modern portföy teknikleri 
kullanılarak bireysel ve kurumsal fon 
yönetiminde öncü olmak amacıyla kurulmuş 
bir finansal kurumdur. Kare Yatırım, halen 
kurucusu ve yöneticisi olduğu 1 Serbest 
(Hedge) Fon ve 4 adet Menkul Kıymet Yatırım 
Fonu olmak üzere 5 adet fon yönetmektedir.

Hexagon Mühendislik
Hexagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş 
(Hexagon Studio), 2005 yılında “ulaşım ve 
savunma sanayi çözümleri üreten öncü 
tasarım ve mühendislik firması olmak” 
vizyonuyla kuruldu.

Bugün “Ürün Konsepti” adımından 
başlayarak tasarım ve geliştirme sürecinin 
tamamında çözüm ortağı olarak yer almayı 
hedefleyen Hexagon Studio, sahip olduğu 
deneyimli insan kaynağı ve Ar-Ge alt 
yapısıyla ülkemizin mühendislik alanında 
sahip olduğu potansiyeli daha da ileri düzeye 

taşımak üzere projelerini 
yürütüyor.

Ar-Ge deneyimini her 
geçen gün artırarak 
yatırımlarını şekillendiren 
şirket, 2011 yılında 
TAYSAD Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki modern 
yeni binasına taşınarak 
bütün süreçleri entegre 
bir şekilde hayata 
geçiriyor. Aynı yıl, T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı nezdinde Ar-Ge 
Merkezi Belgesi almaya 
hak kazanan Hexagon 
Studio, 2020 yılında 

‘Avrupa’nın önde gelen mühendislik ve 
tasarım firmalarından biri olmak’ amacıyla 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Hexagon Global Enerji
Hexagon Global Enerji Kaynakları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Hexagon ve Kıraça 
Holdinglerinin ortaklığı ile Türkiye’nin 
alternatif enerji kaynaklarına yatırım 
yapmak ve bu alanda Türkiye’nin önde 
gelen elektrik enerjisi üreticilerinden biri 
olmak amacıyla 2008 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur.

Hexagon Global Enerji Kaynakları A.Ş, 
Türkiye’nin enerji konusunda dışa olan 
bağımlılığını azaltmayı, rüzgar, güneş, su 
gibi zengin yenilenebilir enerji kaynaklarını 
değerlendirerek düşük emisyonlu çevre 
dostu enerji üretimi sağlamayı ve bu 
doğrultuda hissedarlarına, Türkiye’ye ve 
dünyaya katma değer yaratmayı amaç 
edinmiştir.

Hexagon Global Enerji Kaynakları’nın 
bugün itibariyle Türkiye’de rüzgâr enerjisi 
ve katı atık yönetimi alanlarında lisans/proje 
müracaatları bulunmaktadır. Aynı zamanda 
Hexagon Global yakın zamanda başlaması 
beklenen Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretme Lisansları başvurularına hazırlık 
noktasında aktif olarak Güneş Sahaları 
geliştirmektedir.

Hexaferm
Hexaferm, Kıraça Holding ve Hexagon 
Grubu’nun 2008 yılında temelleri atılan ortak 
yatırımının bir ürünüdür. 

Hexaferm’in Pamukova’daki üretim 
tesisi, 300 çalışanı ile senede 30.000 ton 
organomineral gübre üretmek üzere 
kurulmuştur. 

Piyasaya sunulduğu tarihten itibaren hızla 
artan Hexaferm talebini karşılayabilmek 
için, 2017 yılına kadar kademeli olarak 
yeni üretim tesisleri devreye girecek ve 
bu tesisler ile ciddi oranda kapasite artışı 
sağlanacaktır. 

Karsa A.Ş de Karsan pazarlamanın 
Ankara’da ki perakende satış ve satış 
sonrası hizmetlerini yürüten şirketidir.

3. Gelecek dönemde 
sektöre dair 
beklentilerinizden 
ve gerçekleştirmeyi 
hedeflediğiniz projelerden 
bahseder misiniz?
Holdingimizin Ankara Ofisi olarak 
misyonumuz; Şirketlerimizin stratejileri ve 
projeleri doğrultusunda Ankara’da ki kamu, 
özel kurumlar ile odalar ve ilgili kuruluşlar 
nezdinde kurumsal destek ve iletişimi 
sağlamaktır. Ayrıca sektörümüzle ilgili 
gelişmeleri takip etmek ve bunları Holding 
çatısı altındaki şirketlerimizle paylaşmak da 
görevlerimiz arasındadır.

Sektör, değişen ekonomik ve siyasi 
gelişmelere, oluşumlara göre hızlı bir 
İnovasyon süreci yaşamaktadır. Bu değişim 
sektörün, mali ve finans (fonlama) kısmında 
da büyük yenilikleri ve yeni aktörleri 
de devreye sokmuştur. İş yapış şekli 
tamamen değişerek globalleşen ekonomi 
karşısında rekabet gücünü artırabilmek için 
finansal kiralama, menkul kiralama gibi 
enstrümanlar devreye girmiştir. Bu da daha 
ucuz kaynak bulmak ve farklı pazarlarda 
yer alabilmek için yabancı sermaye, fon ve 
partnerlerin hızla sektörde yer almasını 
sağlamıştır.

Özellikle üst yapı şirketleri inanılmaz 
bir değişim geçirerek, küçük aile 
işletmelerinden, kurumsal, rekabet gücü 
yüksek, yaratıcı ve markalaşma adına çok 
yol kat etmişlerdir. Holding bünyesindeki 
bazı şirketlerimiz de bu KOBİ lerin çözüm 
ortağı ve partneri olmuştur ve bundan 
sonrada olacaktır. 

Sektörümüz artık montaj ve taşeronluk 
dönemini aşmıştır. Türkiye’nin kendi ürettiği 
projelere ve teknolojilere sahip olması 
gerekiyor. Bunun için, kurulu alt yapı ve bilgi 
birikimine sahiptir.
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FEV DAY OF POWERTRAIN TURKEY 2016,
3 KASIM’DA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

4. FEV Day of 
Powertrain Turkey, 
03 Kasım’da Crowne 
Plaza Asia Hotel’de 
250 kişilik bir katılımla 
gerçekleşti. 36 
tanınmış firma ve 
üniversitenin katıldığı 
organizasyon yoğun 
ilgi gördü. 

Konuşmacılar; TÜBİTAK MAM Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Ford 
OTOSAN A.Ş. Mühendislik Programları 
Direktörü, David King ve FEV Grup 
Holding Başkan ve CEO’su Prof. Dr. Stefan 
Pischinger ile FEV’in tanınmış üyeleri motor 
ve güç aktarma organları alanındaki en son 
teknolojik gelişmeleri ele aldı.

Organizasyon interaktif bir panelin ardından 
yerel ve uluslararası müşteri ve uzmanlara 
temasta bulunma fırsatı tanıyan kokteyl ile 
son buldu.

FEV Grup Holding Başkan ve CEO’su 
Prof. Dr. Stefan Pischinger, FEV’in 
çalışmalarından ve gelecek planlarından 
bahsetti.

FEV’in çalışmalarından 
bahseder misiniz? FEV’in 
ana uzmanlık alanı nedir?
Dünya çapında tanınan bir şirket olarak FEV 
müşterilerine araç geliştirme hizmetleri 
sağlamaktadır. Bu amaçla, kendimizi 
müşterilerimizin karşılaştığı sorunlar için 
yenilikçi ve geleceğe yönelik çözümler 
üretmeye adamış durumdayız. Babam Prof. 
Franz Pischinger’in FEV’i kurmasından beri 
bu odağımız hiç değişmedi. 1970’lerde FEV 
motor geliştirme odaklı bir şirket olarak 
kuruldu ve o günden beri yetkinliklerimizi 
ve kaynaklarımızı çok büyük ölçüde 
arttırdık. Günümüzde uzmanlık alanlarımız, 
danışmanlıktan geliştirmeye, yeni araç 

konseptlerinin testlerinden seri üretime 
kadar uzanmakta. Geleneksel motor 
ve aktarma organlarının geliştirme 
çalışmalarına ek olarak araç entegrasyonu, 
kalibrasyon, dizel ve benzinli araçların 
homologasyon çalışmaları, hibrid araçlar, 
elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlar 
üzerinde de artan önemle çalışmalar 
yürütüyoruz. 2010’dan itibaren de kendi 
elektirikli araç filomuz üzerinde geliştirme 
çalışmaları sürdürmekteyiz. FEV’in uzman 
mühendisleri şu anda ileri düzey elektrik 
kontrol üniteleri, birbiriyle iletişim halindeki 
araçlar ve otomasyon çalışmaları üzerinde 
odaklanmış durumda. Bu yeni teknolojiler, 
sayısız derecede yeni fonksiyonların, 
tedarikçilerin ve geliştirme projelerinin 
oluşmasına öncülük ediyor. Araçlara 
eklenen yeni elemanların diğer elemanlarla 
etkileşimi sonucunda fonksiyonların araca 
özel olması ortadan kalktı. Buna karşılık 
dışarıdan gelen özellikler ve fonksiyonlar 
yüksek derecede hassasiyet gerektiren 
güvenlik ve dayanımı etkilemekte. Bu 
durum hem araç içinde hem de araç dışında 
çok sayıda etkileşime neden olmaktadır. 
Mevcut bilgi dağarcığı sayesinde FEV, 
hem otomotiv sektöründe hemde sektör 
dışı alanlarda bütün bir sistemi dikkate 
alabilmektedir. Bu sayede bütün bir sistemin 

planlanmasından gerçekleştirilmesine, 
süreçlerin doğrulanmasından çözümlerin 
uygulanmasına kadar tüm geliştirme 
faaliyetleri sorunsuz bir şekilde 
tamamlanmaktadır.

Şimdiye kadar 
geliştirdiğiniz birkaç 
projeden bahseder 
misiniz?
Müşterilerimizle olan projelerimiz mutlak bir 
gizlilik içinde yürütülmektedir, bu nedenle 
herhangi bir yerde yayınlayamıyoruz. 
Fakat bir mühendislik hizmeti sağlayıcısı 
olarak geliştirme süreçlerimizin odağının 
sürekli değiştiğini söyleyebiliriz. Alternatif 
aktarma organları ve araçların birbirleriyle 
etkileşiminin önemi her geçen gün artsa da 
orta vadede dizel ve benzinli motorlar gerek 
hibrit sistemlerin parçası olarak gerekse 
temel aktarma organları olarak geleceğin 
mobilitesini belirlemeye devam edecek. O 
nedenle bu sistemlerin optimizasyonu son 
derece gerekli ve bu nedenle geliştirme 
aktivitelerimizin hala önemli bir bölümünü 
kapsıyorlar. Gerçek Sürüş Emisyonları (Real 
Driving Emissions) ve gittikçe zorlaşan 
emisyon kriterleri yenilikçi çözümlere olan 
talebi artırıyor.
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Yüksek derecede verimli bir dizel motor 
örneği olarak Jaguar Land Rover’ın 
Ingenium (AJ20D4) örneği verilebilir. Bu 
motor, yeni Jaguar XE ve XF modelleri için 
kullanıldı. XE modeli için CO2 emisyonu 
sadece 99 g/km ve XF modeli içinse 
sadece 109 g/km. Ingenium motorunun 
geliştirilmesi esnasında FEV egzos/emisyon 
sisteminin optimizasyonu, geliştirilmesi 
ve kontrolü üzerinde çalıştı. Buna ek 
olarak sürüş kalitesini artırmak amacıyla 
kalibrasyon faaliyetlerini de gerçekleştirdi. 
Bu kalibrasyon faaliyetleri motor hızı, sürüş 
sesi, emisyonlar ve özellikle yakıt tüketimini 
önemli ölçüde azaltan çok „uzun“ bir vites 
kutusu kullanılmasını sağladı.

48 voltluk Boardnet’in entegrasyonu güç 
aktarma organları hibridizasyonu açısından 
önemli bir başlangıç adımı olduğunu 
kanıtladı. 48 voltluk boardnet geleneksel bir 
güç aktarma organının yeniden tasarımına 
gerek bırakmayacak şekilde yüksek 
performanslı ek sistemler için ek güç ve 
enerji sağlamaktadır. Bu bağlamda FEV 
mühendisleri ek bir “e-charger”ı Mercedes 
AMG A45 konsept aracına yerleştirdi. Düşük 
hızda ve yüksek derecede dinamik yük 
değişimlerinde maksimum performansı 
almak için optimize edilmiş 48 voltluk 
elektrik ünitesi iki kademeli turbo sistemini  
desteklemekte.  450 Nm’lik maksimum 
tork, 1600 RPM motor  hızında, yani aynı 
seri için 650 RPM daha erken devreye 
girmektedir. Sonuç olarak AMG A45’nin 
esneklik ve cevap verebilirliği dikkate değer 
derecede arttırılmış ve vites sayısı değişimi 
minimize edilmiş oldu. Örnek olarak 80 
km/h’dan 120 km/h’a ivmelenme seçilen 
vitese göre yüzde kırka kadar daha verimli 
oldu.

Türkiye pazarına 
neden girdiniz?
FEV için Türkiye’de olmak, 
hem yüksek kabiliyette 
mühendislere sahip olmak 
hem de Türkiye ile beraber  
Avrupa ve Asya ülkelerine de 
yüksek kalitede mühendislik 
hizmeti sağlamak demek. 
Türkiye şimdiye kadar seri 
üretim alanında önemli 
başarılar yakaladı fakat 
şu anki noktada Ar-Ge 
faaliyetlerine daha fazla 
yatırım yapması gerekiyor. 
FEV Grubu Türkiye’ye 

Almanya’dan teknoloji ve know-how 
transferi gerçekleştirmek üzere kuruldu. 
Türkiye seri üretim konusunda gerekli 
uzmanlığa sahip ve FEV de Türkiye’nin 
kendi markasını yeni fikirler ve en son 
teknolojilerle yaratmaya katkı sağlamak 
için burada. Türkiye’deki 
çeşitli otomotiv şirketleriyle 
bağlantı halindeyiz ve birçok 
projede hem Türkiye’deki 
hem de uluslararası 
alandaki müşterilerimizle 
çalışıyoruz. Ek olarak 
Türkiye’nin yerli ticari, 
hibrit ve elektrikli araçları 
için ileri seviyede aktarma 
organları teknolojilerini 
geliştirme konusunda oldukça 
istekliyiz. Eğer Türkiye yerli 
araç üretimine başlarsa 
FEV bu konuda önemli bir 
rol oynamaya hazır. Test çözümleri de 
ürün ve servis ağacımızda önemli bir 
kısımı oluşturuyor. Türkiye’deki yerel test 
merkezlerinin kurulumu yerli araç üretimi 
açısından hayati önem taşıdığından FEV bu 
alanda da destek vermeye hazır durumdadır.

Türkiye’deki yerli üreticileri 
ve araştırma geliştirme 
çalışmalarını değerlendirir 
misiniz?
Türkiye, otomotiv teknolojilerindeki 
kullanılan parça ve sistemler hakkında 
kaliteli üretim teknolojilerine sahip 
olmasıyla biliniyor. Pek çok Türk şirketi 
Ar-Ge faaliyetlerine agresif olarak yıldan 
yıla artacak şekilde  yatırım yapıyor. Biz 
Türkiye’nin yerli aracını geliştirme ve üretme 

girişimini Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetleri 
açısından son derece önemli bir adım olarak 
görüyoruz. Yerli araç Türkiye’deki know-
how’ı artıracak ve otomotiv endüstrisinde 
Türkiye’yi önemli bir noktaya taşıyacaktır. 
Güç ve aktarma organlarında tecrübeli 
ve global bir şirket olarak FEV, Türkiye 
marketindeki teknolojilerin geliştirilmesi 
için gerekli teknolojik çözümlerini ve know-
how transferini sağlayabilecek durumda. 
Güç aktarma organlarıyla ilgili Ar-Ge 
faaliyetlerinin gelecekte artmasını bekliyoruz 
ve FEV Türkiye bu faaliyetleri her zaman 
desteklemeye hazır. 

Gelecekteki planlarınız 
nelerdir?
FEV ileri düzey araçların, motor aktarma 
organlarının elektronik kontrol sistemlerinin 
ve gelecekteki emisyon ve yakıt ekonomisi 
standartlarına hitap eden hibrit-elektrik 
araçları tasarlamakta, geliştirmekte ve 
prototipini üretmektedir. Mühendislik 

kabiliyetlerimizi elektronik, telematik 
ve bilgi-eğlence sistem mühendisliğini, 
siber-güvenlik ve gelişmiş sürücü destek 
sistemlerini içerecek şekilde geliştiriyoruz. 
Sadece tam bağlantılı ve otonom  araçlarla 
ilgili konulara değil aynı zamanda bütün 
bir aracın geliştirme sürecinden üretim 
başlangıcına kadar olan tüm süreçlere 
de güçlü şekilde odaklanacağız. Bu 
kabiliyetlerimizi dikkate alarak FEV yerli 
motor ve aktarma organları endüstrisine 
hem yerel hem de uluslararası alanda 
tecrübesi olan ekibiyle destek olmayı 
hedefliyor. Bu sayede FEV, Türkiye 
marketindeki müşterileri için öncü çözümler 
üretmeye devam edecektir. Ayrıca FEV 
Türkiye olarak yerel araçların ve motor 
aktarma organlarının test edilmesinde güçlü 
bir oyuncu olmak istiyoruz.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2016 EKİM AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “ nu AÇIKLADI 

2016 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim 
yüzde 7, otomobil 
üretimi ise yüzde 
15 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam üretim 
1 milyon 179 bin adet, 
otomobil üretimi ise 
739 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre toplam pazar, yüzde 
3 oranında azalarak 738 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
yüzde 1 oranında arttı ve 553 bin adet olarak 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 12 oranında 
artarken otomobil ihracatı ise yüzde 18 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, 
toplam ihracat 905 bin adet, otomobil 
ihracatı ise 575 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 10 arttı. 
Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,6 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 12 artarak 6,3 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 YILI EKİM AYI 
SONUÇLARI

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış ile 
toplam 1 milyon 179 bin adet taşıt aracı 
üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 15 
artarak 739 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

• Toplam üretim sanayimizin en yüksek 
Ocak-Ekim dönemi üretim seviyesine 
ulaşmış oldu.

• Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 1 milyon 222 bin adet olarak 
gerçekleşti.

• 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk on 
ayında toplamda yüzde 5 azalırken, ürün 
grubu bazında:

B. Kamyonda  yüzde 51 
Midibüste  yüzde 48
K. Kamyonda  yüzde 42
Minibüste  yüzde 18
Otobüste   yüzde  1 
oranında azalma kaydetti. 

Kamyonette ise üretim geçen yıla paralel 
gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil 
üretimi, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 
15 oranında artarak 739 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör 
üretimi yüzde 1 oranında azalarak 42 bin 947 
adet oldu.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 
satışlar 738 bin adet seviyesinde gerçekleşti 
ve 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 
oranında azaldı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil 
satışları, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 
1 oranında arttı ve 553 bin adet oldu.

• 2006–2016 yılları Ocak-Ekim dönemine 
ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 
payının 2016 yılı ilk on ayında yüzde 76 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam otomobil 
satışları yüzde 1 ve ithal otomobil satışları 
yüzde 2 oranında artarken, yerli otomobil 
satışları yüzde 4 oranında azaldı.

• Otomobil pazarında ithalatın pazar payı 
2016 yılı Ekim ayında yüzde 76 düzeyinde 
gerçekleşti.  

• 2006–2016 yılları Ocak-Ekim dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2016 yılı 
ilk on ayında yüzde 48 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari 
araç satışları yüzde 7, ithal hafif ticari 
araç satışları yüzde 2, yerli hafif ticari araç 
satışları ise yüzde 11 oranında azaldı.

• Öte yandan 2016 yılı Ekim ayında ithal 
hafif ticari araçların pazar payı yüzde 49 
düzeyinde gerçekleşti.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde; geçen 
yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı yüzde 43 oranında azalarak 18 bin 
594 adet, kamyon pazarı yüzde 44 oranında 
azalarak 15 bin 997 adet, midibüs pazarı 
yüzde 43 oranında azalarak bin 501 adet ve 
otobüs pazarı yüzde 25 oranında azalarak 
bin 96 adet düzeyinde gerçekleşti.

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

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 575 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 77’sini oluşturan 905 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-Ekim 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 
oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 18 oranında artarken,  ticari 
araç ihracatı yüzde 3 oranında arttı. Traktör 
ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 7 oranında azalarak 11 bin 435 adet 
olarak gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz )



2016 37



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201638

*** 34. sayfa devamı

Kaynak: OSD

GRAFİK 1.1: 2006-2016 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Ekim) (x1000)

GRAFİK 2.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2016/2015 Otomobil Satışları (x1000) 

TABLO 1.1: 2006–2016 Yılları Ocak-Ekim Dönemine Ait Otomobil Satışları 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yerli/Local 91.004 84.850 85.708 98.793 111.597 142.257 115.922 110.263 108.721 139.228 133.869

İthal/Imports 205.387 171.227 177.210 196.067 248.665 317.354 307.135 389.076 308.861 409.631 419.242

Toplam/Total 296.391 256.077 262.918 294.860 360.262 459.611 423.057 499.339 417.582 548.859 553.111

İthalat/Imports (%) 69 67 67 66 69 69 73 78 74 75 76

TABLO 2.1: Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

GRAFİK 3.1: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı ( % )

  

 

TABLO 3.1: • Son 10 Yıllık Ortalamalara Göre 2016 Yılında Toplam Pazar Payı

TABLO 4.1: • Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

2015 2016

604.683

387.652

806.865

12.322

819.187

OTOMOBİL/ P.Cars 581.993 487.378 574.967 18

TİCARİ ARAÇLAR / CV 303.187 319.487 330.471 3

   * Kamyonet/Pick-Up

   * Minibüs/Minibus

   * Kamyon/Truck

   * Midibüs/Midibus

   * Otobüs/Bus

269.995 341.834 276.935 292.540 6

26.458 38.255 36.609 26.989 -26

1.281 1.408 1.010 4.723 368

824 447 332 805 142

4.629 5.708 4.601 5.414 18

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 885.180 992.335 905.438 12

TRAKTÖR/F.TRACTOR 17.014 14.932 11.435 -7

TOTAL 902.194 1.007.267 916.873 12

SEKTÖR/SECTOR 2014 2015
2016/2015  

(%)
10 Ay-10 Mo



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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KALYON İNŞAAT’IN
KAMYON VE ÇEKİCİ TERCİHİ MAN OLDU

42 yıllık köklü geçmişi 
ile Türkiye inşaat 
sektöründe birçok 
önemli projeye imza 
atan Kalyon İnşaat, 
Kuzey Marmara 
Otoyolu projesi 
yatırımlarında da MAN’ı 
tercih etti. Kalyon 
İnşaat, 30 adet MAN 
TGS 41.400 8x4 BB 
damperli kamyon ve 1 
adet TGS 33.480 6X4 
BBS çekici satın alarak, 
çalışmalarına başladı. 

Ağır ticari araçların küresel markası MAN, 
Türkiye’nin de gözdesi olmaya devam 
ediyor. İleri teknolojisi, yüksek performansı, 
dayanıklılığı, düşük işletme maliyetleri, yakıt 
tasarrufu, kalitesi ve konforuyla en zorlu 
şartlarda dahi mükemmel hizmet sunan 
MAN araçları, inşaat sektörünün de en çok 
tercih ettiği markalar arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Son olarak sektörün en köklü 
firmalarından Kalyon İnşaat da 30 adet MAN 

TGS 41.400 8x4 BB damperli 
kamyon ve 1 adet MAN TGS 
33.480 6X4 BBS çift çeker 
çekici satın alarak filosunu 
güçlendirdi. 

Kalyon İnşaat’ın 
Arnavutköy’deki 
şantiyesinde gerçekleştirilen 
teslimat törenine, Kalyon 
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
adına Makine İkmal Müdürü 
Ekrem Karacan ile Ekipman 
Müdürü Ahmet Özcan, MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilen ise İstanbul 
Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun 
ve Uzman Müşteri Temsilcisi Okan İmral 
katıldı. 

Teslimat töreninde konuşan Ekrem 
Karacan, “MAN’ı ağır şartlar altında 
gösterdiği performansı, sağlamlığı ve düşük 
yakıt tüketimi gibi çok olumlu referanslar 
nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, 
“Özellikle 3. Havalimanı İnşaatı gibi çalışma 
şartlarının çok zor olduğu projelerde 

göstermiş olduğu başarılı 
performansı yakından 
takip ettiğimiz MAN 
araçlarını tercih etmekten 
son derece memnunuz” 
şeklinde konuştu. Kuzey 
Marmara Otoyolu projesi 
kapsamında başladıkları 
bu çalışmanın haricinde 
iş ortakları ile birlikte 
Türkiye’nin önemli inşaat 
projelerinde hizmet 
vermekten duydukları 
gurur ve mutluluğu 

dile getiren Karacan, ‘’MAN ile başlayan 
işbirliğimizin, bundan sonraki projelerde 
de büyüyerek devam etmesini temenni 
ediyoruz’’ dedi.

HİZMET ODAKLI YAKLAŞIM,
Kalyon İnşaat ile birlikte uzun bir yola 
çıktıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Satış 
Müdürü İbrahim Altun da “Araçlarımızın 

kalitesi ve sağlamlığı, bu uzun ve zorlu 
yoldaki en temel güvencemiz. Bununla 
birlikte 3. Havalimanı İnşaatı projesinde bizi 
açık farkla öne çıkaran hizmet anlayışımız, 
satış sonrası hizmet kalitemiz ile her 
zaman Kalyon İnşaatın yanında olacağız” 
açıklamasında bulundu. 

Törenin ardından Kalyon İnşaat firmasına 
teslim edilen 30 adet MAN TGS 41.400 6X4 
BB damperli kamyonlar, şantiye sahasındaki 
hafriyat operasyonlarına başladı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 42 
YILLIK TECRÜBE 
1974 yılında Gaziantep’te kurulan Kalyon 
İnşaat, 42 yıldır önemli inşaat projelerine 
hayat veriyor. Referans listesi hayli güçlü 
olan firmanın tamamladığı ve halen devam 
eden bazı önemli projeleri şunlar;

İstanbul 3. Havalimanı Projesi, Asrın Projesi 
KKTC Su Temini Projesi, Irak Erbil Duhosk 
Su Temini Projesi, Melen İshale Hattı 1-2-
3, İstanbul D-100 Metrobüs Yolu ulaşım 
Hattı, Kalen-2 Regülatörü ve Hidroelektrik 
Santrali, Nurdağı – İslahiye Yolu, Çanakkale 
– Ezine – Ayvacık Yolu, İstanbul – Şile Ağva 
Yolu, Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı, 
Bostancı-Dudullu Metro hattı, Ataköy Atık Su 
Arıtma Tesisi, Terkos İkitelli İçme Suyu İsale 
Hattı, Başakşehir Stadyumu, K.T.Ü. Farabi 
Hastanesi, Melet Enerji Ordu regülatörü ve 
Hidroelektrik Projesi, TANAP Lot 4 ve Lot 5 
Projesi, Kayabaşı TOKİ Projesi, Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Trabzon İshale 
Hattı, Sabiha Gökçen Havaalanı Pist Yapımı
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GOODYEAR’IN FİLO MÜŞTERİLERİ,
AVRUPA KAMYON YARIŞLARI’NDA!

Goodyear, sponsor olduğu FIA Avrupa 
Kamyon Yarışları’nın Çek Cumhuriyeti’nin 
Most şehrindeki ayağını, filo müşterileriyle 
birlikte izledi.

Şampiyonaya katılan tüm kamyonların 
önümüzdeki üç yıl boyunca lastiklerini 
sağlayacak olan Goodyear’ın misafiri olan 
filo müşterileri, ayrıca Prag ve Karlovy Vary’i 
gezme şansı buldu.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden 
Goodyear, sezon başında Federation 

Internationale 
de l’Automobile 
(FIA) ile imzaladığı 
anlaşmayla 
birlikte FIA Avrupa 
Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın 
lastik ortağı olduğunu 
açıklamıştı. Mayıs 
ayında başlayan 
yarışların Eylül ayında 
Çek Cumhuriyeti’nin 
Most şehrinde 
gerçekleşen altıncı 
ayağına filo müşterilerini 
de davet eden Goodyear, 
yarışların heyecanının 
onlarla paylaştı. 

Organizasyondan etkilenen filo yöneticileri, 
Goodyear’ın ürünlerine ve markaya olan 
güvenlerini ifade ettiler.

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Direktörü 
Şaban Güngör,; “Şampiyonaya katılan 
tüm kamyonlarda, önümüzdeki üç yıl 
boyunca yarışlar için özel olarak geliştirilen 
Goodyear Kamyon Yarışı lastikleri kullanıldı. 
Ticari araçların gövde gösterisi olan böyle 
bir organizasyonun ortağı olmak gurur 
verici. Bu mutluluğu güçlü işbirliği içinde 

olduğumuz filo müşterilerimizle paylaşmak 
istedik” dedi. 

Yarışlar sonrası Goodyear yöneticileri ile filo 
müşterileri Prag ve Karlovy Vary’i de gezme 
fırsatı buldular.

FIA tarafından, FIA Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın lastik üreticisi, tedarikçisi 
ve destekçisi olarak seçilen Goodyear, 
özel olarak geliştirdiği 315/70R22.5 
ebadındaki lastikleri, 2016 Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’ndaki takımların kullanımına 
sunuyor. Kamyon yarışları sayesinde 
Goodyear, gelecekte standart kamyon 
lastiklerinde kullanılacak teknolojileri test 
etme şansı buluyor. 

HAREKET’İN EKİPMAN
YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Proje taşımacılığı 
ve yük 
mühendisliği 
alanında 
Türkiye’nin lider 
kuruluşu Hareket, 
yeni yatırımlarla 
makine parkını 
büyütmeye devam 
ediyor. Hareket, 
son olarak bir 
adet 2016 model 
Liebherr LTM 

1220-5.2 model teleskobik bomlu mobil vinci 
filosuna ekledi. 

220 ton kaldırma kapasitesine sahip olan 
vincin alımı ile birlikte Hareket’in mobil 
vinç filosu 50’ye yükselmiş oldu. Hareket, 
2016 yılında platform yatırımlarına da 
devam ediyor. 5 adet 41 metre erişime sahip 
Haulotte HA41 RTJ PRO ve 5 adet 26 metre 
erişime sahip Haulotte HA 260 PX eklemli 
dizel platformu filosuna katan Hareket, 
toplam platform sayısını 35’e yükseltmiş 
oldu.
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TEMİZLİK İŞLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Akhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
yeni eğitim ve öğretim yılı başlamasının 
ardından çöp toplama planlamasında 
değişikliğe gitti. Temizlik İşleri Müdürü 
Adnan Selvi yaptığı açıklamada şehrin 
merkezinde özellikle trafiğin yoğun olduğu 

güzergâhlar üzerinde çöp toplama işinin 
artık gece saat 21.00’den sonra yapıldığını 
belirtti. 

Yeni proje ile hem trafiğin rahatladığını 
hem de haftanın 7 günü çöp toplama 
işlerinin yapıldığını altını çizen Akhisar 

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adnan 
Selvi şunları kaydetti; “Şehir merkezinde 
tur yolu içerisinde kalan 42-43 sokak, 
Ragıp Bey Mahallesinin tamamı, Tahir Ün 
Caddesinin güneyinde kalan Paşa, İnönü ve 
Hürriyet Mahallelerinin bir kısmı 224 sokak 
kuzeyinde (eski Cuma pazarı) kalan cadde 
ve sokaklarda okul servisleri trafik sıkışıklığı 
yapmaması için çöp ve atıklar gece saat 
21.00’den sonra toplanacaktır yani sabahları 
atık toplanmayacaktır” dedi.

BU BÖLGEDE ÇÖP VE 
ATIKLARI SAAT 17 İLE 21 
ARASI ÇIKARALIM
Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan 
Temizlik İşleri Müdürü Adnan Selvi; “tur yol 
içerisinde kalan, ve belirtilen sokaklarda 
ikamet eden vatandaşlarımız ile esnafımızın 
çöp ve atıkları akşamüzeri saat 17.00 ile 
21.00 arası çıkarmaları gerekmektedir. 
Okul servisleri ile diğer tüm servislerin 
gecikmelerin önlenmesi amacıyla başlatılan 
bu çalışmaya tüm vatandaşlarımızın 
duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.

MAN KAMYON VE OTOBÜS TİCARET A.Ş.’DE 
YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Türkiye ağır 
ticari araçlar 
sektörünün 
öncü markası 
MAN Kamyon 
ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. 
yönetimindeki 
bazı görevlere 
yeni isimler 
atandı. 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’de 
gerçekleşen şirket içi atamalar kapsamında 
Otobüs ve İkinci El Satış Grup Müdürlüğü 
görevini yürüten Devrim Eren Gündüz, MAN 
Truck & Bus Güney Afrika Cumhuriyeti 
Kamyon Satış Grup Müdürlüğü’ne atandı. 

Gündüz’den boşalan pozisyonlara ise iki 
ayrı atama gerçekleşti. Otobüs Satış Grup 
Müdürlüğü’ne, Satış Sonrası Hizmetler Grup 
Müdürlüğü görevini yürüten Can Cansu 
atandı. İstanbul ve Konya Şubeler Grup 
Müdürü Hüseyin Aydın Yumrukçal da, İkinci 
El Satış Grup Müdürlüğü’ne getirildi. Can 
Cansu’dan boşalan Satış Sonrası Hizmetler 
Grup Müdürlüğü görevini ise Marmara 
Bölgesi Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Şinasi Ekincioğlu üstlendi. 

Atamaları gerçekleştirilen 
Gündüz, Cansu, Yumrukçal ve 
Ekincioğlu 1 Kasım itibari ile yeni 
görevlerine başladı.
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IVECO, MADRİD İÇİN 
109 DOĞAL GAZLI ARAÇ SAĞLIYOR

Gaz (CNG) motorunun kullanıldığı araçlar, 
dizel rakiplerine göre %95 daha az salınım 
üretiyor. Bu, yılda 85 ton daha az salınım 
anlamına geliyor.

Avrupa’nın en büyük sıvılaştırılmış doğal 
gaz satış ağına sahip İspanya’da şu an 43 
CNG, 19 LNG istasyonu var. 9 Adet daha 
istasyonun (Hem CNG hem LNG satışı 
yapılacak) yapımı devam etmekte.

Doğal gazlı ticarî araçlar konusunda dünya 
lideri olan Iveco, doğal gazlı Stralis ağır 
kamyonlardan oluşan bir filo teslimatı 
gerçekleştirecek. Söz konusu araçlar 
Madrid’de atık toplama aracı olarak 
kullanılacak ve şirketin Madrid’de yer alan 
ağır ticari araç fabrikasında üretilecek.

Bir CNH Endüstriyel (NYSE: CNHI /
MI: CNHI) markası olan Ivevco, Madrid 

Belediyesi tarafından 109 doğalgazlı atık 
toplama aracının üreticisi olarak seçildi.

Söz konusu 109 araç, markanın ağır araç 
portfolyosunda yer alan Stralis modeli 
olacak. Atık toplama ve taşıma işleri için 
ideal olan araçlar, şirketin Madrid’deki 
üretim ve Ar-Ge tesisinde üretilecek.

Bir CNH Endüstriyel markası olan FPT 
Endüstriyel’in Cursor 8 Sıkıştırılmış Doğal 

ön süspansiyonu ile çağdaş, konforlu ve 
güvenli bir toplu taşıma sağlıyor. 

TOPLU TAŞIMADA 36 ARAÇ 
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Değişim ve dönüşümün, artık Salihli’de 
de kendisini gösterdiğini belirten Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 
ise, il genelinde başlattıkları “Toplu Taşımada 
Dönüşüm” hamlesi kapsamında 36 aracı 
teslim almanın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti. Ergün teslim alınan araçlar 
hakkında şu bilgileri paylaştı: “Ekonomik, 
konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet 
sistemli, araç içi kayıt yapan kamera 
donanımı bulunan ve engelli erişimine 
uygun, alçak tabanlı araçlarla değişimi 
yapıldı. Bunların bir düzen ve sıra içerisinde 
rotasyonlu olarak, bölgesel havuz sistemi 
kapsamında planlanan hat ve güzergâhlarda 
çalışması için dönüşüm çalışmalarımız 
devam ediyor.”

Bursa’da yer alan iki fabrikasında hem iç 
pazar hem ihracata yönelik çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve 
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, 
Manisa Salihli’ye toplu ulaşımda dönüşüm 
projesi kapsamında 36 adet Karsan Atak 
otobüs teslimatı gerçekleştirdi.  

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve 
Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın 
mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu 
taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren 
Karsan, Manisa’nın Salihli ilçesinde toplu 
taşımada dönüşüm projesi kapsamında 

36 adet Atak modelini 
törenle teslim etti. 
Anahtar teslim törenine 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, Salihli Belediye 
Başkanı Zeki Kayda, 
Karsan Pazarlama Satış 
Müdürü Kaan Erkırtay ve 

çok sayıda davetli katıldı.

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN ARAÇLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 
çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade 
eden Karsan Pazarlama Türkiye Satış 
Müdürü Kaan Erkırtay, Başkan Ergün’ün 
engelli erişimine uygun araçlar konusuna 
hassasiyetle yaklaştığını belirterek, kendisine 
teşekkür etti. Karsan’ın Atak modeli, 60 
kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine 
uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında 
konumlandırılmış ekonomi, performans ve 
sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız 

KARSAN’DAN MANİSA SALİHLİ’YE 36 ATAK!
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Holder sistem araçları, insan ve makine ihtiyacının çok yüksek  
olduğu yerlerde kullanılır. Bunun nedeni, çok işlevli taşıyıcılarımızın 
en zor koşullarda tüm yıl boyunca kullanılabilir olarak tasarlanmış 
olmasıdır. Bununla birlikte, mükemmel ataşmanları ile birlikte 
araçlarımız, teknik ve ekonomik açıdan standart çözümleri aşan kom-
ple bir paket sunmaktadır. Gelin birlikte görelim.

Armaksa Arac ve Makina San. Tic. Ltd. Sti.
 Isiklar Mh. Isiklar Istanbul Cad. No: 24/1

Gokturk 34076 Eyup Istanbul
Phone: +90 (212) 481 55 25-26 | Fax: +90 (212) 481 55 27

info@armaksa.com | www.armaksa.com

ÇOK AMAÇLI SİSTEM 
ARAÇLARI
GÜÇLÜ. DAR. GÖRKEMLİ.

www.max-holder.com

Holder yetkili bayilerinde optimum rehberlik, satış ve servis hizmeti: 

20161124_AZ_Armaksa-220x280.indd   1 24.11.2016   14:01:24
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KÖKNAR GROUP, EURO 6’YA
YENİ VOLVO ÇEKİCİLERİ İLE GEÇİŞ YAPTI

Mersin’in köklü 
kuruluşlarından Köknar 
Group, Volvo Trucks 
çekicilerden oluşan tek 
markalı filosunu yine 
Volvo çekiciler ile Euro 
6 normuna taşıyor. 
7 adet Volvo FH 460 
Euro 6 çekicileri teslim 
alan Köknar Group, 
yeni araçları ile araç 
parkını genişletirken 
bir yandan da filosunu 
Euro 6 normlarında 
yenileyecek. 

50’ye yükseltiyor hem de Euro 6 normuna 
geçişe başlıyor. 

Teslimat töreninde açıklama yapan 
Köknar Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Bedirhan Orak; “Köknar Group olarak 1995 
yılından bu yana uluslararası taşımacılık 
alanında hizmet veriyoruz. Her adımda 
sunduğumuz hizmetleri öteye taşımak 
için birçok yenilik gerçekleştirdik. Tek 

vazgeçmediğimiz ise filomuzun 
gücü ve Volvo çekicilerimiz oldu. Tek 
markalı filomuzu hem çekicilerin 
operasyonlarda sağladığı avantajlar 
hem de satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetimiz ile yine sadece 
Volvo çekiciler ile güçlendirdik ve 
yeniledik. Bugün ise yine değişim 
zamanı. Köknar Group olarak Euro 
6 normlarına geçerken yine Volvo 
Trucks ile yola devam ediyoruz” 
dedi. 

Filolarındaki araçların 2 yaş 
ortalamasında olduğunu belirten 
Bedirhan Orak; “Filomuzu her 

zaman genç tutuyoruz. Euro 6 normlarına 
geçiş sürecinde filomuzdaki araçların 
tamamını en kısa sürede yenileyeceğiz 
ancak yatırımlarımız doğrultusunda 
yeni araç alımlarımız da devam edecek. 
Bugün teslim aldığımız Volvo çekicilerimiz, 
yenileme değil filomuzu güçlendirmemizin 
bir örneğidir” dedi. 

Törende Volvo Trucks Bölge Satış Müdürü 
Devrim Karataş ise; “Yıllardır iyi ilişkilerle 
çalışmalarımıza devam ettiğimiz Köknar 
Group, Euro 6 alımlarında da Volvo 
Trucks çekicileri tercih etti. Köknar, 
operasyonlarında güvene çok önem veriyor. 
Zamanında ve taahhüt edilen şekilde 
sürdürülen taşımacılık Köknar için çok 
önemli. Her zaman da son teknolojiyi 
tercih ediyorlar. Filolarında son teknolojiyi 
ise her zaman Volvo Trucks çekiciler ile 
takip ediyorlar. Öte yandan satış sonrası 
hizmetlerimizle de her zaman yanlarında 
durmaya çalışıyoruz. Volvo Trucks’a 
güvenlerinden dolayı tüm Köknar Group 
ekibine teşekkür ederiz” dedi. 

Avrupa, Ortadoğu, Kafkas ve 3. Dünya 
ülkelerine yaş sebze ve meyve, balık, çiçek 
taşımacılığı yapan Köknar Group, Volvo 
çekicilerden oluşan tek markalı filosu 
ile operasyonlarına devam ediyor. Başta 
frigofirik taşımacılık olmak üzere tüm 
alanlarda hizmet veren Köknar, yeni teslim 
aldığı 7 adet Volvo FH 460 Euro 6 çekiciler ile 
hem araç parkındaki uzun yol araç sayısını 





R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201650

FORD TRUCKS’TAN 
2. ELDE KURUMSAL GÜVENCE

TruckMarket’in merkezi 
satış noktası Sancaktepe 
tesisi hizmete açıldı
Ford Trucks’ın 2. el ağır 
ticari araçların güvenli alım 
satımı için hizmete açtığı 
TruckMarket merkezi satış 
noktası, 2. el ağır ticari 
pazarının yoğun olduğu 
İstanbul Sancaktepe’de 
açıldı. TruckMarket, tüm 
marka ve model araçlara 
ekspertiz hizmeti, test 
sürüşü imkanı, anlaşmalı 
finans kuruluşlarınca 
hazırlanabilen kredi 
olanakları ve hızlı 
teslimatıyla fark yaratıyor.
Sancaktepe’de açılışı 
gerçekleştirilen en 
büyük TruckMarket satış 
noktası, açılışa özel olarak 
düzenlenen açık artırmaya 
da ev sahipliği yaptı.

Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari alım-
satım markası TruckMarket’in merkezi 
satış noktası, İstanbul Sancaktepe’de, 

Ford Trucks bayileri ve 
müşterilerinin de katılımıyla 
hizmete açıldı. Ford Trucks’ın 
kendi satış noktası olarak ilk 
TruckMarket olma özelliğini 
taşıyan yeni satış noktası, 
ağır ticari araçlarda 2. El alım 
ve satımda müşterilerine 
kurumsal bir tesis olarak 
hizmet verecek. 10.000 m2’lik 
bir alanda açılan, 300 araç 
kapasiteli TruckMarket’te 
müşteriler araçları görerek ve 
test ederek alabilme şansına 
sahip olacak. 

TruckMarket’in 
Sancaktepe’deki merkezi 
satış noktası, özellikle İstanbul’da hızla 
gelişmekte olan ağır yük sanayinin ve 
inşaat sektörünün büyük ilgisini çekecek. 
TruckMarket’in stoğunda bulunan tüm 
marka ve model araçlara anında erişme 
imkanı sunulurken, tek noktadan ekspertiz 
ve servis hizmeti, sektörde bir ilk olan 2. el 
araçlarda trafiğe kapalı alanda test sürüşü 
imkanı, anlaşmalı finans kuruluşlarından 
tek noktada anında kredi sonuçlandırma, 
merkez lokasyonunda satış öncesi kontrol 
ve hızlı teslimat gibi olanaklar, 2. el araç 
satın almak isteyenler için en güvenilir adres 
olacak.

TRUCKMARKET’TEN 
2016’NIN EN İYİ 

KAMPANYASI; 120.000 
TL 24 AY %0 FAİZ
TruckMarket müşterileri Sancaktepe 
satış merkezinde test sürüşü 
yapabilecek ve çayını kahvesini içerken 
hızlıca kredi onayını alarak satış 
işlemlerini tamamlatabilecekler. Ekim 
ayında devreye alınan 120.000 TL, 24 
Ay, %0 faiz kampanyasıyla TruckMarket 
müşterilerini kaçırılmayacak fırsatlar 
bekliyor.

TRUCKMARKET 
MÜŞTERİLERİ BİLGİYE ÇOK 
HIZLI ULAŞABİLECEK
Sektörde ilk defa uygulanan araç tanıma 
sistemi sayesinde müşteriler, sahada 
bulunan araçların önünde yapıştırılan 
etiketlerdeki karekodları cep telefonlarından 
okutarak 1-2 sn içinde araç hakkında tüm 
bilgilere ulaşabilecek.

TRUCKMARKET, 2. EL AĞIR 
TİCARİDE EN GÜVENİLİR 
ADRES
2. elde en yaygın bayi ve servis ağına sahip 
olan TruckMarket, bir önceki yıla göre yüzde 
40 büyüdü. 2015 yılında toplam 800 adet olan 
alım-satım rakamının, 2016 yılı sonunda 
1.100 adeti aşması ve 140 Milyon TL finansal 
büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. 24 Ford 
Trucks 4S plaza standartlarında hizmet 
verilmesi, her markadan araç alım ve 
satım yapılması; test sürüşü, karekodlu 
araç tanıma sistemi, ekspertiz, garanti, 
kiralama, finans gibi olanaklar sunulması 
TruckMarket’ı rakiplerinden bir adım daha 
öne çıkarıyor. Ayrıca müşterilere sunulan 
ek hizmetler içinde tır üstü sevk, kasko ve 
bakım hediyesi de bulunuyor.
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KATMERCİLER’İN YENİ ZIRHLI ARACI HIZIR’IN 
LANSMANINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

aday. Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, 
silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin 
kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır 
güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli 
konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük 
maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform 
araç görevini ifa ediyor.

TOMA: EMNİYETİN 
GÜVENLİ DOSTU
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı 
(TOMA), Katmerciler’in 2010 yılından bu 
yana üretimini yaptığı, savunma sanayine 
geçiş aracı olarak şirket için özel anlam 
ifade etmektedir. Sürekli Ar-Ge çalışmaları 
ile geliştirilen balistik koruma seviyeleriyle 
TOMA’lar dünya çapında başarıyla birçok 
ülkeye ihraç edilmektedir. Araç kabini, 
yan camlar ve ön camlar da dahil olmak 
üzere çeşitli balistik koruma seviyelerinde 
üretilmektedir. Şirketin, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
için son beş yıldır TOMA’ların pek çoğunun 
altında imzası bulunuyor.

KATMERCİLER SAVUNMA 
VE GÜVENLİK ÜRÜN 
PORTFÖYÜ 
Fuarda HIZIR, KHAN, NEFER Zırh Sistemini 
ve TOMA’yı sergileyen Katmerciler’in fuarda 
tanıtacağı ürün portföyü içerisinde ayrıca, 
zırhlı ADR akaryakıt tankeri, koruma kalkanı, 
zırhlı damper, uzaktan kumandalı zırhlı paletli 
ekskavatör, zırhlı low bed treyler, zırhlı su 
tankeri, zırhlı kazıcı yükleyici iş makinesi de 
bulunuyor.

Fuarın sponsorları arasında yer alan 
Katmerciler, 4. holde C-101 nolu standında 
misafirlerini ağırlıyor.

Bugün kapılarını açan 3. High-Tech Port 
by MÜSİAD fuarı önemli bir lansmana 
evsahipliği yaptı. Savunma ve güvenlik 
sektörüne yönelik yenilikçi ürünleriyle dikkat 
çeken Katmerciler’in tasarlayıp geliştirdiği 
4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı 
HIZIR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıldığı bir törenle sektöre 
tanıtıldı. 

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Katmerci’nin araç hakkında bilgiler sunduğu 
lansmana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan da katıldı. Büyük ilgi gören 
açılışta araç hakkındaki bilgileri ayrıntılı bir 
şekilde dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hayırlı olması dileğiyle kurdelayı keserken, 
HIZIR, fuarın gözde aracı haline geldi. 

Lansman sonrası bir açıklama yapan İsmail 
Katmerci, lansmanlarını onurlandırdığı için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve konuklarına 
şükranlarını sunduğunu belirtti. HIZIR başta 
olmak üzere savunma sanayine yönelik 

araçlarıyla Türk savunma sanayinin 
yeni gücü olmayı hedeflediklerini 
ifade den Katmerci, yenilikçi bir şirket 
olarak 31 yıla uzanan deneyimleriyle 
Türkiye’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda sorumluluk almaya 
devam edeceklerini vurguladı. 

GÜÇLÜ ARAÇLAR, YENİ 
TEKNOLOJİLER
Kendi Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği, 
NATO standartlarında, yüksek balistik ve 
mayın koruma seviyesine sahip, 4x4 taktik 
tekerlekli zırhlı muharebe aracı HIZIR, 
lansmanıyla birlikte fuarda sektörün ilgi 

odağı olurken büyük beğeni 
topladı. Katmerciler HIZIR ile 
birlikte ayrıca, Jeep araç üzerine 
uygulanmış, Türkiye’de bir ilk olan 
ve ileri teknolojiyle geliştirilen 
“NEFER Zırh Sistemi”ni de tanıttı. 

1985 yılında kurulan, 2010 yılından 
itibaren üretimini gerçekleştirdiği 
Toplumsal Olaylara Müdahale 
Araçlarıyla (TOMA) Türk savunma 
sanayine giriş yönünde ilk 
adımlarını atan Katmerciler, 
silahlı kuvvetlerin ve güvenlik 
güçlerinin farklı ihtiyaçlarına 
uygun ürün gamıyla savunma ve 

güvenlik sektörünün güçlü bir çözüm ortağı 
ve tedarikçisi olarak fuarda yerini aldı. 

Katmerciler’in lansmanını yaptığı ve fuarda 
sergilediği savunma sektörü ürünleri ve 
özellikleri kısaca şöyle:

HIZIR: GÜÇLÜ MUHAREBE 
ARACI
HIZIR 4x4 konfigürasyonunda güvenlik 
güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun 
olarak şirketin kendi Ar-Ge Merkezinde 
geliştirdiği, NATO standartlarında, dokuz 
personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın 
ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma 
seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir 
araç. Türk Savunma Sanayindeki sınıfının en 
yüksek motor gücüne sahip, kırsal ve kentsel 
alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında 
yüksek performans gösterecek şekilde 
tasarlanıp geliştirilmiş bir muharebe aracı. 
Bu özellikleriyle silahlı kuvvetler ve güvenlik 
güçleri için güven artırıcı bir araç olmaya 

• Katmerciler’in MÜSİAD 
Fuarında ilk kez tanıttığı 
NATO standartlarında, 
yüksek balistik ve mayın 
koruma seviyesine sahip, 
4x4 taktik tekerlekli zırhlı 
muharebe aracı HIZIR’ın 
lansmanını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. 
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CASE İŞ MAKİNELERİ, 
BURSA BLOK MERMER FUARI’NDA 
ÜRÜNLERİYLE GÖZ DOLDURDU

CASE, Bursa’da bu yıl 
ikincisi düzenlenen 
‘Blok Mermer Fuarı’nda 
sergilediği konforlu, 
dayanıklı ve yakıt 
verimliliğine sahip 
iş makineleri ve 
simülasyon standı ile 
ziyaretçilerden tam not 
aldı.

170 yılı aşan birikim ve deneyimiyle, dünya 
iş makineleri sektörüne pek çok ilki 
kazandıran CASE, 2-5 Kasım 2016 tarihleri 
arasında düzenlenen ‘2. Bursa Blok Mermer 
Fuarı’nda, mermer ocaklarında tercih edilen 
son teknolojiye sahip lastikli yükleyici ve 
paletli ekskavatör modellerini tanıttı. 

CASE İş Makineleri, stantta sergilediği 
ve mermer ocaklarının zorlu çalışma 
koşullarında kullanıcılarına yüksek 
performans, dayanıklılık ve konfor sağlayan 
921F ve 1021F lastikli yükleyici ile CX370C ve 
CX470C ME model paletli ekskavatörleriyle 
fuarın en çok ilgi gören alanlarından oldu. 

Bursa Blok Mermer Fuarı’nın kısa bir 
değerlendirmesini yapan TürkTraktör 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İrfan Özdemir; dünyanın en büyük blok 
mermer tedarikçilerinden olan Türkiye’de 
böyle büyük bir fuarda ziyaretçilerle 
buluşmanın kendileri çok önemli olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Bu sene CASE 
standında sergilediğimiz 921F ve 1021F 
lastikli yükleyicilerimizi pazara Tier 4 
motor regülasyonunda sunuyoruz. Bu 
motorlarda Tier4 Emisyon seviyesi SCR 
sistemi ile sağlanıyor. Bunun müşteri için 
önemini şöyle açıklayabiliriz: Bu sistem 

muadil egzoz emisyon sistemlerine göre 
%10 yakıt tasarrufu sağlıyor ve makinanın 
işte kalma süresinin arttırıyor. Bir başka 
ürün gamımız ise CX370C ve CX470CME 
paletli ekskavatörler. Bunlar mermer ve 
maden ocaklarının yoğun temposunda 
ihtiyaç duyulan güç, dayanıklılık ve güvenlik 
ihtiyaçları kapsamında birçok özelliğe sahip. 
Fuarda ağır iş makineleri haricinde 695ST 
Kazıcı yükleyici ve SR250 model nokta 
dönüşlü mini yükleyici hafif iş makinelerini 
de sergiliyoruz. Dört tekerden dönüşlü 
695ST, büyük lastiklerinin de etkisiyle 
operatöre daha fazla güç, çekiş ve manevra 
kabiliyeti sunuyor.”

GARANTİ KOŞULLARI, 
ARTIK STANDART ‘1 YIL 
SINIRSIZ SAAT’ 
TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel 
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Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir; CASE 
ürünlerini pazara en iyi satış ve satış 
sonrası hizmetlerle sunduklarını da 
sözlerine ekleyerek açıklamalarını şöyle 
tamamladı: “Müşteriyle yakın ilişki kurmak 
kadar ihtiyaçlarına hızlı cevap vermenin 
de markamıza değer kattığına inanıyor ve 
çalışmalarımızı bu felsefe ile yürütüyoruz. 
Bu dinamikler iş makinesi sektörü için 
önemli. Müşterilerimize bir telefon 
uzaklığındayız. 7/24 hizmet verdiğimiz 

çağrı merkezi numaramız ile ülke çapında, 
müşterilerimizin ihtiyacı olduğu anda, 
servis ve yedek parça ihtiyaçlarına geniş 
yetkili servis ve yedek parça ağımız ile en 
iyi hizmeti sunuyoruz. 1 yıl 2 bin saat olarak 
sunduğumuz garanti koşulları, yeni standart 
garanti koşullarıyla 1 yıl sınırsız saat olarak 
değiştirildi. ”

SERGİLENEN ÜRÜNLER 
HAKKINDA:
Konfor ve yüksek verim denince: CASE 921F 
ve 1021F Lastikli Yükleyiciler

CASE’in büyük tonajlı 
lastikli yükleyici modelleri 
921F-102F ağır hizmet 
tipi aks, açık diferansiyel 
sistem ile birlikte standart 
olarak sunuluyor. Yeni ağır 
hizmet tipi akslar daha 
sağlam, daha büyük ve 3 
parçalı gövde dizaynı ile 
servis ve bakım işlemleri 
daha kolay olacak şekilde 
tasarlanmış. Yüksek 
dayanıklılığa sahip 
sinterlenmiş bronzdan 
üretilen yağlı tip çok diskli 
frenler, her bir tekerlek 
göbeğine yerleştirilmiş. 
Açık tip diferansiyellerde 

tekerlek kaymasını azaltacak sürtünme 
olmadığı için enerji kaybı ve aşınma da az 
oluyor.

Optimize edilmiş bir yanma sıcaklığı ile 
çalışan motorlar, yakıt tüketimi konusunda 
da oldukça verimli. Ayrıca işin zorluğuna 
göre motor 4 ayrı kullanım seçeneğinden 
birinde kullanılarak yakıt tüketimi 
minimuma indiriliyor. Kontrol paneli 
üzerinden yapılabilen bu seçimle operatör, 
makineyi yüksek verimlilikle kullanabiliyor.

Makinenin en ağır komponentlerinden biri 
olan motor, 921F lastikli yükleyicinin en 
arka bölümüne yerleştirilmiş durumda. 
Alışılanın dışında, en arka bölümde radyatör 
sisteminin yerine oldukça ağır olan motor 
yer alınca, makine üzerinde sağlanan daha 
az karşı ağırlık kullanımıyla, makinenin 
ağırlık merkezi optimize ediliyor. Böylelikle 
kaldırma kapasitesi de arttırılıyor. Bu sayede 
sınıfının en üst düzey devrilme yüklerine 
sahip olan makineler, daha seri çalışıyor ve 
yüksek kova kapasiteleriyle birim zamanda 
daha fazla üretim yaparak makinenin yatırım 
geri dönüş süresini oldukça 
kısaltıyor.

GÜÇ, DAYANIKLILIK 
VE GÜVENLİK 
CASE CX370C VE 
CX470C ME (MASS 
EXCAVATİON) 
PALETLİ 
EKSKAVATÖRLERDE 
BİR ARADA

Her iki model de mermer ocaklarının yoğun 
temposunda ihtiyaç duyulan güç, dayanıklılık 
ve güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veren birçok 
özelliği bünyesinde barındırıyor. 

Mermer ocaklarında, sert darbelere ve 
yüklere maruz kalan bom ve kol dayanıklılığı 
hayati önem taşıyor. CX370C, daha kalın 
çelik sac ve özel bir kaynak metodu 
kullanılarak güçlendirilmiş ağır hizmet tipi 
bom ve kol ile dikkat çekiyor.

Yoğun hafriyat konfigürasyonuna sahip 
olan CX470C ME (mass excavation), kazı 
gücünü en üst düzeye taşımak amacıyla 
güçlendirilmiş olan daha kısa bom ve kolun 
yanı sıra daha büyük kova silindirleri mevcut. 
Ağır hizmet tipi yürüyüş takımı, daha uzun 
komponent ömrü ve düşük bakım masrafı 
sağlıyor.

Verimli Isuzu motorlar, gelişmiş hidrolik 
pompa kontrolü ve enerji tasarrufu sağlayan 
5 yeni sistem iş ve yakıt verimliliğini arttırıyor. 
Operatör levyelere 5 saniye dokunmadığında 
motoru otomatik olarak rölantiye düşüren 
‘Auto Idle’ ve 3 dakikadan uzun süre 
aktivite olmadığında motoru tamamen 
durduran ‘Idle Shutdown’ özellikleri, bu 
makinelerdeki yakıt tasarrufunu bir adım 
öteye taşıyor. Joystickler 4 farklı pozisyonda 
ayarlanabiliyor. Renkli geniş monitör 
üzerinden izlenebilen geri görüş kamerası 
şantiye güvenliğini arttırıyor.

C Serisi Case ekskavatörlerdeki yeni akıllı 
hidrolik sistem ile performans ve üretkenlik 
konularında önemli gelişmeler sağlanmış. 
Kaldırma kapasitesi arttırılırken iş çevirim 
süreleri kısaltılmış. Makinelerin çalışma 
ağırlıkları da arttırılarak ekstra kazı gücü 
ve denge kazandırılmış. ROPS ve FOPS 
güvenlik standartlarındaki Case kabinleri 
operatörlere düşük titreşimli, gürültüsüz, 
konforlu ve ergonomik bir ortam sunuyor.
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FORD TRUCKS 5. ULUSLARARASI FOTOĞRAF 
YARIŞMASI KAZANANLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ford Trucks Sanat Atölyesi tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen, Ford Trucks 
5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın 
kazananları ödüllerini Logitrans Fuarı’nda 
Coşkun Aral’dan aldı.

Ford Trucks Sanat Atölyesi’nin bu yıl 5. kez 
düzenlediği “Kamyoncunun Hayatı, Yollar 

Sizin Gözünüzle Daha 
Çekilir Olsun” temalı Ford 
Trucks 5. Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması’nın 
sonuçları, Logitrans 
Fuarı’nda açıklandı. Tüm 
amatör ve profesyonel 
fotoğrafçılara açık olan 
yarışmada; kamyon 
şoförlerinin hayatını en 
anlamlı ve estetik şekilde 
kadrajlayarak ödül kazanan 
yarışmacıları, yarışmanın 
seçici kurul danışmanı 
Coşkun Aral açıkladı. 

Yarışmada birinci seçilen 
Emre Bostanoğlu 5.000 TL, ikincilik 
ödülünü kazanan Alev Özcan 3.000 TL ve 
üçüncülük ödülünün sahibi İrfan Çimen 
2.000 TL’nin sahibi oldu. Ford Trucks 
5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın 
kazanan listesi ve fotoğrafları http://
fordtrucksfotografyarismasi.com/ web 
sitesinden incelenebilir. 

Birçok ilçemize engelli dostu araçlarımıza 
ulaşım sağladık. Bu kapsamda da Manisa 
için büyük öneme sahip olan elektrikli otobüs 
projesinin de artık sonuna yaklaştık. İhaleye 
çıkılmadan önce son bir toplantı yaparak 
gelinen durumu konuştuk” dedi.

‘Kentin Trafiğini Rahatlatacak’

Manisa’daki trafiği rahatlamak adına 
projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını 
vurgulayan Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı 
Fevzi Demir, “Sayın Başkanımız Cengiz 
Ergün’ün talimatları doğrultusunda 6 aydır 
elektrikli otobüsle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Başkanımız Cengiz Ergün’ün de 
yakından takip ettiği bu proje de elektrikli 
otobüslerimiz Organize Sanayi’nin ve kentin 
trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. 
Şartnameyi hazırladıktan sonra ihale 
süreceğine başlayacağız. Ocak ayından 
itibaren de ihalesini gerçekleştireceğiz. 
Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, ihale aşamasına gelen elektrikli 
otobüslerle ilgili toplantı yaptı.

Manisa’nın ulaşımında büyük dönüşüme 
başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
elektrikli otobüs projesiyle de dönüşüme 

devam ediyor. Bu 
kapsamda Büyükşehir 
Belediyesi’nin ulaşımdan 
sorumlu bürokratları 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’e gelinen aşamalar 
hakkında bilgi verdi. 
Başkan Cengiz Ergün 
başkanlığında başlayan 
toplantıda Genel Sekreter 
Yardımcısı Yılmaz 
Gençoğlu, Ulaşım Daire 
Başkanı Fevzi Demir, 
Manulaş A.Ş Genel 
Müdürü Mehmet Oluklu, 

şube müdürleri ve görevli personel katıldı. 

Projede Son Durumu Konuşuldu

Elektrikli otobüsle ilgili olarak son aşamaya 
gelindiğinin altını çizen Başkan Cengiz Ergün, 
“Manisa genelinde ulaşımda önemli projeleri 
hayata geçirerek büyük dönüşüm sağladık. 

ELEKTRİKLİ OTOBÜSTE SONA DOĞRU
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TEMSA’DAN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE 22 ARAÇLIK TOPLU TESLİMAT

take-off noktasını, uçağın kalkışını kimse 
durduramayacak” diye konuştu.

“DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR” 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 
yılında başladığı dönüşüm ve değişim 
çalışmalarının Türkiye’de dikkatle takip 
edildiğini ve örnek alındığını belirten Başkan 
Uğur şöyle konuştu: “Gerek esnafımız, gerek 
Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi, gerek ulaşım 
dairemiz araçları ile çığ gibi büyümekte. Bugün 
itibarı ile 224 adedi Büyükşehir Belediyesi, 
25 adedi BTT AŞ öz malı ve 609 adet BTT AŞ 
bünyesinde çalışan esnafımıza ait olmak üzere 
toplam 858 taşıtlık dev bir filo ile Balıkesirli 
hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Bu 
araçlar günde 150 bin yolcu taşıyor. Aylık 4 
milyon üzerinde yolcu taşıma kapasitemiz var. 
Büyükşehir Belediyesi olarak 20 milyon lira, 
şirketimiz 5 milyon lira, esnafımız da 80 milyon 
liralık yatırım yaptı. Toplam 105 milyon liralık 
yatırım var. Bu 858 aracımıza 24 araç daha ilave 

ediyoruz. Gaziosmanpaşa ve 52 Evler 
hatlarındaki 24 minibüs kapsamında 
klimalı, engelli uyumlu, güvenlik 
kameralı ve validatörlü araç almak için 
kararını aldı. Balıkesir’e hayırlı uğurlu 
olsun. Kampüs araçlarını yeniledik, 
taksi dolmuşları yeniledik. Yalnızca 
Balıkesir merkezdeki değil, Ayvalık’ta, 
Burhaniye’de, Gönen’de, Manyas’ta, 
Edremit’te bütün ilçelerimizde 
bu modern araçlarımızı hızlı bir 
şekilde hemşherilerimizin hizmetine 
sunuyoruz.” Başkan Uğur sözlerini 
otobüsleri yenileme konusunda şoför 
esnafının Büyükşehir Belediyesi’ne 

örnek olduğunu söyleyerek tamamladı. 

“BELEDİYELER HİZMETTE YARIŞIYOR” 

Son olarak konuşan Vali Ersin Yazıcı, “2012 
yılında çıkan, 2014 yılında hayat bulan ve 
bugün itibari ile nüfusumuzun yüzde 78’inin 
yaşadığı 30 tane büyükşehir belediyemiz 
var. Ve bu kanundan sonra, bu yapılan idari 
düzenlemeden sonra hem belediyeler ve 
şehirler hem ülke içinde hem de yurt dışında 
yarışa başladı. Ben Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu güzel hizmeti bu güzel 
insanlara sunduğundan dolayı kendilerini 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okunarak, 
kesilen kurdele ile araçlar hizmete alındı. 
Otobüslerde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, 
Başkan Uğur ve davetliler daha sonra yeni 
otobüsler ile şehir turu attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında 
başlattığı toplu taşımada yenileme ve dönüşüm 
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 
belediye filosuna TEMSA marka ürün 
gruplarından 13 adet Avenue, 5 adet Safir ve 4 
adet Prestij SX aldı. 

Büyükşehir Belediyesi Fen Depo Amirliği’nde 
3 Kasım Perşembe günü düzenlenen törene 
Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur, ilçe belediye başkanları, 
Şoförler Odası Başkanı Fehmi Erdem, 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, TEMSA 
Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA Satış 
Direktörü Murat Anıl, Satış Müdürü Baybars 
Dağ, Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe, 
Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş, Ege Bölge 
Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Ebru Ersan katıldı.

Törenin açılış konuşmasını TEMSA Genel 
Müdürü Dinçer Çelik yaptı. TEMSA’nın geçmiş 
yıllarda olduğu gibi otobüs markalarının lideri 
konumunda olduğunu ifade eden Çelik, “Bu yıl 
da yüzde 32 pazar payı ile TEMSA Türkiye’nin 
otobüs pazarı lideri. TEMSA’nın başarısının 
kaynağında müşterisinin her zaman yanında 
olması, onu çok iyi dinlemesi, satış ve satış 
sonrası sürecinde iyi bir ekibe sahip olması 
yatıyor. TEMSA sadece Türkiye’de değil, 
dünyanın 66 ülkesine ihracat yapan bir şirket. 
TEMSA, hem midibüs, hem şehir içi otobüs, 
hem de şehirler arası otobüs üreten tek şirket. 
Avrupa’dan Amerika’ya satış yapabilen, 2 
dünya şirketinden de bir tanesi. Önümüzdeki 
aylarda kısmetse, Türkiye’nin yüzde 100 yerli 
otobüsünün lansmanını Sayın Bakanımızın 
katılımları ile yapacağız. Bugün de Balıkesir 
Belediyesi ile yaptığımız iş birliği neticesinde 13 
Avenue, 5 Safir Plus ve 4 Prestij SX aracımızı 
teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

17 ŞEHİRDE 1300’Ü AŞAN AVENUE 

Balıkesir Belediyesi’ne teslim ettikleri 13 
Avenue’nun 17 şehirde hizmet verdiğine dikkat 
çeken Çelik, “Türkiye genelinde 1300’den 
fazla Avenue araçlarımız yollarda seyahat 
sürecine kalite, konfor ve güvenlik katıyor. 
Safir Plus ve Prestij SX araçlarımız da bugün 
tüm müşterilerinin işletim sürecinde sağladığı 
avantajlar ve konfor ile memnuniyet yaratıyor” 
diye konuştu. 

“ARAÇLARIMIZ BALIKESİR’E HAYIRLI 
OLSUN” 

Çelik, yeni araçların hem belediyeye hem de 
Balıkesirlilere hayırlı olmasını diledi. Çelik, 
“Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Edip 
Uğur bey ve belediye yetkililerine TEMSA’yı 
tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor yeni 
araçlarımızın hem belediyeye hem de 
Balıkesirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” dedi.

“66 ÜLKEYE İHRACAT TÜRKİYE’NİN 
SANAYİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR”

Çelik’in ardından Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kürsüye 
çıkarak bir konuşma yaptı. Başkan Uğur, 
TEMSA Genel Müdürü’nün sözlerini hatırlattı. 
TEMSA’nın 66 ülkeye ihracat yapmasının 
Türkiye’nin ekonomi ve sanayide geldiği noktayı 
ve ilerlemeyi gösterdiğini söyleyen Uğur, “1969 
yılında ilk kurşun kalem fabrikasının açılışında 
devrin başbakanı ‘Türkiye bugün kalemden 
kağıda, iğneden ipliğe üretim yapıyorsa bu 
memlekette bir şeyler var demektir’ demişti. 
Eğer bugün Türkiye 66 ülkeye bu otobüsleri 
ihraç ediyorsa, insansız hava aracını yapıyorsa, 
uydusunu atıyorsa, gemisini, tankını, topunu 
yapabiliyor, uçağını yapma noktasına gelmişse, 
yüzde yüz aracını da yapıyorsa bu ülke take-
off noktasını yakalamıştır. Artık Türkiye’yi, 

Farklı müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik ürün gamı ile fark 
yaratan TEMSA, otobüs 
pazarındaki liderliğini 
sürdürüyor. TEMSA, 
Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’ne 3 farklı ürün 
grubundan olmak üzere 
22 araçlık toplu teslimat 
gerçekleştirdi. 
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TIRSAN SEKTÖR GELİŞİMİNE
YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan,  2002 
yılında bünyesine kattığı Kässbohrer markası 
iş birliğiyle 8 Kasım Salı günü Almanya’nın 
Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi 
Odası (IHK) üyeleri ile Almanya’nın Goch 
şehrinde bulunan Kässbohrer Fabrikasında 
bir araya geldi.

25 üyenin katılım gösterdiği etkinlikte 
Kässbohrer Kalite Müdürü Willy van 

der Welden 
ev sahipliği 
yaptı. Yapılan 
organizasyonda 
katılımcılar 
IHK’ya ait ‘2016 
Otomotiv Sektörü 
Firma Ziyaretleri’ 
projesini masaya 
yatırdı.

Konu ile ilgili 
açıklamada 
bulunan 
Kässbohrer 
Kalite Müdürü 

Willy van der Welden, “Bugün Kässbohrer 
olarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler 
üreticisiyiz. Bu hızlı büyümedeki başarımızın 
temel nedenleri, sahip olduğumuz Ar-
Ge gücümüz, yalın üretim sistemimiz ve 
satış sonrası vermiş olduğumuz müşteri 
odaklı hizmetlerimizdir. Biz Goch’lu bir 
şirket olarak bu gibi başarılı projelerde 
yer almaktan ve sektör ile ilgili gelişimleri 

desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. 
Gerek gerçekleşen firma ziyaretleri gerekse 
şirketler arası yapılan proje çalışmaları, 
sektörde firmalar arasındaki bilinirliği 
arttırıyor, dolayısıyla bilgi ve tecrübe 
alışverişini güçlendiriyor. Firmamız adına, 
bugün burada gerçekleşen böyle önemli 
bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi 
Odası Eğitim ve Öğretim Birimi Yöneticisi 
Stefan Finke ise yaptığı konuşmada, 
“Kässbohrer tüm Avrupa’da tanınan bir 
treyler firması. Yapmış olduğumuz Goch 
fabrikası ziyaretleri ise bize treyler üretimi 
konusunda çok fazla şey öğretti. Sanayi 
ve Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz 
“Otomotiv-Ziyaret Programı” Ren Bölgesi’nde 
bulunan alanında uzmanlaşmış firma 
çalışanlarının ve yöneticilerinin arasındaki 
bilgi alışverişini artırmayı amaçlamaktadır. 
Bu tecrübe ve bilgi paylaşımı bölgemizin 
lojistik endüstrisi için oldukça değerlidir” 
açıklamasında bulundu.

karlı zeminde gösterdiği performansla 
rampalarda ve virajlı yollarda sürücülere 
güvenli yolculuk keyfi sunuyor. 

JAPON “MİURA-ORİ” TARZI 
DİZAYN 
Espia Ice, Japon “Miura-Ori” tarzı 
dizaynı ile öne çıkarken, vakum kanalları 
kolay kar tahliyesi ile daha fazla çekiş 
ve kısa fren mesafesi avantajı sağlıyor. 
Japon uzay programlarında kullanılan 
Miura-Ori, kıvrımları açılıp kapanırken 
paralelogramların bükülme ve esnemeleri 
gerekmiyor. Alışıla gelmişin dışında bir 
dizayn anlayışı sunan Falken Espia Ice 
Türkiye pazarında şimdiden sürücülerin 
gözdesi olmaya aday. 

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO)’nun 
distribütörlüğünü yaptığı Falken’in yeni 
geliştirdiği kış lastiği Espia Ice Türkiye 
pazarında satışa sunuldu.

Sumitomo Rubber Industries’e ait 4D nano 
dizayn teknolojisi ile tasarlanan Falken 
Espia Ice kış lastiğinin Türkiye’de satışları 
başladı. Espia Ice ağır hava şartlarına göre 
dizayn edilen sırt deseni ile karlı, buzlu ve 
yağmurlu havalarda maksimum yol tutuş 
imkanı sağlıyor. 

Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin zorlu kış 
şartları referans alınarak tasarlanan Espia 
Ice kuru, ıslak ve karlı yol şartlarında da 
üçe ayrılan sırt deseni ile diğer lastiklerden 
ayrılıyor. Orta bölümü düz, yönlü kararlılık ve 
dönüşlerde istikrar için dizayn edilen Espia 
Ice enine oluklarıyla daha iyi bir su tahliyesi 
yapıyor. Falken Espia Ice buzlu ve kaygan 

AĞIR KIŞ ŞARTLARINA KARŞI
FALKEN ESPIA ICE TÜRKİYE’DE
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ÇANKAYA 620 PERSONEL VE 51 ARAÇLA
KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Çankaya Belediyesi kış ayına yaklaştığımız şu 
günlerde vatandaşların sorun yaşamaması 
için tüm hazırlıklarını tamamladı. 

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış ayını 
sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını 
tamamlarken bu sene de karla mücadele 
için 620 personel ve 51 araçla Çankaya 
sokaklarında çalışmalarını aralıksız 
sürdürecek. 

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda 
bulunan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 

bulunan 124 mahallede bıçaklı kar 
küreme araçları, ünimoglar, tuz 
serpme araçları, solüsyon araçları 
ve kritik noktalara konulacak tuz 
varilleri ile bu kışı da karla mücadele 
konusunda sorunsuz atlatacak. 

Karla mücadelede 10 ünimog, 7 
bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 
5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder 
kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 
pikap ile çalışmalarını sürdürecek 
Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, 

gece ise eksi 9’lara ulaşan hava koşullarının 
neden olduğu buzlanmayı önlemek için 
kullanılacak tuz ve solüsyon ihtiyacını da 
tamamladı. 

GECE TUZLAMA GÜNDÜZ 
BUZ SOLÜSYON
Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz 
atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan 
Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 620 
personel ve 51 araçla karla mücadele 

çalışmasını yürütecek. Gece 18 araç ve 60 
personelle özellikle buzlanmaya karşı yolları 
temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde 
merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz 
çözme çalışması gerçekleştirecek. 

KÖYLERDE KAPALI YOL 
KALMAYACAK
Çankaya’ya bağlanan ve birer mahalleye 
dönüşen köylerde karla mücadele için 
hazırlıklarını tamamlayan Belediye, 
10 kamyon ile köylerin ilçeye açılan 
köy yollarında ve köy içi sokaklarında 
çalışmalarını sürdürecek. 

BUZLANMAYA KARŞI 5 BİN 
TON TUZ
Vatandaşların da kullanımı için ilçenin önemli 
ve kritik noktalarına konulan tuz çadırı ve tuz 
varili uygulaması ile yolları buzlanmaya karşı 
koruyan Çankaya Belediyesi, karla mücadele 
çalışmalarında 5 bin ton tuz ile 3 ton solüsyon 
kullanacak. 

değişikliği yapsalar 
da kullanılan yakıt 
ve yağ Avrupa 
Birliği Emisyon 
standartlarını 
sağlamak için 
önemlidir. 
Motul yağları 
çevreyi koruyan 
özellikleri ile 
doğaya zarar 
verilmemesine 
yardımcı olur. 

Motul 
Türkiye’deki 
büyüme 
ve pazar payını genişletme çalışmaları 
çerçevesinde ağır vasıtalar için üstün motor 
ve şanzıman yağlarını piyasaya sundu. 
Nakliye, ulaşım, inşaat ve endüstriyel 
sektörlerin önemli işbirlikçisi olarak Motul, 
sektörde yerini güçlendiriyor. 

Ağır vasıta motorları yüksek sıcaklık ve 
aşırı yük altında, zor koşullarda çalışır. 
Motul’un yüksek teknolojili ağır vasıta 
yağları, aracınızı ömrü boyunca korumak 
ve yakıt ekonomisini gözeterek en yüksek 
performansı göstermesini sağlamak için 
tasarlanmıştır.

Madeni yağ devi Motul, zorlu koşullarda 
çalışan ağır vasıta araçları için ürettiği 
yağları ile araç sahiplerinin yanında yer alır. 
En güncel üretici onaylarını yerine getiren 
Motul yağları, bakım masraflarından 
tasarruf sağlarken çevreci özellikleri ile öne 
çıkar.

AĞIR VASITA ARAÇLARINDA EKONOMİ 
ŞART! 

Motul yağları, üreticilerin tavsiyeleri, EURO 
gibi emisyon sınırlamaları ve ACEA, API, 
gibi mevcut standartlar doğrultusunda 
motorunuzu ömrü boyunca korur. Dünyanın 
önde gelen ağır vasıta üreticilerinin 

onayına sahip Motul yağları sayesinde filo 
işletmecileri, kamyon sahipleri, endüstriyel 
araç işletmecileri bakım masraflarında 
tasarruf sağlar. Ayrıca bu onaylara 
sahip Motul yağ kullandıkları için üretici 
garantisinin koruması altında olurlar.

ÇEVRECİ, EMİSYON DOSTU MOTUL 
YAĞLARI

Ağır vasıta araçları binek araçlara göre 
daha uzun süre ve daha zor şartlar 
altında çalıştıkları için, araç üreticileri 
Avrupa Birliği gibi kuruluşlar tarafından 
denetlenmektedir. Üreticiler bu yeni 
standartlarla uyum göstermek için yeni 
motor teknolojileri geliştirmektedirler. Bu 
yeni sistemler de motor yağları konusunda 
standart teknolojiler yerine özellikli ürünlere 
ihtiyaç duymaktadır. Araç üreticilerinin 
geliştirdikleri yeni teknolojili motorlar, 
çevreci motor yağları kullanır. Araç üreticileri 
motorlarında bu doğrultuda tasarım 

MOTUL, AĞIR VASITADA DA İDDİALI
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TIMTOS Başlangıç: 07.03.2017
Bitiş: 12.03.2017

Makine Parça ve 
Aksesuar , Araçlar, 
Endüstriyel

TAYVAN – Taipei TAITRA

MERSİN LOGISTICS Başlangıç: 09.03.2017 
Bitiş: 12.03.2017

Mersin Lojistik ve 
Transport Fuarı

TURKIYE -
Mersin Yenişehir

Pozitif Fuarcılık

IFAT Eurasia 2017 Başlangıç: 16.02.2017 
Bitiş: 18.02.2017

2. Çevre 
Teknolojileri 
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi Messe München 

EURASIA RAIL Başlangıç: 02.03 .2017  
Bitiş: 04.03.2017

Uluslararası 
Avrasya 
Demiryolu, Hafif 
Raylı Sistemler, 
Altyapı ve Lojistik 
Fuarı

TURKIYE - IFM E Uluslararası Fuarcılık

WIN Welding 2017 Başlangıç: 09.02. 2017  
Bitiş: 12.02.2017

16.Birleştirme, 
Kaynak ve Kesme 
Teknolojileri Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST Hannover Fairs Turkey

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

 2016
FUAR TAKVİMİ

201666
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

 REW İstanbul Başlangıç: 16.03.2017 
Bitiş: 19.03.2017

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

TÜYAP, İstanbul IFO Fuarcılık

WIN Hydraulic & 
Pneumatic

Başlangıç: 16.03.2017 
Bitiş: 19.03.2017

14.Akışkan Gücü 
Teknolojileri Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık

İSG Avrasya 2017 Başlangıç: 16.03.2017 
Bitiş: 19.03.2017

3.İş Sağlığı ve 
Güvenliği Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST İFO İstanbul Fuarcılık

Konya Tarım 2017 Başlangıç:21.03.2017 
Bitiş: 25.03.2017

15.Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri 
Fuarı

TURKIYE - Tuyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık

7. Antalya City Expo Başlangıç: 23.03.2017  
Bitiş: 26.03.2017

7. Uluslararası 
Belediye, Belediye 
Ekipmanları ve 
Teknolojileri Fuarı

Antalya Expo Center, 
Antalya

PYRAMIDS GROUP

2016 67
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SOMA’YA ‘BÜYÜK’ JEST

Manisa Büyükşehir Belediyesi başlattığı 
ulaşımda hamlesi kapsamında Soma 
Cenkyeri – Avdan Minibüsçüler 
Kooperatifi’nin 15 aracını 8 adet Jest marka 
modern, engelli ve yaşlı dostu toplu taşıma 
aracıyla yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il 
genelinde hayata geçirdiği dev ulaşım 
hamlesi kapsamında Soma Cenkyeri – Avdan 
Minibüsçüler Kooperatifi’nin araçlarında 
dönüşüm yapıldı. Soma Cenkyeri’nde 
düzenlenen araç tanıtım törenine Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı 

Fevzi Demir, Soma Belediye Başkan 
Yardımcısı İbrahim Demiraslan, Soma 
Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim 
Yıldırım, Toplu Taşıma Şube Müdürü 
Himmet Güneş, Cenkyeri – Avdan 
Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Zafer 
Kar, protokol üyeleri ve vatandaşlar 
katıldı.

‘Hayırlı Olsun’

Tanıtım töreninde konuşan Ulaşım 
Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde 
il genelinde ulaşımda 

büyük dönüşüm sağladık. 
Modern, engelli ve yaşlı dostu 
olan Jest marka araçlarımız 
bundan sonra Soma da 
vatandaşlarımıza hizmet 
verecek. Şoför kardeşlerimizin 
kazasız belasız bir şekilde 
yeni araçlarını kullanmaları 
dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün’e Teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Cengiz Ergün’e teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Kooperatif Başkanı Zafer Kar, 
“Araçlarımızı yenilemenin heyecanını 
yaşıyoruz. Başta Manisa BüyükşehiR Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenkyeri- 
Avdan arasında toplu taşıma hizmetini 
artık yenilenen, engelli ve yaşlı dostu 
otobüslerimizle vereceğiz. Hayırlı olsun” dedi. 
Okunan duaların ardından kesilen kurdeleyle 
birlikle araçlar Cenkyeri–Avdan arasında 
Somalı vatandaşlara hizmet verecek.

alanda yer alan fabrikamızda üretim 
gerçekleştiriyoruz. Aylık 110 araçlık üretim 
kapasitemizin yüzde 43’ü ihracata yönelik. İç 
pazara yüzde 57’sini veriyoruz” dedi.

Çamur, Türkiye’nin üstyapı sektöründe 
dünyada belli bir seviyeye çıktığını belirterek 
sözlerine şöyle devam etti; “Eskiden 
Avrupa’dan, özellikle Almanya’dan ithal 
ediyorduk. Bugün ise artık biz Avrupa’ya 
ihracat gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde de 
hizmet standartlarımız en üst noktaya çıktı. 
7 gün 24 saat Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun müşterilerimize en kısa sürede servis 
hizmeti götürüyoruz”.    

Scania, geniş ürün yelpazesi ile farklı 
çalışma koşulları ve isteklere uygun olarak 
kent, arazi ve uzun yol koşullarındaki 
seçenekleriyle yollardaki üstünlüğünü 
koruyor. Uzun ömürlü, sağlam ve kullanışlı 
üstyapılar ile müşterilerinin çözüm ortağı 
olan Scania, tüketiciye yüksek standartlarda 
ürün ve hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 

Müsiad tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen 
Müsiad Expo 2016 fuarı 100’ün üzerinde 
ülkeden 700’e yakın firmanın katılımı ile 
gerçekleşti. 

Scania, üstyapı firmalarının tercih ettiği 
marka olmaya devam ediyor. Müsiad 
(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 
tarafından 2 yılda bir gerçekleşen Müsiad 
Expo Fuarı’nın 16’ncısı İstanbul’da 
düzenlendi. 40 ülkeye üstyapı ihraç eden 
Karba, ürünlerini Scania araç üzerinde 
sergiledi.

“Scania, her üstyapıya çok uygun”

Karba Otomotiv Makine Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti. Genel Müdürü Levent Çamur, ihtisas 
alanları olan itfaiye aracı üstyapısını fuarda 
Scania araç ile tanıttıklarını, büyük ilgi ve 
talep gördüklerini söyledi. 

Çamur “İtfaiye başta olmak üzere, çöp, 
vidanjör, kanal açma, su tankeri gibi çok 
farklı üstyapı araçları üretiyoruz. Üretimini 

gerçekleştirdiğimiz tüm üstyapılar, Scania 
araçlara kolayca monte edilebiliyor. Bugün 
üstyapının üzerinde bulunduğu araç 
çok önemlidir. Aracın kolay kullanımı, 
dayanıklılığı, konforu ve uzun ömürlü 
olması sizin üstyapınızın da değerini 
arttırmaktadır. Scania, bizim rekabette 
elimizi güçlendiren referanslarımız arasında 
yer almaktadır. Bugün sergilediğimiz itfaiye 
aracımız Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye 
Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 
40 ülkeye ihraç ediliyor. 30 bin metrekarelik 

SCANIA, KARBA İŞ ORTAKLIĞI İLE MÜSİAD FUARINDA 
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KOLUMAN SÜPÜRGESİ
CİTY EXPO İRAN FUARI’NDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Koluman Mehdy GOMİAN’a şirket, ürün 
ve irtibat bilgilerini 22 mıntıka bünyesinde 
bulunan, ilgili bütün birim yetkililerine 
aktarılacağının da sözünü aldı.

 Daha önce 1 adet Süpürge üst yapısı ve 
5 adet Kar Bıçağı satışı yapmış olduğu 
Müşterilerinden ‘’Mehrancompress’’ sahibi 
Jafare SALİMİ’nin ortağı Mahmud Bey de 
Koluman’a eşlik etti.

   Ürünlerinin İran pazarında yer alabilmesi 
için İran’da satış sonrası destek verecek 
bir  temsilci bulunması gerektiğini belirten 
Koluman, bu bağlamda ‘’Mehrancompress’’ 
de İran’da tanınan bir şirket olduğundan, 
kendileri ile temsilcilik için gerekli 
görüşmeler yapıp, satış sonrası destek 
konusunda gereken desteğin verilmesinin 
faydalı olacağı konusunda anlaştı.

Atılım Fuarcılık işbirliği ile gerçekleşen İran 
City Expo, 1500 m2 kapalı alanda belediye 
ekipmanları ve Şehircilik ile ilgili sektörlerin 
temsilcilerini buluşturdu. Fuarda sektör 
temsilcileri uluslararası iş bağlantıları 
kurabilme, mevcut güçlendirebilme, yeni 
pazarlara ulaşabilme imkânı bulduğu güçlü 
bir ticaret ve iletişim platformu oldu.

Koluman KRS60 süpürge aracı ziyaretçiler 
ve İran Belediyesi tarafından City Expo İran 
Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.  ARÜSDER üyesi 
olan Koluman sektörünü eksiksiz temsil 
ederken, fuar iç alanında bulunan 130 m2 
büyüklüğündeki standıyla da göz doldurdu.

Kamu Bölüm Başkanı Yaşar KILIÇ, Satış 
ve Pazarlama Müdürü Serdar DURMAZ, 
İhracat Danışmanı  Özgün ÇÖMLEKÇİ 
Kamu Satış Sorumlusu  Ali ACIBADEM 
Koluman’dan fuara katılan yetkililerdendi. 

Ziyaretçiler tarafından özellikle KRS60 ve 
süpürge grubu ürünleri, damperli kamyon, 

karla mücadele araç ve ekipmanlarına 
ait ürün tanıtım katalogları talep gördü. 
Ziyaretçiler, araç kullanıcılarına sağlayacağı 
yararlardan, sergilenen araç gruplarında 
var olan diğer 
alternatif ürünlerden, 
araç donanım ve 
özelliklerinden 
bahsetti.

Şirketin ürün 
gamında bulunan 
diğer araçlar 
hakkında da 
ayrıca bilgi verildi. 
Sergilenen ürün 
KRS60 Süpürge aracı 
dışında, ilgi gören 
ve diğer araçlarda 
damperli kamyon ve karla mücadele araç ve 
ekipmanları oldu.

İran Belediyesi 22 bölgesel 
mıntıkadan oluşmaktadır. Fuar 
organizasyon şirketi tarafından 
bu 22 mıntıkanın başında 
bulunan ve aynı zamanda  
Başbakan yardımcısı da olan 
Mehdy GOMİAN ile Koluman 
makamında görüşerek 5 
dakikalık kısa görüşmede 
şirket ve ürün tanıtımlarını 
yaparak, katalog ve promosyon 
ürünleri bıraktı. Ayrıca 

Uluslararası Belediye 
Ekipmanları ve Şehir 
Planlama Fuarı olan 
Iran City Expo 17-19 
Kasım tarihleri arasında 
İran’ın Tahran şehrinde 
ziyaretçilerine kapılarını 
açtı. Fuara katılan firmalar 
arasında yer alan Koluman 
KRS60 Süpürge ile büyük 
ilgi gördü.
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DÜNYA OTOMOTİV KONFERANSI’NDA
GELECEĞİN TRENDLERİ KONUŞULDU

Strateji Direktörü Hakan 
Köstepen; Türkiye’de 
bu tarz uluslararası 
çapta konferanslar 
düzenlenmesinin otomotiv 
sektörüne katma değer 
sağladığını dile getirdi. 
Türkiye’deki akıllı 
şirketlerin büyümesinden 
ve yaygınlaşmasından 
mutlu olduğunu ifade 
eden Köstepen; ‘’Ülkemiz 
enerji, güvenlik ve akıllı 
sistemler açısından 
önemli gelişmeler 

kaydediyor. Bu gelişmeler ışığında 15 
yıla kadar akıllı otomobillerin İstanbul’da 
olabileceğini söyleyebilirim’’ dedi. 

OTOMOBİLLERDE AKILLI 
DÖNEM
Etkinliğin altın sponsoru olan Assan Hanil 
Otomotiv’in Genel Müdür’ü Okan Gedik, 
konferansta teknolojideki trendlerin, 
otomobiller üzerinde çok belirleyici bir rol 
oynadığını anlattı.  Akıllı sistemlerin otomotiv 
sektöründe önemli gelişmelerin olduğundan 
bahseden Okan Gedik sözlerine şöyle 
devam etti; ‘’Önümüzdeki dönemde akıllı 
koltuk sistemleri dediğimiz, kişiyi tanıyan, 
kalp ritmi, vücut ısısı algılayan, sesle veya 
dokunmatik aktivasyon sistemleri devreye 
girecek. Biyometrik sensör uygulaması 
ile insan vücudundaki duyuları algılayan 
sensörler, sürücünün yorgunluk, uyku, kalp 
ritmi vb. hallerinde uyarı vererek güvenli 
sürüşe katkıda bulunacak’’ dedi.

Ford Otosan, Opel, Google, Tofaş Fiat, MAN, 
Oracle, Bosch, Türk Telekom, Ericsson, 
Birleşmiş Milletler, McKinsey & Company 
gibi çok sayıda yerli ve yabancı firmanın 
yer aldığı konferansta konuşmacılar 
sunumlarını tamamladı. İkinci gün ise; 
Türkiye’de ve dünyada akıllı ulaşım sistemi 
, mobilite ve elektrikli araçlar hakkındaki 
gelişmelerin yanı sıra, altyapı çalışmalarının 
ve teknoloji sektörünün de değerlendirildiği 
konferans workshoplarla son buldu. 

Londra merkezli Worldwide Partnerships’in 
organize ettiği ‘Dünya Otomotiv Konferansı’ 
bu yıl üçüncü kez İstanbul’da kapılarını açtı. 
Çok sayıda üst katılımcı ve konuşmacıya 
ev sahipliği yapan konferansta otomotiv 
sektöründeki gelişmeler, yenilikler ve 
trendler masaya yatırıldı. 

İki gün süren konferansın açılış konuşmasını 
Türk Standardları Enstitüsü Başkanı 
Sebahattin Korkmaz yaptı. Türkiye’nin 
otomotiv sektörüne olan yatırımlarından 
söz eden Korkmaz, otomotiv ana ve yan 

sanayinin tüm test ve belgelendirme 
ihtiyaçlarını karşılayacak ve yerli marka 
geliştirilmesine alt yapı sağlayacak Otomotiv 
Test Merkezi projesini yakın bir tarihte 
hayata geçireceklerini ifade etti. 

OTOMOTİVDE İŞ GÜCÜ YÖN 
DEĞİŞTİRDİ
Otomotiv sektörünün yakından takip 
ettiği Dünya Otomotiv Konferansı’nda ele 
alınan başlıklardan biri de çağımızın yeni 
endüstriyel vizyonu Endüstri 4.0’dı. Özellikle 
Avrupa’nın ağırlık verdiği Endüstri 4.0, insan 
gücüne oranla daha az maliyetli olmasıyla 
ön plana çıkıyor. Ford Motor’un emekli 
üst düzey yetkilisi John Fleming; ‘Başta 
Uzakdoğu ülkelerinde, insan gücünün 
yerini Endüstri 4.0’a bırakmasıyla iş gücü 
Doğu’dan Batı’ya doğru yön değiştirecek. 

Türkiye, otomotiv 
sektöründe Endüstri 4.0’a 
ağırlık vererek bölgede 
bu alanda bir devrim 
yaratacağının sinyallerini 
veriyor’’ dedi.

AKILLI 
OTOMOBİLLER 
15 YILA KADAR 
İSTANBUL’DA
Konferansın konuşmacıları 
arasında yer alan ve Silikon 
Vadisi’nden gelen Panasonic 

Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Dünya 
Otomotiv Konferansı, 
İstanbul’da sektörün 
ileri gelenlerini bir 
araya getirdi. Otomotiv 
sektörünün nabzını 
tutan aynı zamanda 
teknolojik gelişmelerin de 
ele alındığı konferansta; 
Endüstri 4.0’dan, geleceğin 
otomobillerine, otomotiv 
sektöründeki iş gücünden 
elektrikli araçlara kadar çok 
sayıda gündem maddesi 
görüşüldü
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‘ALTIN ELDİVEN’
ÖDÜLLERİNDE OTOKAR’A 2 ÖDÜL BİRDEN

Üretim süreçlerinde topyekûn 
mükemmellik felsefesini 
benimseyerek iş süreçlerini ulusal 
ve uluslararası standartlara 
göre en üst seviyede tedbirlerle 
yöneten Otokar’ın “Treyler 
Kapı Döndürme” projesi ise 
çalışanlarda kas ve iskelet sistemi 
rahatsızlıklarını ortadan kaldırdı. 
Proje sayesinde üretim esnasında 
çalışanlar için risk oluşturan el, 
kol, bilek ve bel incinmelerinin 
önüne geçildi. Ayrıca, işçilik 
maliyeti yarıya düşürülerek, 
kapıların döndürülmesi sırasında 
meydana gelebilecek kalite 
problemleri giderildi.

Hayata geçirdiği yatırımlarla 
iş güvenliği konusunda örnek 
teşkil eden çalışmalara imza 
atan Otokar’ın düzenlenen 
törende ödüllerini Otokar İnsan 
Kaynakları Direktörü Berent 
Ergin, MESS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Oğuz Nuri Özgen ve 
MESS Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Bakan’dan teslim aldı.

“ÖNCELİĞİMİZ 
ÇALIŞANLARIMIZIN 
GÜVENLİĞİ”
Elde edilen başarıyla ilgili olarak Otokar için 
önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu 
belirten Berent Ergin; “Şirket olarak 
prensibimiz; en önemli değerlerimiz olan 
çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamı yaratmak için 
gerekli tedbirleri almak. Son 10 
yılda 310 milyon TL’lik toplam 
Ar-Ge harcaması gerçekleştiren 
ve bugün Türkiye’nin en çok 
patent başvurusu yapan şirketleri 
arasında yer alan Otokar olarak 
projelerimiz ile iki ödül birden 
kazanmaktan dolayı mutluyuz. 
Hem MESS yönetimine, hem jüri 
üyelerine, hem de projede emeği 
geçen çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ederim” açıklamasını 
yaptı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında hayata geçirdiği 
uygulamalarla elde ettiği başarılara 
yenilerini ekledi. Otokar, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından 
bu yıl 2’nci kez düzenlenen “Altın Eldiven 
ve Altın Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)” 
yarışmasında iki ödül birden kazandı.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetimi kapsamında üretim çalışmalarını 
en üst düzey güvenlik önlemleriyle 
sürdürerek kaliteli bir işyeri anlayışı 
sunan Otokar, bu yıl 135 başvurunun 
gerçekleştiği yarışmada tanker üretiminde 
riskli durumları ortadan kaldıran “Tanker 
Döndürme” projesi ile “Altın Eldiven”, 
üretim esnasında çalışanlarda el, kol bilek 
ve bel incinmelerini sona erdiren “Treyler 
Kapı Döndürme” projesiyle de “Altın Öneri” 
ödüllerinin sahibi oldu. 

Lojistik sektörüne tenteli, frigorifik, 
tanker, semi-treyler ve kamyonüstü 
uygulamaları ile hizmet veren Otokar’ın 
“Tanker Döndürme” projesi tanker 

şase grubunun kaynatılmasından sonra 
döndürme aparatında, şase grubuna kadar 
döndürülmesini kapsıyor. Yeni çalışma 
modeli ile operatör hataları, çevirme işlemi 
sırasında güvenlik alanı ihlali, iş gücü 
kaybı risklerinin yanı sıra tankerin yere 
düşürülmesiyle doğabilecek maddi riskler 
de ortadan kaldırdı. 

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda benimsediği 
politikalar ve hayata 
geçirdiği uygulamalarla 
dünya standartlarında 
üretim yapan Otokar, 
ikinci kez “Altın Eldiven” 
ödülüne layık görüldü. 
Türk Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) tarafından 
bu yıl ikincisi düzenlenen 
“MESS Altın Eldiven ve 
Altın Öneri İş Sağlığı ve 
Güvenliği” yarışmasında, 
tanker üretiminde riskli 
durumları ortadan kaldıran 
“Tanker Döndürme” projesi 
Otokar’a “Altın Eldiven”, 
“Treyler Kapı Döndürme” 
projesi ise “Altın Öneri” 
ödülünü getirdi
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GEZİ

BORABAY
GÖLÜ
Borabay Gölü, Amasya’nın Taşova ilçesine 
yaklaşık 25 km uzaklıkta ve Borabay 
köyünün batısında olan, doğal bir heyelan 
gölüdür. 

Bir doğa harikası olan Borabay gölü, 
doğa yürüyüşü, piknik ve kamp için son 
derece uygun bir seçenektir. Denizden 
800 m. (1050 rakım) yükseklikteki krater 
gölü olarak bilinen göl aslında küçük 
bir akarsuyun etraftan gelen yıkıntılarla 
tıkanması sonucu oluşmuş, doğal bir set 
gölüdür.

Etrafında  kayın, sarıçam, sedir, kestane 
ağaçlarının yetiştiği Borabay Gölü, T.C. 
Bakanlar Kurulu tarafından turizm 
alanı ilan edilmiştir. Berraklığı ve doğal 
yansımalarının güzelliği nedeniyle “Aynalı 
Göl” adı verilen Borabay`ın etrafında çok 
sayıda piknik, kamp alanı ve bungalov ev 
bulunur. 

Gölde kayık ile tur atılabilmekte ve göl 
etrafında temiz hava ortamında yürüyüş 
yapılabilmektedir. Belediye tarafından 
işletilen orman içi dinlenme tesisleri 
vardır.

Kamp yaparsanız, kuş cıvıltıları arasında 
uyanırsınız. Havada bildik bir nem 
kokusu. Mis gibi orman havası dolar 
bir anda ciğerlerinize. Tabiat sabah 

mahmurluğundadır... Göl kıyısına doğru 
yürüyebilirsiniz. Yeni yeni yükselen 
güneş, ağaçların gölgesini suya yansıtır. 
Ağaçların boyları daha bir uzun. İşte o 
an, Borabay gölüne neden ‘aynalı göl’ 
denildiğini anlarsınız. 

Gölün çevresini dolaşan orman içindeki 
patikayı gözünüze kestirebilirsiniz. 
Bir yükselip bir alçalarak ilerleyen 
toprak yolda gölün farklı açılardan 
manzaralarını yakalayıp fotoğraf 
makinesine yansıtabilirsiniz. Ormanın 
tüm renkleri suyun yüzeyindedir... Göl, 
ormanı yansıtıyor... Kestane ağaçlarının 
sarı-beyaz püsküllü çiçekleri, çamların 
yeşilden maviye doğru değişen farklı 
tonları; kuzeye bakan yamaçlarda gürgen, 
kayın, kestane, güneyde ise sarıçam ve 
karaçam ağaçları... Kimisi yarı beline 
kadar suyun içine gömülmüş.

Ağaçların altı ise kır çiçekleri, yosun ve 
mantarlarla bezeli... Dağlardan doğup 
gelen Çatağın deresi, taşıdığı alüvyonlarla 
gölün bu kısmını bir bataklığa 
dönüştürmüş zamanla. Bu gidişatı 
tersine çevirmek için bölge 1990 yılında 
ağaçlandırılmış. Bir bölümü sazlıklarla 
kaplı mekân küçük bir kuş cenneti aynı 
zamanda...
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Yönetmen: : : Anna Foerster

Oyuncular: Kate Beckinsale, Charles Dance, Theo James

Tür: Aksiyon

Yapım: ABD, 2016

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Zeynep Kankonde, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Gupse Özay

Tür: Komedi

Yapım: Türkiye, 2016

Cory Goodman’ın senaryosuna Jayson Rothwell ile imza attığı ve  yönetmen koltuğuna ilk 
kez Anna Foerster oturduğu Underworld serisinin beşinci filminde Selene’i yine soluksuz bir 
aksiyon karşılar. Selene çifte saldırı altındadır; hem kendisine ihanet eden Lycan’lar hem de 
Vampirler bu savaşçı kadının peşindedir. David ve babası Thomas onun tarafında yer alsa da 
Bu amansız savaşı bitirmek için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaktır... 

Kate Beckingsale, Selene rolüyle tekrar karşımıza çıkarken dördüncü filmde David 
karakterine hayat veren Theo James bu kez Kate Beckingsale ile başrolü paylaşıyor. Tobias 
Menzies yeni Lycan lideri Marius’u canlandırırken Clementine Nicholson ise Vidar’ın kızı 
Lena rolünde filmde yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Bradley James, James Faulkner ve 
Charles Dance de yer alıyor.

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.

KARANLIKLAR ÜLKESİ: KAN SAVAŞLARI

GÖRÜMCE

FİLM
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Charles Dickens
Ema Kitap

Abeer Al-Taher
Nar Çocuk

Ahmet Efe
Nar Genç

Yaşlı bir insan olmama rağmen, genellikle geceleri yürürüm. Yazın sabahları erkenden evden çıkar; 
bütün gün kırlarda, sokaklarda dolaşırım, hatta günlerce, haftalarca ortalıkta gözükmem. Köyde 
bulunduğum zamanlar dışında hava kararmadan pek dışarı çıkmam. Bir akşam, şehirde bir süre 
dolaşmış, aklımdan bir sürü şey geçirerek, her zamanki yolumda ilerliyordum. Bu sırada anlamını 
birdenbire kavrayamadığım bir soruyla karşılaşmıştım. Dirseğimin dibinde, güzel bir küçük kız vardı. 
Bulunduğumuz yerden epeyce uzakta bulunan bir yere nasıl gidileceğini soruyordu.

Yaşlı bir adamla bir kedinin hikayesidir bu.

Aralarından oluşan bağın gitgide samimi bir dostluğa dönüştüğü bir hikaye…

Fakat bu dostluk, birçok sürprizlerle ve olaylarla karşılaşır. Peki, tüm sürprizlere ve olaylara rağmen 
dostlukları devam edecek midir?

Bu hikaye, aynı zamanda, bir yalnızlık duygusunun, dostluğun, içtenliğin ve bizim dışımızdakileri 
kabullenebilmenin hikayesidir.

Nice şirin sahneyle dolu ve nice içten ve sıcak duygularla örülmüş bir hikaye...

Molla Kutlu, dalgaları kıyıya çarpıp dönen şu uğultulu deniz gibi üzgün ve çaresizdi. Ne adımlarını 
atacak bir yer ne de sığınacak bir kuytusu vardı. Yüreğini yangın yerine çeviren gelgitler çoğaldıkça 
benzi sararıyor; güçten, kuvvetten düşüyordu. Artık sayfalarını bir solukta ezberlediği kitapları 
kaybetmiş, okuduğu bütün metinler, kargacık burgacık hale gelmişti. Dönüp baktığı her yerde aynı 
hayali görüyor, ondan hiçbir yere saklanamıyordu. Sanki amansız bir gölgenin peşine düşmüştü. 
Kovaladıkça kaçan ve asla yakalanamayan bir gölge. Adına “aşk” denilen ağu. Hep bu zehri içip 
sarhoş olmak, hep bu denizde boğulmak istiyordu.

Rüzgarda savrulan bir kurun yaprak gibiydi işte. yahut kumsalda hiçbir iz bırakmayan küçük bir 
dalga. Solmaya başlamış bir çiçek, kanatları kırık bir kelebek belki. 

Aşığı kim tarif edebilmişti ki şimdiye kadar?

ANTİKACI DÜKKANI

ÇOK YARAMAZ KEDİ

KUTLU İLE MELİNDA

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. Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken   
 oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl

2. Aletler bütünü

3. Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent

4. Tanıtma filmi

5. Halk dilinde küçük çömleğe ya da güveç kabına  
 verilen ad

6. Fesleğen de denilen, yaprakları güzel kokulu bir  
 süs bitkisi

7. Lup, mercek

8. Ekip gereçleri

Yukarıdan aşağı
1. Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama  
 yoluyla varılan sonuç

2. Hırslı

3. Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç

4. Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu ülkelerden  
 getirilmiş

5. Eğimölçer

6. Tek tohumluk kuru meyve

7. Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Öncelikle yasmin pirincini ılık suda ıslayalım 
ve 15 dakika ıslı kalsın sonrasında süzelim 
ve beklemeye alalım. Diğer bir taraftan 
tencereye kuşbaşı doğranmış etlerimizi yağla 
birlikte koyup kavurmaya başlayalım. Etler 
pişmeye yakın piyaz doğradığımız soğanları,  
rendelediğimiz havucu ve ince doğradığımız 
sarımsağı da ilave edip kavurmaya devam 
edelim daha sonra pirinci de ilave edip 10 
dakika daha kavurduktan sonra kaynamakta 
olan suyu ve tuzu ilave edip tencerenin altını 
kısıp demlenmeye bırakalım. Pilav suyunu 
tamamen çektikten sonra altını kapatıp yarım 
saat dinlenmeye bırakalım. Gerçekten harika bir 
lezzet şimdiden afiyet olsun.

MURAT TOSUN
www.mutfakonsept.com

ÖZBEK
PİLAVI
malzemeler

hazırlanışı

• YASMİN PİRİNCİ

• AYÇİÇEK YAĞI

• KURU SOĞAN

• DANA KUŞBAŞI

• HAVUÇ

• SARIMSAK

• TUZ
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