
R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

2017 1



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20172





20174

SUNUŞ

Yayın Sahibi
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV 
NAKLİYE TEMİZLİK MEDYA SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Genel Yayın Koordinatörü
Gürbüz GÜRER

Reklam Koordinatörü
Ezgi FIRAT

Yayın Koordinatörü
Emrah KAÇAR

Yayın Kurulu
Burhan FIRAT
Candan GENCEROĞLU
Gürbüz GÜRER

Editör
Ezgi FIRAT
editor@radusdergisi.com

Yazarlar
Gürbüz GÜRER

Grafik Tasarım
Ajans 365 Creative Studio
info@ajans365.com.tr 

Yayın ve İdare Merkezi
Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi
No:43/4 ÇANKAYA-ANKARA 
Tel: 0 (312) 441 61 72-73 Fax: 0 (312) 441 61 76
Gsm: 0 (530) 952 13 14 
info@radusdergisi.com
reklam@radusdergisi.com

Yıl: 5 / Sayı: 51
Fiyatı: 6 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır.

Baskı Tarihi
Aralık 2016

Baskı Merkezi
TİREMAT MATBACILIK BASIM HİZMETLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Zübeyde Hanım Mah. K. Karabekir Cad.
No: 7/7 Altındağ/Ankara 
Tel: 0 312 341 00 23  Faks: 0 312 341 00 23 
www.tiremat.net 
tiremat2@gmail.com

Radüs Dergisi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir. 
Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflardan yayıncının izni 
alınmadan, kaynak belirtilmeden 
tam veya özet alıntı yapılamaz.

R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Zor bir yılı geride bıraktık. 
Hepimizin olduğu gibi bizlerde 
yılın son günlerine yaklaşırken 
hep umudumuzu 2017’ye bağladık 
ve güzel temennilerde bulunduk 
birbirimize.  Ve öyle böyle derken bir 
yılı daha geride bıraktık.

Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu 
günlerde bütün acılarımızın geride 
kalmasını temenni ediyorum. 
Biliyoruz ki geçirdiğimiz zor günler 
hepimizin üzerinde olumsuz bir enerji 
yaratarak bizleri fazlasıyla üzdü. 
Ancak hiçbir zaman umudumuzu 
kesmeyeceğimizi ve daima elimizden 
geldiğince iyi şeyler yapmak 
için uğraşacağımıza gönülden 
inanıyorum.

Sevgili Dostlarım… 2017’de 
sektörümüz adına daha çok 
gelişmek,  daha çok ihracat, daha 
çok iş gücü ve bu şekilde ülkece daha 
da ileriye yürüyerek dünya pazarında 
olduğumuzdan çok daha iyi yerlere 
gelmeyi temenni ediyorum.

Her yıl; yeni atılımlar, yeni umutlar, 
kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her 
yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni 
buluşlar, her alanda ilerlemelerle 
zenginleştirir. Bizim de bu hızlı gidişe 
ayak uydurmamız, yeni yılda daha 
çok çalışarak daha başarılı olmamız 
gerekir. Zamanı yapamayacağımız 
şeyleri istemekle geçirdiğimiz 
söylenir. Oysa gücümüz tüm 
zamanları zorlar. Yeter ki kendimize 
ve dostlarımızın gücüne inanalım. 

“Zamanlarını en kötü şekilde 
kullananlar, zamanın kısalığından 
en çok şikâyet edenlerdir” diyor, La 
Bruyere. Zamanımızı en iyi şekilde 
kullandığımız, sonuna geldiğimizde 
gülümseyerek hatırlayabileceğimiz 
bir yıl olsun 2017… Mutlu Yıllar.

Saygılarımla, 

YENİ BİR YILA DAHA 
MERHABA DEDİK…
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
VE KUZEY ÇEVRE OTOYOLU KIŞA HAZIR

Sürücülerin yoğun kış şartlarından 
etkilenmemesi için çalışmaların 
aksatılmadan sürdürüldüğü Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda 
kış hazırlıkları tamamlandı. Buzlanma 
Erken Uyarı Sistemi ve trafik kontrol 
kameraları sistemleri için İstanbul Büyük 

Şehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü (KGM) ile koordinasyon halinde 
hareket eden ICA, köprü ve otoyoldaki 
hazırlıklarını Önleyici Çalışmalar ve Düzeltici 
Çalışmalar olarak iki başlıkta yürütüyor.

Önleyici çalışmalar kapsamında son 
teknoloji sistemlere sahip kamyonlar ile 

asfalt sıcaklığı 
ölçülüyor ve 
yol yüzeyinin 
donmasına 
karşı gerekli 
önlemler 
alınıyor. Kar 
yağışı ya da 
don olayı 
gerçekleşmesi 
beklenmeden, 
tahmini olay 
saatinden en 
az 4 saat önce 
tüm ekipler 
ve araçlar 
sorumlu 
bulundukları 
bölgelerde 

önleyici tuzlama çalışmalarını yapıyor. 
Bu şekilde tüm güzergah zemini don 
olayına karşı hazır hale getiriliyor. Düzeltici 
çalışmalar kapsamında ise kar küreme 
kamyonları ve kar küreme ekibi ile yol 7/24 
açık hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar ile 
yol yüzeyinin don sıcaklığı sabit tutulurken 
don tehlikesi atlatılana kadar sürekli ringler 
yapılarak çalışmanın etkili olması sağlanıyor.

TÜM KONTROL ICA ANA 
KONTROL MERKEZİ’NDE
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre 
Otoyolu’nda tüm otoyol güzergahı ve köprü 
geçişleri ICA işletme binasında yer alan 
Ana Kontrol Merkezi’nden yönetiliyor ve her 
olaya / ihtiyaca anında müdahale edilebiliyor. 
Öyle ki karla mücadele için özel olarak 
tasarlanan kamyonlarda bulunan GPS 
sistemi ile konum, ısı/sıcaklık algılayıcı, hız, 
atılan/püskürtülen malzeme miktarları ve 
malzeme cinsi, kalan miktar, gidilen yol ile 
ilgili tüm veriler hem sürücü operatörünün 
hem de Ana Kontrol Merkezinin her an 
ulaşılabildiği veri ağında gösteriliyor. 

26 Ağustos’ta açılan 
Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Kuzey 
Çevre Otoyolu’nda, 
kış aylarını sorunsuz 
geçirmek için 
hazırlıklar tamamlandı. 
İşletmeden sorumlu 
şirket ICA, uzman 
ekibi ve son teknoloji 
ekipmanları ile kış 
mevsimine hazır bir 
şekilde 7/24 hizmet 
veriyor.
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3 ŞERİDE AYNI ANDA 
MÜDAHALE
İleri teknoloji bakım ekip ve ekipmanları ile 
donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 
Kuzey Çevre Otoyolu’nda karla mücadele 
araçları da özel olarak tasarlanmış 
durumda. Solüsyon Tankı ve Püskürtme 
Tesisatı takılı kamyonlar otoyol üzerinde 
3 şeride aynı anda müdahale edebilecek 
özelliklere sahip. Tuz Damperi ve Serpici 

Ekipmanı takılı olan kamyonlar ise 12 metre 
tuz serpme yapabilirken ihtiyaç halinde tuz 
ve solüsyonu aynı anda karıştırıp serperek, 
tuzun daha hızlı etki göstermesini sağlıyor.

Kış bakımında kamyonların önüne takılacak 
olan kar küreme bıçaklarında ise hareket 
ve denge sensörleri mevcut. Kar küreme 
işlemi esnasında bıçaklar, yol yüzeyinde 
bulunan tümseklere ya da genleşme 
derzleri gibi kısımlara geldiği anda otomatik 
olarak hareket edebiliyor ve malzemeye 

zarar vermeden 
söz konusu yüzeyi 
geçip sonrasında 
da tekrar eski 
konumlarını 
alabiliyorlar. 2 farklı 
tipte kar küreme 
bıçağı kullanılan 
kamyonlardaki 
Teleskopik 
Bıçaklar emniyet 
şeritlerinde 
biriken karları 
da temizleyecek 
şekilde uzama 
özelliğine sahip. 

ÇEKİCİ ÖZELLİĞE 
SAHİP VİNÇLER KRİTİK 
NOKTALARDA GÖREVLİ
Kar küreme ve tuzlama kamyonlarına ilave 
olarak, çekici özelliğe sahip vinçler, her 10 
kilometrede bir otoyol güzergahı üzerindeki 
kritik noktalarda görevlendirilecek ve 
olası bir kaza durumunda trafik akışını 
aksatmayacak şekilde yönlendirilecek. 
Kuzey Çevre Otoyolu’nda bakım ekiplerinin 
dışında 7/24 güzergahta görev yapan 
ve Trafik Güvenliğini sağlayan devriye 
ekip ve ekipmanları da bulunuyor. Bu 
araçlarda bulunan ikaz levhaları ile otoyol 
üzerinde bulunan VMS panellerden 
verilen bilgilendirici dijital yazılar ile trafik 
güvenliğini riske atacak her türlü durumu 
önlemek amacıyla çalışıyor.

Sürücüler, otoyol güzergahında seyahat 
ederken kaza, yaralanma, yangın ve benzeri 
ACİL durumlarla karşılaşılması halinde 
yardım talep etmek için 7/24 çalışan 161 
no’lu Otoyol Acil Yardım hattını ücretsiz 
olarak arayabilirler.
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Filosundaki Mercedes-
Benz marka araç sayısını 
son yıllardaki filo alımları 
ile arttıran Orkun Grup 
yöneticileri, 25 adet 
Mercedes-Benz Arocs 
4145 K aracı Mercedes-
Benz Türk Pazarlama 
Merkezi’nde törenle 
teslim aldı. Mercedes-
Benz Türk ile uzun 
süreli işbirliklerini 
yeni bir anlaşma ile 
taçlandırdıklarını belirten 
Orkun Grup yöneticileri 
yeni araç yatırımını 
özellikle 3. Havalimanı 
inşaatında kullanacaklarını 
duyurdular. Orkun Grup 
25 adetlik bu son araç 
alımıyla birlikte 2016 
yılında toplam 53 adet 
Mercedes-Benz inşaat 
aracını bünyesine dâhil 
etti.

ORKUN GRUP 
25 ADET MERCEDES-BENZ İNŞAAT ARACINI TESLİM ALDI

Orkun Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Karadeniz, bu araçları tercih 
etmelerindeki en önemli sebeplerin başında 
Euro 6 yakıt normlu yeni nesil inşaat 
araçların dayanıklılığı, yakıt ekonomisi, 
Mercedes-Benz’in geniş servis ağı ve yedek 
parça bulunabilirliği olduğunu vurguladı. 
Karadeniz ayrıca Mercedes-Benz Türk 
ile yıllara dayanan güven üzerine kurulu 
işbirliklerinin kendileri 
için çok değerli 
olduğunu ifade etti. 
Orkun Grup yönetimi, 
bu büyük yatırım ile 
hem sektördeki gücünü, 
hem de iş hacmini 
arttırmayı hedefliyor. 
2016 yılında Mercedes-
Benz Türk işbirliği ile 
yapılan toplam 53 adetlik 
araç yatırımıyla Orkun 
Grup’un Mercedes-Benz 
araç parkı 202 adede 
yükseldi.

Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayii Has Otomotiv tarafından 
gerçekleştirilen bu satışta Mercedes-Benz 
Türk Finansal Hizmetler’in de desteği alındı.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda imal edilen 
Mercedes-Benz Arocs 4145 K çiftçeker 
çekicilerden 25 adet teslim edildi. Mercedes-
Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde yapılan 
törene Orkun Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Karadeniz ve Orkun Grup yetkilileri, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif 
Karaali, Has Otomotiv yetkilileri, Kamyon & 
Otobüs Pazarlama ve Satış Grubu Direktörü 
ve Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü 
Bahadır Özbayır ve Mercedes-Benz Türk 
yetkilileri katıldılar. 

Mercedes-Benz Arocs 4145 K 

Arocs inşaat grubu araçları damper, 
mikser ve pompa üstyapılarıyla şantiye 
ve dekapaj alanlarında ve hazır beton 
taşımacılığında kullanılıyor. Kesintisiz delikli 
profili sayesinde, çok çeşitli üstyapıların 
kolaylıkla monte edilmesine imkan tanıyan 
yeni ve mukavemeti artırılmış şasisi, 

Arocs kamyonunun gücüne 
güç katıyor. Damper üst yapısı 
için tasarlanmış Arocs 4145 
K, zorlu inşaat koşullarında 
güçlü ayak ve motor freni ile iniş 
çıkışlarda kullanıcısına güven ve 
konfor sağlıyor. Dar ve manevra 
kabiliyetine ihtiyaç duyulan 
yollarda çift devreli servotwin 
direksiyon sistemi ile sürücüsüne 
güven verip, kullanım kolaylığı 
sunuyor. Mercedes-Benz Türk, 
Arocs 4145 K ile fiyat farkı 
olmaksızın 44 ton azami yüklü 
ağırlık paketiyle birlikte standart 
olarak çift diskli kavrama, 16 ton 
kapasiteye sahip diferansiyelli 

ve tahvil oranı iyileştirilmiş arka akslar ve 
parabolik arka makasları da müşterilerine 
sunuyor.
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Kurulduğu günden 
bu yana birçok alanda 
kamu kuruluşunun 
ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayan 
Koluman, her geçen 
gün başarılarına bir 
yenisini daha ekliyor. 
Vakumlu yol süpürme 
ve kışla mücadele 
ürünleri ile kamu 
ve belediyelerin 
ihtiyaçlarına çözüm 
ortağı olan Koluman, 
T.C Karayolları Genel 
Müdürlüğü‘ne yapmış 
olduğu teslimatla 
bir kez daha yüksek 
standartta ürün ve 
hizmet sunmanın 
gururunu yaşadı.  

KOLUMAN‘DAN T.C KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BÜYÜK TESLİMAT    

T.C KARAYOLLARI 
MÜDÜRLÜĞÜ 12 ADET 
KOLUMAN VAKUMLU 
SÜPÜRME ARACI TERCİH 
ETTİ
Teslim edilen araçlardan 12 adet vakumlu 
süpürme aracı 8 m³’lük hacme sahip. Arka 
emiş hortumu ile su kaynağından su tankına 
vakumlayan sistem ulaşılması zor bölgeleri 
ya da tıkanmış rögarları temizlemenize 
olanak sağlıyor. T.C Karayolları Genel 
Müdürlüğü‘nün kullanımda tercih ettiği hata 
tespit sistemli kumanda paneli sayesinde 

ise ihtiyaç duyulan tüm kumanda düğmeleri 
ve veriler tek bir monitör üzerinden kontrol 
edilebiliyor. 

KOLUMAN’DAN T.C 
KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE 2 ADET 
SİSTEM ARACI 
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş, T.C 
Karayolları Genel Müdürlüğü‘ ne 2 adet 
sistem aracı teslimatı gerçekleştirdi. 
Teslim edilen sistem araçlarında damper 
üst yapı, süpürge üst yapı, tuz serici ve kar 
bıçağı üst yapı ekipmanlarını tek bir araçta 

kullanmak mümkün. Sistem 
aracı standart tip üstyapının 
hızlı montaj ve demontaj 
faaliyetleri sayesinde aracınızı 
vakumlu süpürgeden tuz 
sericiye ve diğer ekipmanlara 
dönüştürebiliyor. 

TÜM YIL BOYUNCA 
KARAYOLU BAKIMI 
İÇİN HİZMET 
VEREBİLEN 
SİSTEM ARACI 
Karayollarının bakımı ya 
doğrudan doğruya kamu 

kurumları veya özelleştirilerek müteahhit 
firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu itibarla 
son dönemde çok amaçlı yol bakım üniteleri 
özellikle önem kazanmıştır. Tarsus’ta 
yerleşik Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. 
(KOE) sistem aracının avantajı, süpürme 
makineleri, kar küreme ve püskürtme 
makineleri, tuz serpme makineleri, tünel 
yıkama ekipmanları ve arka vinç gibi 
yaz ve kış ayı hizmetlerinde kullanılan 
platform ve ekipmanların bir araç üzerinde 
kullanılabilmesinde, bu platformlar arasında 
pratik ve hızlı geçişlerin yapılabilmesinde 
yatmaktadır. Toplam 13 değişik ekipman 
uygulama imkanı mevcuttur. 
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VOLVO KAMYON, TÜRKİYE’DE TEMSA İŞ MAKİNALARI İLE 

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Sabancı Center’de düzenlenen basın 
toplantısında iş birliği ile ilgili detaylar 
paylaşıldı. 

İmza töreni için Türkiye’yi ziyaret eden Volvo 
Group CEO’su Martin Lundstedt, basın 
toplantısında yaptığı açıklamada: “Volvo 

Volvo Kamyon, Sabancı Holding 
iştiraklerinden Temsa İş Makinaları ile 
Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütörlük 
anlaşması imzaladı. Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul, Volvo Grup CEO’su 
Martin Lundstedt, Sabancı Holding Sanayi 
Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Volvo 
Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü 
Tom Jörning ve Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Cevdet Alemdar’ın katılımıyla 

Group için tüm dünyada müşterilerimiz, 
her yaptığımız işin merkezinde yer alıyor. 
Her zaman müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını 
anlayarak daha başarılı olabilmeleri için 
onları destekliyoruz. Yine bu doğrultuda 
Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yeni 
işbirliğimiz ile Temsa İş Makinaları, Volvo 
Group’un çok değerli bir iş ortağı olacak 
ve bizim Türkiye kamyon pazarındaki 
müşterilerimizle daha yakın olmamızı 
sağlayacak. Volvo Group’un global gücü ile 
Temsa İş Makinaları’nın geniş hizmet ağı ve 
bilgi birikimi, çok büyük bir potansiyeli ortaya 
çıkartıyor. Bu iş birliği ile sektörümüzdeki 
orta ve uzun vadedeki potansiyel iş hacmi 
için güçlü bir konumdayız. Artan uzun vadeli 
sürdürülebilir ulaşım çözümleri ihtiyacını 
birlikte en iyi şekilde karşılayabileceğimize 
inanıyorum,” dedi. 

Volvo Kamyon ile iş birliğinden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Sabancı Holding 
CEO’su Zafer Kurtul; “Temsa İş Makinaları, 
Sabancı Topluluğumuz bünyesinde, 
temsilciliğini yaptığı markaların satış ve 
satış sonrası hizmetlerini veren, hali hazırda 
yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça 
tecrübeli bir marka. Volvo Kamyon ise 

Dünyanın önde gelen 
kamyon üreticilerinden 
Volvo Kamyon ve 
Sabancı Holding 
iştiraklerinden Temsa İş 
Makinaları, tüm Türkiye’yi 
kapsayan stratejik iş 
birliğine imza attı. Temsa 
İş Makinaları, Volvo 
Kamyon’un Türkiye’de 
tek yetkili distribütörü 
oldu.
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başarılı sonuçlarını kısa zamanda 
göreceğimize inanıyorum.”

Genç ve büyüyen nüfusu, stratejik konumu 
ile Türkiye pazarının Volvo Kamyon için 

önemli bir potansiyel olduğuna 
değinen Volvo Kamyon 

Doğu Pazarları Genel 
Müdürü Tom Jörning 
ise açıklamasında: 
“Türkiye’deki 
geçmişimiz çok 
uzun yıllara 
dayanıyor. 
1980’den beri 
bulunduğumuz 
Türkiye’de 
ülkenin geçirdiği 
hızlı dönüşüme 
şahit olduk. 
Son dönemdeki 
ekonomik 
dalgalanmalara 
rağmen, 
Türkiye üst 
kamyon 
segmentinde 
önemli 
fırsatlar 

global dünya çapında çok güçlü bir merkez, 
performansı ve dayanıklılığıyla isim yapmış 
sektörünün en önemli şirketlerindendir. Bu 
iş birliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı 
katkıları şimdiden heyecanla bekliyorum. 
Sabancı Topluluğu olarak; yabancı 
ortaklarımızla uzun yıllardır süren başarılı iş 
birliklerimiz mevcut.

Bu ortaklıkların sektörel faydalarının 
yanı sıra, ülkemiz ekonomisine katkısı 
da yadsınamaz. Bugün bu ortaklıklara 
Volvo Kamyon’u da dâhil etmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, 
Türkiye pazarında sektörüne çok yeni ve 
farklı bir anlayış getirecek bir iş birliği 
olacaktır. Bu iş birliğinin hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum,” diye belirtti. 

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı 
Mehmet Hacıkamiloğlu ise şunları 
söyledi: “Bugün Volvo Kamyon ile yeni bir 
adım atıyoruz. Dünya’nın lider kamyon 
üreticilerinden olan Volvo Kamyon ile 
yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça 
tecrübeli, geniş satış sonrası hizmet ağına 
sahip, sektöre birçok yenilik getiren başarılı 
markamız Temsa İş Makinaları’nın 
gerçekleştirdiği bu 
işbirliğinin 

barındırıyor. Orta ve uzun vadede, 
Türkiye’nin gelişimine çok olumlu bakıyoruz. 
Türkiye’nin sağlam kurumları, kültürü, 
sistemleri ve yatırım yanlısı siyasi devinimi 
sayesinde ticari kamyon sektörü büyümesini 
sürdürecek. Volvo Kamyon olarak ise Temsa 
İş Makinaları ile markamızı Türkiye’de 
bir sonraki aşamaya taşıyacak doğru iş 
ortağımızı bulduk. İşimizin merkezine 
koyduğumuz müşterilerimiz, İsveç’in ve 
Türkiye’nin lider markalarının bir araya 
gelmesinin farkını hissedecekler,” dedi. 

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet 
Alemdar ise şunları söyledi: “Türkiye 
üretiyor, ihraç ediyor ve büyüyor. Biz, Temsa 
İş Makinaları olarak inşaata da, üretime 
de, ihracata da destek veriyoruz. Makine 
ve teknoloji sağlıyoruz. Türkiye’de çok 
geniş bir servis ağına sahibiz. Şirketimiz 
ve bayi ağımızdaki çalışanlarımızla birlikte 
850 kişilik bir aile olarak tüm ülkeye 
yayılmış 8 bin adet çalışan makinamız 
için müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her 
yerde saha desteği sağlıyoruz. Şimdi, bu 
temeller üzerine kamyon ve çekicilerin 
en prestijli markası olan Volvo Kamyon’u 
ekliyoruz. Türkiye’de Volvo Kamyon’u 3 
yılda 3 kat ürün ve hizmet büyüklüğüne 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu değerli iş 

birliği ile lojistik ve inşaat alanında filolar 
için hem performans ve verimliliklerini 
arttırabilecekleri, hem de işletim 
maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecekleri 
ürünler ve güçlü bir satış sonrası destek 
programı sunacağız.”
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GEFCO TÜRKİYE’DEN VİETNAM’A AMBULANS TAŞIYOR

Serkan ÇELİK, “Sağlık sektörü önem 
verdiğimiz ve içerisinde daha yoğun 
şekilde olmak istediğimiz bir sektör. 
Otomotiv lojistiği ve ağır taşımacılık ise, 
uzman olduğumuz konulardan. EMS 
Mobil Sistemler’inin bu projesinde onlara 
hizmet sunabilmek ve müşterimize fiyat 
ve uzmanlığımız ile rekabet avantajı 
kazandırmak bizler için çok memnuniyet 
verici” dedi.

GEFCO Türkiye, Ambulans, Mobil Sağlık 
Aracı ve Sedye Üreticisi EMS Mobil 
Sistemler için Türkiye’den Vietnam’a 
ambulans taşımalarına başladı. Proje 
kapsamında, Ankara’dan teslim alınan 
ambulanslar, denizyolu ile Vietnam’a 
taşınıyor.

GEFCO otomotiv lojistiği ve denizyolu 
taşımacılığını tek bir projede birleştirerek, 
ambulans ve ambulans malzemeleri üretimi 
üzerinde uzman bir firma olan EMS Mobil 
Sistemler’inin Türkiye – Vietnam rotasındaki 
nakliyelerini gerçekleştiriyor. EMS Mobil 
Sistemler’in Ankara’daki fabrikasından 
GEFCO Otomotiv Lojistiği departmanı 
tarafından teslim alınan ambulanslar, araç 
çekerler ile Gemlik Limanı’na getiriliyor ve 
Vietnam’a doğru yola çıkmak üzere gemilere 
yükleniyor.

Birçok etabı barındıran bu lojistik 
operasyonun titizlikle yönetilmesinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden GEFCO 
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü 

GEFCO Türkiye 
Ankara’da 
teslim alınan 
ambulansları 
nakliyelerinin 
her noktasında 
izlenebilirliğini 
sağlıyor, tek 
bir kontak kişi 
ile Vietnam’a 
kadar olan ara 
taşımalarda da 
kesintisiz geri 
bildirim sağlıyor. 

Otomotiv lojistiği ve ağır taşımacılık 
konusunda uzman olan GEFCO, yerel 
ve uluslararası yönetmelikleri, gümrük 
kısıtlarını, çevresel etki ve risk faktörlerini 
nakliye öncesinde değerlendirerek sıfır risk 
hedefi ile nakliye sürecini yönetiyor. Bu titiz 
çalışma, hatasız dokümantasyon, anında 
bilgi, zamanında teslimat gibi birçok avantajı 
da beraberinde getiriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN LAÇİN’E MİNİBÜS DESTEĞİ
Çorum Laçin Belediye 
Başkanı Ünal Gevşek, 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’ün 
makamına konuk 
oldu. Ziyarette Manisa 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Vekili 
Aytaç Yalçınkaya 
ve Ulaşım Dairesi 
Başkanı Mümin Deniz 
de yer aldı. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Laçin Belediyesi’ne 
bedelsiz olarak bir 

adet minibüs desteğinde bulunduklarını 
belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün, vatandaşların güle güle 
kullanmasını temenni etti.

Bizim İçin Büyük Bir Destek

Laçin Belediye Başkanı Ünal Gevşek ise, 
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çorum’un 
Laçin Belediyesi’ne bedelsiz olarak 1 adet 
minibüs desteğinde bulundu. Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü 
ziyaret ederek minibüsü teslim alan Laçin 
Belediye Başkanı Ünal Gevşek, ilçelerine 
sağlanan destek nedeniyle Başkan Ergün’e 
teşekkür etti.

kendilerine sağlanan destek nedeniyle 
teşekkürlerini dile getirerek, “ Bizim gibi 
Anadolu’da küçük belediyeleri korudukları 
için Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Manisa 
için belki küçük bir yatırım ama bizler için 
bu destekler çok önemli. Çocuklarımız 
servislerin olmaması nedeniyle okula yayan 
gidiyor. İnşallah bizde Laçin’de, sağlanan 
destekle güzel bir hizmet vereceğiz. 
Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz” 
dedi.
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50. SAYIMIZDA BAŞLAMIŞ OLDUĞUMUZ
MAKİNA HİKYELERİNE DEVAM EDİYORUZ…

sonrası ekonomik düzenin iki temel kurumu 
IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması 
önerilir. Türkiye, bu yıllarda Bretton Woods 
anlaşmasını kabul ederek savaş sonrasında 
uluslararası liberal sistem içinde yer 
alacağının ilk sinyalini verir. Öte yandan, 12 
Mart 1947’de Truman, Kongre’ye sunduğu 
mesajla soğuk savaşı ilan eder. 1948 yılına 
kadar Kongre’nin Türkiye ile Yunanistan’a 
400 milyon dolarlık ödenek ayırmasını ve 
devletlerin isteğine bağlı olarak her ikisine 
de sivil ve askeri personel göndermeyi, 
bu ülkelerin personelini yetiştirmek üzere 
yetki verilmesini ister. IMF ve Dünya 
Bankası’ndan sonra uluslararası ekonomik 
örgütlenmeler, Marshall Planı ve onun 
aracı olarak Avrupa Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu (OEEC)’nun kuruluşuyla sürer. 
Askeri alandaki örgütlenme ise Kuzey 
Atlantik Paktı (NATO) adı altında oluşturulur. 
Türkiye’nin 1945’ten sonra izleyeceği 
ekonomik ve siyasi politikaları belirleyecek 
plan ve programlarda savunulan 
görüşlerin ortak özelliklerinden birisi, 
belli ölçüde sermaye birikimine ulaşmış 
özel kesimin sanayi yatırımlarına yöneliş 
eğilimlerinin desteklenmesi, devletin altyapı 
yatırımları, ucuz girdi üretecek sanayilerde 
yoğunlaşması; diğeri ise yabancı sermayeyi 
teşvik edici önlemlerin alınmasıdır. 
Sanayileşme yönünde atılan bir diğer önemli 
adım da Dünya Bankası’nın da katkılarıyla, 
1954’te Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın 

(TSKB) kurulmasıdır. Devlet 
sektörünce üstlenilen 
altyapı ve sanayi yatırımları 
için proje-program 
kredileri, yerli-yabancı özel 
sermayece girişilecek sanayi 
yatırımları için ağırlıkla 
Dünya Bankası’nın TSKB’ye 
aktardığı krediler, sermaye 
ihracının iki önemli kanalını 
oluşturur. Bu alandaki 
bir diğer önemli kanal da 
1954’te çıkarılan Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 
Petrol Kanunu’dur. Türkiye, 
uyguladığı savaş ekonomisi 
politikasının sonucunda II. 
Dünya Savaşı sonrası yıllara 

TÜRKİYE, IMF VE DÜNYA 
BANKASI’YLA TANIŞIYOR
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle 
ABD’de sermaye birikiminin varmış olduğu 
düzey, kapalı kapılar sisteminin yıkılmasını, 
sermayenin uluslararası ölçekte kendisini 
yeniden üretmesini engelleyen öğelerin 
kaldırılmasını gerektiriyordu. Sistemin büyük 
gücü ABD, uzun vadeli çıkarlarını da hesaba 
katarak bir yandan savaş enkazı altındaki 
Avrupa ekonomisini canlandırıcı, bir taraftan 
da uluslararası yeni iş bölümü bağlamında 
“az gelişmiş” ülkelerde sanayileşmeyi 
geliştirici politikalar saptar. Savaş sonrasının 
uluslararası iş bölümü, sermaye yoğun 
tekniklerle çalışan, emek gücü verimliliği 
yüksek sanayi dallarının metropollerde; 
emek yoğun tekniklerle çalışan, emek gücü 
verimliliği düşük sanayi dallarının ise süreç 
içinde “az gelişmiş” ülkelere kaydırılmasını 
öngörür. Böylece, belli bir süreç içinde 
bağımlı ülkelerde geliştirilecek sanayilerin 
kullanacakları makine teçhizat, ara malı, 
metropollerdeki sanayilerden karşılanır. 
Bağımlı ülkelere yapılan sermaye ihracı 
sadece kredilerle değil, yabancı sermaye 
yatırımlarıyla da sanayi sektöründe 
yoğunlaşır. Belirlenen bu stratejiyi 
uygulayacak uluslararası kurumların 
oluşturulmasının ilk adımı 1944’te 44 
ülkenin katılımıyla toplanan Bretton Woods 
Konferansı’nda atılır. Konferansta savaş 

önemli miktarda altın ve döviz rezerviyle 
girer. Ancak, 1946-1953 yılları arasında 
liberalleştirilen dış ticaret, bu rezervin 
tükenmesine ve 1953 yılı sonunda önemli 
bir ödemeler dengesi sıkıntısına girilmesine 
yol açar. Oldukça farklı özellikleri olmakla 
birlikte, 1929 yılında yaşanan ödemeler 
dengesi bunalımı sonucu alınan korumacı 
dış ticaret önlemleri ve ardından oluşan ithal 
ikameci sanayileşme süreci bu dönemde de 
söz konusu olur. Ancak, önemle vurgulamak 
gerekir ki, 1930’larda izlenen dış ticaret 
politikasını ortaya çıkaran nedenler 
ve izlenen ithal ikameci sanayileşme 
stratejisi, 1950’lerdekiyle yüzeyde benzerlik 
gösterse de özde çok büyük farklılıklara 
sahiptir. 1953-1960 döneminde izlenen 
sanayileşme çizgisinin 1952 sonlarından 
itibaren uygulanan korumacı dış ticaret 
politikasından etkilendiğini söyleyebiliriz. 
Yeni ithalat rejimiyle ithali kısıtlanan mallar, 
o zamana kadar bu mallan ithal eden 
tüccarların, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu’yla gelen yabancı firmalarla 
bütünleşerek kurdukları fabrikalarda 
üretilmeye başlanır. Böylece, bu dönemde 
ağırlıkla tüketim malları sanayisinde 
yoğunlaşan yatırımlarla ithal ikameci 
sanayileşmenin “kolay” aşaması büyük 
ölçüde tamamlanır.

II. Dünya Savaşı sonrasının uluslararası 
iş bölümü, sermaye yoğun tekniklerle 
çalışan, emek gücü verimliliği yüksek 
sanayi dallarının metropollerde; emek 
yoğun tekniklerle çalışan, emek gücü 
verimliliği düşük sanayi dallarının ise süreç 
içinde “az gelişmiş” ülkelere kaydırılmasını 
öngörür; bağımlı ülkelerde geliştirilecek 
sanayilerin kullanacakları makine teçhizat, 
ara malı, metropollerdeki sanayilerden 
karşılanacaktır. Düzenin iki temel kurumu 
IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasını 
sağlayan Bretton Woods anlaşmasını (1944) 
kabul eden Türkiye, savaş sonrasında 
uluslararası liberal sistem içinde yer 
alacağının ilk sinyalini vermiş olur.

1950 sonrasında sanayi üretimi, tarımsal 
üretimden daha hızlı artar ve 1950’de 
GSMH, içinde yaklaşık yüzde 12 olan 
payı, 1960’da yüzde 14,3’e, 1962’de yüzde 
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malların üretimine 
yoğunlaşılır. Bu gelişim 
kendisini, istihdam ve 
katma değer içinde tüketim 
mallarının payı azalırken 
ara ve yatırım mallarının 
payının artmasında 
gösterir. Tüketim 
mallarının ithalat içindeki 
payı 1950’de yüzde 21 
iken 1953’te yüzde 25 olur, 
ithalat kısıtlamaları sonucu 
oluşan ithal ikameci 
sanayileşmenin etkisiyle bu 
kesimin payı 1958’de yüzde 
12’ye iner. Buna karşılık 
makine ve aksamlarının 
payı 1950’de yüzde 34 iken 

1953’te yerini korur. 1958’de 
de yüzde 35’e çıkar. Hammaddenin payı 
ise 1950’de yüzde 33 iken 1953’de yüzde 
28’e düşer, ancak 1953’ten sonra ithal 
kısıtlamalarıyla birlikte kurulan, sanayinin 
talepleriyle 1955’te yüzde 31’e, 1958’de 
de yüzde 44’e çıkar. Böylece, 1950’lerden 
itibaren; dokuma, tütün, gıda, dericilik, 
seramik sanayisi gibi nispeten basit teknoloji 
ile çalışan sektörlerde görülen gelişmeyi, 
yılın ikinci yarısında; ağırlıkla özel yabancı 
sermayenin el attığı ilaç, kimya, tarım 
araçları, otomotiv, elektrikli makine, ampul, 
elektronik gibi dayanıklı tüketim malları 
izler. Bu dönemde imalat sanayisinde 
görülen önemli bir özellik de sermayenin 
merkezileşmesi ve yoğunlaşması sürecinin 
hızlanması, yabancı firmalarla bütünleşmiş 
şirketlerin ekonomide hakimiyetlerini 
kurmalarıdır. 1950-1963 döneminde 
ortalama özel “büyük” firma ölçeği yüzde 
63’lük bir artışla 40 kişiden 65 kişiye 
çıkar. Bir başka anlatımla, sermayenin 
yoğunlaşması oldukça hızlı bir seyir izler. 
Türkiye’ye sermaye ihracı, ağırlıkla imalat 
sanayisinde ve bu sanayinin gelişim 
koşullarını hazırlayan enerji, ulaşım, 
haberleşme gibi alanlarda yoğunlaşır. 
Yabancı sermayeli şirketler iç pazara 
egemen olduktan sonra, metropol ülkedeki 
“ana firmaya ucuza satma/ana firmadan 
pahalıya alma” yoluyla değer transferine 
yönelirler. 1950’lerden sonra uygulanan 
ithal ikameci sanayileşmeyi biçimlendiren 
etkenlerden biri yabancı sermaye yatırımları, 
diğeri ise ağırlıkla program ve proje kredisi 
biçiminde verilen dış borç mekanizması 
olur. Program kredileri borçlu ülkenin 
ithalat gereksinimlerinin karşılanmasında 

15,3’e çıkar. Bu dönemde toplam olarak 
sanayinin (madencilik, imalat sanayisi, 
elektrik-gaz-su) GSMH içindeki payında bir 
artış görülse de, imalat sanayisinin toplam 
içindeki payı (% 81) değişmez. Bu dönem 
içinde imalat sanayisinin yapısında üçlü bir 
değişim gözlenir: birincisi, imalat sanayisi 
içinde devlet sektörünün payının azalıp özel 
sektörün payının artması; ikincisi, imalat 
sanayisinde özel kesimin tüketim mallan 
sanayisinden yatırım malları (daha doğrusu 
dayanıklı tüketim malları) sanayisine doğru 
yönelmesi, üçüncüsü ise sermayenin 
yoğunlaşmasında önemli yollar kat 
edilmesidir. 1950-1963 döneminde KİT’lerin, 
büyük işyeri sayısı içinde payı artar; ancak 
istihdam, ücret, katma değer ve çıktı içindeki 
payı azalır. Bu da imalat sanayisinin daha 
çok “özelleştiğini” göstermektedir. Kamunun 
tüketim ve yatırım malları kesimindeki 
payı azalırken ara mallardaki payı artar. 
Bu durumda, hızla büyüyen iç pazarın karlı 
kıldığı alanlar özel kesime bırakılırken 
kamu kesimi giderek artan ölçüde, niteliği 
gereği görece ileri teknoloji ve büyük ölçek 
gerektiren ve diğer sektörlere girdi sağlayan 
ara mallan üretime yoğunlaşır. Bu dönemde 
imalat sanayisinde görülen önemli bir 
özellik de özel kesimin yoğunlaşma alanının, 
tüketim mallan sanayisinden dönem sonuna 
doğru dayanıklı tüketim mallan sanayisine 
kaymasıdır. Ödemeler dengesi bunalımının 
artmasıyla birlikte temel politika, sınırlı 
döviz olanaklarını ithalatı zorunlu mallara 
tahsis etmek, zorunlu görülmeyen malların 
ithalatını ise sınırlamak veya yasaklamak 
olur. Böylece, bu yaklaşımla oluşturulan 
ithalat rejimi sektörler arasında seçici 
davranır ve sonuçta ithalatı sınırlanan 

kullanılır. 1950’lerde oluşan ithal ikameci 
sanayileşmenin bir özelliği de maliyetler, 
dolayısıyla iç pazar-ihracat ilişkisiyle 
bağlantılıdır. Korumacı dış ticaret politikası 
sektör ve birim gözetmeksizin toptan 
bir korumacılık yarattığı için her ölçekte 
işletme yaşama şansı bulur. Büyük 
bölümü etkin verimlilikten uzak ölçekte 
kurulan bu işletmelerin ürettiği ürünler 
yüksek maliyetlidir. Dış rekabet kaygısının 
bulunmaması ve iç pazarın her üretileni 
emebilme özelliği, kalite ve uluslararası 
standartlarda mal üretimini de arka plana 
iter. Sabit tutulan döviz kurlarının etkisiyle 
de iç pazar dışa göre daha çekici olur; 
böylece, üretip ihraç etmek değil, ithal 
edip üretmek ve içeride satmak karlı hale 
gelir. Metropollerin güdümünde gelişen 
bu sanayileşme süreci, 1958’e önemli 
sorunlarla girer. Sabit kur politikasının da 
körüklediği döviz talebi ve enflasyon, kısa 
zamanda “Tahtakale” gibi kendisini özellikle 
1970’li yıllarda bütün ağırlığıyla hissettirecek 
ikinci Merkez Bankası’nın doğmasına, 
kredili ithalatın yarattığı çift ödemelerin 
oluşmasına, katlı kur uygulamasına, 
kısa dönemli borçların kabarmasına ve 
ödenemez duruma gelmesine, ithalat, 
güçlükleri nedeniyle üretim kapasitesinin 
düşmesine, sonunda da IMF’ye daha sık 
gidilmesine yol açar. Böylece, ithal ikameci 
sanayileşme çizgisi, artık borç buldukça 
yaşayabilen bir yapıya dönüşür.  

1950’lerden sonra uygulanan ithal ikameci 
sanayileşmeyi biçimlendiren etkenlerden 
biri yabancı sermaye yatırımları, diğeri ise 
ağırlıkla program ve proje kredisi biçiminde 
verilen dış borç mekanizmasıdır. Sabit 
tutulan döviz kurlarının etkisiyle de iç pazar 
dışa göre daha çekici olur; böylece, üretip 
ihraç etmek değil, ithal edip üretmek ve 
içeride satmak karlı hale gelir. Metropollerin 
güdümünde gelişen bu sanayileşme süreci, 
1958’e önemli sorunlarla girer.

1960 – 1979 PLANLAR 
DÖNEMİ
1960’lar sonrasında hazırlanan ilk kalkınma 
planı olan Birinci Beş Yıllık Plan’ın “15 
Yıllık Hedefler” bölümünde ithal ikameci 
stratejinin gerekliliği savunulur. Bu tercihten 
yurt içi yatırımların artırılarak sanayi 
sektörünün büyümesini sağlamak ve dışa 
bağımlılığı azaltılması beklenir. İthalat 
kısıtlamaları yeni alanlarda, genellikle 
imalat sanayisinde yatırım olanaklarının 
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Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını 
gerçekleştirmek için gerekli kaynak 
birikimine ulaşamayan Türkiye, 1970’lerin 
ikinci yarısında yoğun bir sıkıntı içine girer. 
Özel sektör yatırımları geriler, kamu kesimi 
yatırımları öne geçer. Öte yandan, yatırım 
ve ara mallarında önemli sayılabilecek 
bir üretim kapasitesi kurulamamış 
olduğundan, sınai üretime tüketim malları 
sektörü egemen olmuş, kurulu kapasitenin 
yaşatılabilmesi için de iç talep çeşitli yollarla 
sürekli olarak körüklenmiştir.

Önüne koyduğu iddialı büyüme hızlarını 
gerçekleştirmek için gerekli kaynak 
birikimine ulaşamayan Türkiye sanayisi, 
1970’lerin ikinci yarısında yoğun bir bunalım 
içine girer. Yatırımlar tasarruflardan daha 
hızlı artar ve sonuçta kaynak açığı doğar. 

Yüksek büyüme hızı hedefleri 
doğrultusunda yatırımların 
GSMH içindeki payı 1962’de 
yüzde 14,5 iken 1977’de 
yüzde 25,4’e çıkar. Toplam 
yatırımlar içinde tarımın 
payı azalırken sanayinin payı 
yükselir. Sanayi içinde de 
imalat sanayisi yatırımları 
ağırlıktadır. İmalat sanayisi 
yatırımlarının 1963-1967 
dönemi toplam yatırımları 
içindeki payı yüzde 20,4 
iken 1973-1977 döneminde 
yüzde 28,2’ye çıkar. İmalat 
sanayisi yatırımlarında 
ağırlık 1978’e kadar özel 
kesimde iken 1979’da 
kamu kesimi yatırımları 

öne geçer. İmalat sanayisi yatırımları 1979 
yılında düşüşe geçer. Düşüş özellikle özel 
kesim yatırımlarında önemli boyutlara 
ulaşır. İthal ikameci sanayileşme, ağırlıkla 
dayanıklı-dayanıksız tüketim mallarında 
geliştirilip, yatırım ve ara mallarında 
önemli sayılabilecek bir üretim kapasitesi 
kurulamamış olduğundan, sınai üretime 
tüketim mallan sektörü egemen olmuş, 
kurulu kapasitenin yaşayabilmesi için 
de iç talep çeşitli yollarla sürekli olarak 
körüklenmiştir. Öte yandan, üretilen tüketim 
malları ihraç edilemediğinden bu mallara 
yurt dışından talep sağlanamamakta ve 
tüketim malları sanayisini yaşatmak için 
zorunlu olan tüketim malı talebi tümüyle 
yurt içinden sağlanmaktadır. 1973’den 
sonra Merkez Bankası’nın başta KİT’ler 
olmak üzere kamu kesimine açtığı krediler 
hızla artar. Dolayısıyla para arzı yükselir ve 

doğmasına yol açacak, kaynakların yeni 
sanayilere kaymasıyla sanayi sektörü 
büyüyüp genişleyecektir. Öte yandan ithal 
malların yurt içinde üretilmesiyle birlikte 
bu ithal etme oranı azalır, dolayısıyla dışa 
bağımlılık düşer. Planlı dönemde her plan 
yılı, oldukça iddialı büyüme hızı hedefleriyle 
başlar. 1977 yılına kadar, yüksek büyüme 
hızlarına ulaşılır. 1962-1977 döneminde 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzde 6,7 
büyürken; tarım, sanayi ve hizmetlerin 
ise sırasıyla yüzde 3,3, yüzde 10 ve yüzde 
7,8 büyüme hızı yakalanır. 1977’ye kadar 
özellikle sanayi kesiminde yüksek büyüme 
oranları gerçekleşir, 1977’den sonra ise 
hızlı bir düşüşle bu sektördeki büyüme 
1979’da yüzde -3’e geriler. Sanayinin 
büyüme hızıyla ithalat arasında yakın bir 
ilgi vardır. 1970’e doğru, döviz darboğazı 

nedeniyle, gereksindiği ithal girdilerini 
sağlamayan sanayinin büyüme hızı 
düşer, 1970’den sonra döviz rezervlerinin 
iyileşmesiyle büyüme hızlanır, 1977’de 
tekrar daralan döviz nedeniyle büyüme hızı 
keskin bir düşüş yaşar. Bu hızlanma ve 
düşme, sanayi üretiminin girdi yönünden, 
sanayi yatırımlarının da sermaye malları 
yönünden dışa bağlı oluşundan kaynaklanır. 
Bu dönemde sanayi, döviz buldukça 
büyüyebilmekte; döviz daraldıkça büyümesi 
durmakta, hatta gerilemektedir.

1960’lar sonrasında hazırlanan ilk kalkınma 
planı olan Birinci Beş Yıllık Plan’ın “15 
Yıllık Hedefler” bölümünde ithal ikameci 
stratejinin gerekliliği savunulur. Bu tercihten 
yurt içi yatırımların artırılarak sanayi 
sektörünün büyümesini sağlamak ve dışa 
bağımlılığı azaltılması beklenir.

üretim artışının çok üstünde seyrederek 
enflasyon yaşanmasına neden olur. 
1962’de 241 milyon dolar olan dış ticaret 
açığı 1963’de 320 milyon dolara çıkar. 
Bu açıklar 1962 yılında 14 gelişmiş ülke 
hükümetinin oluşturduğu konsorsiyumun 
verdiği borçlarla kapatılmaya çalışılır. 
Konsorsiyum, 1970’lere kadar borçlanılan 
temel kaynaklardan biri olur. Dış kaynak 
sorunu yeni borçlanmalarla aşılmak 
istenir. 1962’de 830 milyon dolar, 1975’te 
4,8 milyar dolara ulaşan dış borçlar, 1977 
sonunda 2 milyar dolar Dövize Çevrilebilir 
Mevduat (DÇM) borcu olmak üzere, 11,5 
milyar dolara çıkar. 1978’den itibaren tekrar 
Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası 
gibi uluslararası kuruluşlardan, gelişmiş 
ülke hükümetlerinden, OECD’den uzun 
vadeli krediler sağlanır, IMF ile imzalanan 
stand-by anlaşmaları gereğince kısa vadeli 
krediler bulunur. Böylece 1979 yılı sonunda 
dış borçlar 10,2 milyar dolar uzun vadeli, 
4,4 milyar dolar da kısa vadeli olmak üzere 
14,6 milyar dolara çıkar. Alınan borçlar 
vadesinde ödenemez, bu nedenle sık sık 
erteleme yoluna gidilir. İthal ikameci model 
çerçevesinde sürdürülen sanayi birikimi 
artık tıkanma noktasına gelince, “ihracata 
dönük sanayileşme” stratejisi önerilmeye 
başlanır. Türkiye’ye, uluslararası arenada 
avantajlı olabileceği sektörlerde; özellikle 
de tekstil, gıda, cam sanayileri ile demir-
çelik ve otomotiv sektörlerinin emek-
yoğun aşamalarında uzmanlaşması yolu 
görünmüştür.

1980 SONRASINDA 
SANAYİLEŞME VE 
ÖZELLEŞTİRMELER
Sanayileşme politikası açısından 1980 yılı 
bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak 1980’de, önce 
istikrar önlemleri paketi olarak uygulamaya 
konan ekonomi politikaları dizisi zaman 
içinde ekonomik yapıda köklü değişiklikleri 
amaçlayan bir yapısal uyum programına 
dönüşür.

Sanayileşme politikası açısından 1980 yılı 
bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak 1980’de, önce 
istikrar önlemleri paketi olarak uygulamaya 
konan ekonomi politikaları dizisi zaman 
içinde ekonomik yapıda köklü değişiklikleri 
amaçlayan bir yapısal uyum programına 
dönüşür. Bu programın düzenleme ve 
uygulama evrelerinde IMF ve özellikle 
Dünya Bankası, gerek resmi anlaşmalar 
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itibaren Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne 
girmiş olması uluslararası piyasalarla 
bütünleşme amacının bir uzantısı olarak 
değerlendirilebilir. 1989’dan sonra hız 
kazanarak 1990 yılına kadar ancak 181,6 
milyon dolar düzeyine çıkan özelleştirme 
gelirleri, 1990-1994 döneminde hızla artarak 
1,9 milyar dolara, 1998 sonunda da 4,6 
milyar dolara ulaşır.

İhracat 1980’de 2,9 milyar dolardan, 1987’de 
10,2 milyar dolara ve 1998’de 26 milyar 
dolara yükselirken sanayi mallarının toplam 
ihracat içindeki payı, 1980’de yüzde 36’dan 
1998’de yüzde 85’e yükselir.

İhracat 1980’de 2,9 milyar dolardan, 1987’de 
10,2 milyar dolara ve 1998’de 26 milyar 
dolara yükselirken sanayi mallarının toplam 
ihracat içindeki payı, 1980’de yüzde 36’dan 
1998’de yüzde 85’e yükselir. Sanayi ürün 
ihracatındaki bu büyük artışla, ihracatın 
yapısında gerekli çeşitlilik sağlanır. Sanayi 
ürün ihracatı dokuma, giyim ve demir-
çelik gibi emek ve doğal kaynak yoğun 
mallar üzerinde yoğunlaşmaya devam 
eder. Türkiye, dünya toplam ihracatı içinde 
dokuma ve giyim sektörü payının en yüksek 
olduğu birkaç ülke arasındadır.

KÜRESEL 
KRİZLER VE 
TÜRK SANAYİSİ
1997’de önce Güneydoğu 
Asya’da, izleyen yıl Rusya’da 
boy gösteren ve giderek 
dünya ekonomisine yayılan 
küresel kriz, Türkiye 
ekonomisini, dolayısıyla 
sanayisini de olumsuz yönde 
etkiledi. İç talep ve dış talep 
gerilemesi sonucu, sanayide 
kapasite kullanım oranları 
düşerken birçok alt sektörde 

üretim düşüşleri hızlandı. Özellikle tekstil, 
otomotiv gibi alt sektörlerde kriz daha erken 
hissedilmeye başladı.

1997’de önce Güneydoğu Asya’da, izleyen 
yıl Rusya’da boy gösteren ve giderek dünya 
ekonomisine yayılan küresel kriz, Türkiye 
ekonomisini, dolayısıyla sanayisini de 
olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye, serbest piyasa ağırlıklı model 
çerçevesinde dünya piyasalarıyla 
bütünleşmeyi amaçlayan sanayileşme 
politikalarından hiç vazgeçmedi.

yoluyla doğrudan ve gerekse dolaylı olarak 
son derece etkilidir. Dünya Bankası ile 
1980-1984 dönemini kapsamak üzere art 
arda beş yapısal uyum kredi anlaşması ve 
1985-1987 döneminde tarım, finans ve enerji 
sektörlerini kapsamak üzere sektörel uyum 
kredi anlaşmaları yapılır. Bu anlaşmalar 
yoluyla sağlanan krediler, Türkiye’nin başta 
dış ticaret ve finans piyasalarında serbestlik 
olmak üzere çeşitli alanlarda köklü yapısal 
değişiklikler sağlaması şartına bağlanır. 
Türkiye, piyasa ekonomisi güdümünde 
dünya ekonomisiyle bütünleşme 
yörüngesine oturmayı amaçlayan ve daha 
sonraki yıllarda yaygınlaşan yapısal uyum 
ivedilerini ilk alan ve bunların şartlarını en az 
sapmayla yerine getiren ülkeler arasındadır. 
Türkiye’nin 1980’den bu yana uygulamakta 
olduğu sanayileşme politikası bu tarihe 
kadar uygulanagelmiş olan politikalara 
tümüyle zıt ve tepkisel özellikler taşır. 
1981 yılında kotaların kaldırılmasıyla ilk 
önemli somut adım atıldıktan sonra, dış 
ticaret serbestliği ithalat yasaklarının çok 
büyük ölçüde kaldırıldığı 1983 sonlarından 
itibaren hız kazanır. Gümrük vergi 
oranlarının aşamalı olarak indirilmesinin 
de katkısıyla, ortalama koruma oranları 

önemli ölçüde düşer ve çeşitli ekonomik 
faaliyetler arasındaki koruma oranı azalır. 
1980’li yıllarda gerçekleştirilen dış ticaret 
liberasyonu Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
ilişkilerinden büyük ölçüde bağımsız bir 
gelişme gösterir. Avrupa Birliği ile ilişkiler, 
Türkiye’nin Nisan 1987’deki tam üyelik 
başvurusu ve bunu izleyen Gümrük Birliği 
görüşmeleri çerçevesinde yeni bir ivme 
kazanır. Türkiye 1995 yılı başı itibariyle 12 
Yıllık Liste’de yüzde 95; 22 Yıllık Liste’de 
yüzde 90 oranında gümrük indirimi 
gerçekleştirir. Türkiye’nin 1996 başından 

Tekstilde özellikle Kahramanmaraş, Adana, 
Adıyaman dolaylarında yoğunlaşan iplik 
üretiminin aşırı kapasitelerde ve dış talebin 
süreceği beklentisiyle kurulmuş olması bu 
fabrikalarda ciddi krizlere yol açtı. Otomobil 
üretiminde de çeşitli dünya firmalarının 
ortaklığı ile kurulan ve iç talebe bel bağlayan 
üretim, ciddi bir krizle yüz yüze kalacağa 
benziyordu.

Küresel krizden etkilenen sanayi 
kesiminde 1998’in ilk 3 ayında üretim 
artışı yüzde 10,3 ile iyi bir durumdaydı. 
Ancak baharla beraber üretim düşüşleri 
de başladı. Sanayinin genelinde ikinci 3 
ayda üretim artışı yüzde 3,3’e geriledi. 
Sanayide üretim düşüşlerine devlet-özel 
ayrımı açısından bakıldığında durum 
daha “vahim” görünüyordu. Birçok 
alt sektörde görüntünün görece iyi 
olması, devlet sektöründeki rakamların 
yüksekliğindendi. Sadece özel sektör 
sanayisi olarak bakıldığında krizdeki 
sektörlerin görünenden fazla ve sorunun 
boyutunun daha büyük olduğu görülüyordu. 
Özel sanayi işyerlerinde yılın 3. döneminde 
sanayi üretimi yüzde 2,6 geriledi, devlette ise 
yüzde 7 artış oldu. Başka bir ifadeyle, devlet 
işyerleri üretim azalışı krizine daha yavaş 
giriyorlardı. Sanayinin alt sektörlerinden 
tekstilde; krizin özel sektörde olduğu, 
devlete ait tekstil işyerlerinde 1998’in 3. 
mevsiminde yüzde 23’e yakın üretim artışı 
yaşandığı görülüyordu. Otomotiv, özel 
sanayinin krizi giderek derinleşen bir diğer 
alt dalı oldu. Yılın 3. mevsiminde otomotivde 
üretim düşüşü yüzde 9,2’yi buldu. Özel 
sanayide kimya, yüzde 5’e yakın üretim 
düşüşü yaşadı. Özel sanayide çimento 
üretimi yolunda görünse de taş-toprak 
sanayisindeki üretim düşüşü 3. dönemde 
yüzde 4’ü bulmuş durumdaydı. Aynı ölçüde 
bir üretim gerilemesi, demir-çeliğin dahil 
olduğu metal ana sanayisinde gözlendi. 
Üretim ölçeğinin küçüklüğü, sermaye 
stokunun eskiliği, üretimin gelişmiş 
yörelerde yoğunlaşması, işgücünün eğitim 
ve beceri düzeyinin ve araştırma geliştirme 
(Ar-Ge) harcamalarının düşüklüğü Türk 
sanayisinin temel zaafları arasında gösterile 
gelmiştir. Ne var ki, Türkiye, serbest 
piyasa ağırlıklı model çerçevesinde dünya 
piyasalarıyla bütünleşmeyi amaçlayan 
sanayileşme politikalarından hiç 
vazgeçmedi.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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MASKİ ARAÇ FİLOSUNA 5 YENİ KAMYONET EKLEDİ
üzere 5 adet çift kabin kamyoneti 
daha bünyesine kattı. Araçların 
3’ü Turgutlu, Saruhanlı ve Sarıgöl 
ilçelerinde hizmet vermek üzere 
birimlere teslim edilecek. Diğer 2 
araç ise merkezde meydana gelen 
bakım-onarım ve tamirat işlerinde 
kullanılacak. 

ARAÇ FİLOSU 
BÜYÜMEYE DEVAM 
EDECEK

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak 
Aslay, MASKİ’nin araç filosunu daha 
da güçlendirmeye devam ettiklerini 
söyledi. Aslay, “MASKİ olarak 17 ilçede 
hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza en 
iyi hizmeti sunmak için araç filomuzu 
güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, 5 kamyoneti 
daha bünyemize kattık. Aynı zamanda, 
2017 yılının da planlamasını yaptık. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 
il genelindeki hizmet kalitesini daha da 
yükseltmek amacıyla oluşturduğu 451 
araçlık dev araç filosuna 5 adet kamyonet 
ekledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara 
daha iyi hizmet ulaştırmak için yatırımlarına 
devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, hem 
merkezde hem de ilçelerde kullanılmak 

Cengiz Ergün’ün bizlere verdiği destekle 
hizmet kalitemizi daha da yukarılara 
çekecek başka araçları da bünyemize 
katacağız. 2017 yılında bünyemize muhtelif 
sayılarda kamyon, kamyonet, motosiklet, 
kanal açma aracı, kazıcı yükleyici, traktör, 

ekskavatör, vinç, tır, su tankeri ve vidanjör 
ekleyeceğiz. İl genelinde kesintisiz hizmet 
için yapmış olduğumuz yatırımlarımızın 
hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

ÖZ GÜLER TIRSAN İLE
SAĞLAMLIĞA YATIRIM YAPTI

yaptı. Araçların 
satışı Tırsan 
Hatay bayisi Hatay 
Has Otomotiv 
tarafından 
gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin 
lider treyler 
üreticisi Tırsan, 
30 Kasım’da 
Adapazarı 
fabrikasında 
yapılan tören ile Öz 
Güler Uluslararası 
Taşımacılık’a 8 
adet Tırsan SNS 
Brandalı Maxima+ 
teslim etti. Yapılan 

teslimat törenine Öz Güler Uluslararası 
Taşımacılık Ortaklarından Mehmet Nuri 

Tırsan, Öz Güler Uluslararası Taşımacılık’a 8 
adet Tırsan SNS Brandalı Maxima+ teslimatı 

Güler, Hatay Has Otomotiv Satış Şefi 
Mehmet Ali Zubaroğlu ve Tırsan Bayi Satış 
Yöneticisi Ersin Şeker katıldı.

Hatay merkezli firma, müşterilerine komple 
ve parsiyel kuru yük hizmeti sunmaktadır. Öz 
Güler Uluslararası Taşımacılık Ortaklarından 
Mehmet Nuri Güler, yaptığı açıklamada, 
2006 yılından beri müşterilerine nakliye ve 
depolama hizmetleri sunduklarını söyledi. 
Yeni aldıkları araçlarla filolarındaki Tırsan 
markalı ürün sayısının 45’e yükseldiğini 
belirten Güler, Tırsan’ı tercih etme nedeni 
şöyle anlattı: “1996 yılından bu yana Tırsan 
ürünlerini kullanıyoruz. Filomuzda başka 
treyler markaları da bulunuyor. Bu nedenle 
Tırsan ile diğer markalar arasındaki farkı 
çok iyi görebiliyoruz.  Tırsan ikinci el değeri, 
sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ile hep öne 
çıkıyor. Bundan sonraki alımlarımızda da ilk 
tercihimiz Tırsan olacaktır” dedi.
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LOJİSTİKTE TÜM RİSKLER
TEK POLİÇE İLE TEMİNAT ALTINDA

hizmetlerindeki sorumlulukları bütünüyle 
kapsayan, sorumluluk esasına dayalı ve 
verilen hizmetler doğrultusunda eklemeler 
yapılabilen pratik ve uygun maliyetli bir 
sigorta olarak lojistik sektörünün temel 
ihtiyaçlarına cevap verebildiğini söyledi.

50 BİN ARAÇLIK FİLO İLE 
AB’DE İKİNCİ
Söz konusu ürün Türkiye için de oldukça 
önemli.  Türkiye’den avantajlı coğrafi 
konumu sayesinde 4 saat uçuş mesafesinde 
56 ülkeye ulaşılabiliyor ve 1.5 milyar insanın 
yaşadığı bu ülkeler, dünya ithalatının yaklaşık 
yarısını gerçekleştiriyor. Bu da çok uluslu 

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk 
yönetimi şirketi Marsh, lojistik sektörünün 
tüm risklerini tek bir poliçe ile teminat 
altına alıyor. Uzun yıllardır lojistik sektörüne 
özel çözümler üreten Marsh Marine 
Cargo ekibi Freight Forwarder Liability 
(FFL), yani Yük Taşımacılığı Sorumluluk 
Sigortası poliçesi ile lojistik tedarikçileri; 
nakliye, depolama, belgeleme, gümrük 
işlemleri, hata ve atlamalar, para cezaları, 
kâr kaybı, suistimaller gibi sorumlulukları 
tek bir poliçe ile teminat altına aldırabiliyor. 
Marsh Türkiye CEO’su Hakan Kayganacı, 
FFL sigortasının uluslararası ticaret 
konvansiyonları ile paralel çalışan, lojistik 

lojistik şirketlerinin Türkiye’ye yatırımının 
önünü açıyor ve lojistik sektörü hızla 
büyüyor. Kayganacı, bu avantajı sayesinde 
Türkiye’nin şu anda 50 bin aracı geçen filosu 
ile Avrupa’nın en büyük kara taşımacılığı 
filosuna sahip olduğuna dikkat çekti. 

‘FFL, LOJİSTİK İÇİN HAYATİ 
ÖNEME SAHİP’
Bu noktada ekipman ve tesislerin yanı sıra, 
lojistik tedarikçilerinin yaptıkları hizmet 
sözleşmelerinde önemli sorumlulukların 
altına imza attığına dikkat çeken Kayganacı, 
bunlar arasında ağır sigorta maliyetlerinin 
de bulunduğuna dikkat çekti. FFL’nin 
bu anlamda ülkemiz lojistik sektörü 
için hayati önem taşıdığının altını çizen 
Kayganacı, Marsh Analytics’in sağladığı 
istatistiklere dayalı ortak çalışma ile FFL 
sigortasının limit, muafiyet ve kapsamını 
şekillendirdiklerini ve birlikte belirlenen 
ürün için titiz market çalışması yaptıklarını 
anlattı. Kayganacı, “Sahip olduğumuz global 
sigortacı ağı ile müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda yerel ve uluslararası uzman 
sigorta marketlerinden geniş kapsamlı 
teminatlar sağlıyoruz” dedi.

Tüm bu avantajların yanı sıra Marsh 
Türkiye Oto Departmanı da, Türkiye’deki 
lojistik firmalarına en doğru çözümü 
sunmaya devam ediyor. Lojistik firmalarının 
ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde araç 
sigortası paketleri hazırlayan Marsh 

Türkiye Oto Departmanı 
şirketlerin filolarını 
trafik, kasko ve ek 
sorumluluk poliçeleriyle 
tam olarak güvence altına 
alıyor, hasar yönetimi 
konusunda da şirketlere 
aktif olarak destek oluyor. 
Ayrıca departman, hasar/
prim analizleri sayesinde 
bir sonraki poliçenin 
yapısını oluşturabiliyor 
ve tüm operasyonel işleri 
teknoloji desteği ve uzman 
kadrosuyla yönetmeyi 
aralıksız sürdürüyor.

Dünyanın lider sigorta 
brokerliği ve risk 
yönetimi şirketi Marsh, 
aracılık ettiği lojistik 
tedarikçilerinin ağır 
sigorta maliyetlerini 
tek bir ürün ile ortadan 
kaldırıyor.  Marsh Türkiye 
CEO’su Hakan Kayganacı, 
lojistik sektörünün 
ihtiyaçları dikkate alınarak 
tasarlanmış olan ‘Freight 
Forwarder Liability 
(FFL) poliçesi ile lojistik 
tedarikçisinin nakliye, 
depolama, belgeleme, 
gümrük işlemleri, hata ve 
atlamalar, para cezaları, 
kâr kaybı, suiistimaller 
gibi sorumluluklarını 
tek bir poliçe ile 
sigortacı teminatının 
sağlanabildiğini ifade etti. 
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“JCB LOADALL’LAR ANTALYA’DA 
VİNÇ FİRMALARI İLE BULUŞTU”

ve sunduğu güvenlik 
sistemleri detaylı olarak 
anlatıldı.

Dünya’da her 3 kişiden 
1’inin JCB Loadall 
tercih ettiğine değinen 
Teleskobik Yükleyiciler 
ve Endüstriyel Ürünler 
Müdürü Mustafa Çağa 
sözlerine şu şekilde 
devam etti.

“İnsan ihtiyaçlarının, 
beklentilerinin artması 
ve hızla gelişen teknolojinin yardımı ile 
işlerimizi daha konforlu ve güvenli hale 
getiren iş makineleri, günümüzde varlığını 
arttırmaya devam etmektedir. Eskiden 
rekabette çok kullanılan ‘ Büyük balık, 
küçük balığı yutar’ cümlesi şimdilerde 
yerini zamanın ne kadar önemli olduğunu 
vurgulayan ‘ Hızlı balık, yavaş balığı yutar’ 
cümlesi ile değiştirmiştir. Teleskobik 
yükleyiciler de işletmemize hız katan, 
zamanı verimli kullanmamızı, güvenli iş 
yapmamızı sağlayan makinelerdir. Kullanım 
alanlarının oldukça geniş olmasına rağmen, 
müşterilerimiz kendi fikirlerini katarak 
talep ettikleri, geliştirdikleri ataşmanlar ile 
kullanım alanlarını daha da arttırmaktalar. 

Tarım sektöründe; pamuk, çırçır, hayvan 
çiftlikleri, yem işlemleri v.b. inşaat 
sektöründe; toplu konut projeleri, avm 
projeleri, inşaat malzemesi üreticileri ve 
tedarikçileri, endüstriyel sektörlerde; vinç 
firmaları beton santralleri, tekstil firmaları, 

döküm tesisleri, geri 
dönüşüm tesisleri 
v.b. sektörlere 1,5 
ton 4 metreden 
4 ton 20 metreye 
kadar 30’dan fazla 
modelimiz ile birlikte 
hizmet vermekteyiz.

High-Spec diye 
tabir ettiğimiz, en 
üst donanımlar 
ile makinelerimiz 
getirmekteyiz. 

Sif İş Makinaları, distribütörlüğünü yaptığı 
JCB markasının 17 ve 20 mt kapasiteye 
sahip iki teleskobik yükleyici modeli ile 15-16 
Kasım tarihlerinde, Akdeniz Bölge Bayi 
Antmak İş Makinalarının tesisinde LOADALL 
Müşteri Günü etkinliği düzenlendi.

Bölge müşterileri tarafından merakla 
beklenen etkinliğine ilgi ve katılım yoğundu. 
Antalya merkezin yanı sıra Isparta, Fethiye ve 
Alanya bölgesi müşterileri de organizasyona 
katıldı. Etkinlik inşaat sektörünün yanı sıra, 
vinç işletmeleri ve endüstriyel sektörlerde 
faaliyet gösteren firmaların da ilgisini çekti. 
Organizasyon sırasında yapılan gösterilerde, 
makinenin sağlayacağı tüm avantajlar 

Makinelerimizi oluştururken 
müşterilerimizin daha sonra ihtiyacı 
olabileceğini düşündüğümüz özellikleri 
de makinelerimize dâhil etmekteyiz. 
Geniş servis ağımız ve yedek parça 
bulunabilirliğimiz konusunda her zaman 
olumlu yorumlar almaktayız. %85 - 
95 oranın JCB üretimi Loadall’ların 
özellikle motor, aks, şanzıman gibi ana 
komponentlerin, JCB tarafından üretiliyor 
olması makine dizaynına yansımaktadır. Bu 
durum JCB’nin otomotiv konforuna sahip, 
operatörü yormayan, kullanımı ve servis 
erişimi kolay ve en iyi görüş açısına sahip 
makineler üretmesini sağlamaktadır.

Müşteri günleri etkinliklerinde 
müşterilerimiz makinelerimizi yakından 
tanıma ve kullanma imkânı bulmaktalar, 
diğer markalar ile bizim ürünlerimizi 
kendileri karşılaştırmaktalar. Bu sene 
yapmış olduğumuz tüm müşteri günleri 
etkinliklerini çok verimli geçirdik. 
Müşterilerimiz artık bizi sizin 17 mt 
Loadall veya 20 mt Loadall ne kadar diye 
aramaktalar. Biz makinemizi anlatmaya 
başlamadan, bizden önce makine hakkında 
sevdiği yanları anlatmaya başlayan 
müşterilerimiz var. Bu bizi çok mutlu 
etmektedir. Müşterilerimiz ile birlikte biz 
büyük bir aileyiz. Etkinliklerin müşterilerimiz 
ile bize karşılıklı fayda sağladığına 
inanıyoruz. 2017 yılında daha genişletilmiş ve 
farklılaştırılmış şekilde organizasyonlarımız, 
etkinliklerimiz ile müşterilerimiz ile birlikte 
olacağız.”

STFA grup 
şirketlerinden 
SİF İş Makinaları, 
distribütörlüğünü 
yaptığı JCB markasının 
iki güçlü Teleskobik 
Yükleyici modeli 540-
170 ve 540-200 JCB 
LOADALL Tanıtım 
Günleri kapsamında 
Antalya’da boy 
gösterdi. 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201732

TOFAŞ’A ÇEVKO’DAN
YEŞİL NOKTA SANAYİ ÖDÜLÜ

başlayacak diğer şirketler için de bir fark 
yaratacağına inanıyoruz. Çevko Vakfı’nın, 
işletmelerin sürdürülebilir bir hayat için 
daha fazla sorumluluk üstlenmelerini teşvik 
etmek amacıyla düzenlemekte olduğu Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri’nde sürdürülebilir 
geri kazanım çalışmalarımızın ödüle layık 
görülmesinden ötürü mutluyuz” diye 
konuştu. 

Ödülü, Çevko Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhteşem Edis’ten teslim alan 
Güray Karacar, Tofaş’ın aynı proje ile 
geçen ay da yine değerli bir kurum olan 
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 
da ödüle layık görüldüğünü hatırlatan 
Karacar “Tofaş olarak tüm iş süreçlerimizi 
“sürdürülebilirlik” yaklaşımımız 
çerçevesinde şekillendirmek üzere 
çalışıyoruz. İnsana ve çevreye duyarlı ve 
daha verimli bir sistemi hayata geçirmek 
için çaba gösteriyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK 
YÖNETİMİ İÇİN 5R PROJESİ 
HAKKINDA:
Tofaş’ın çevre vizyonu; proaktif ve yalın 
yönetim araçları kullanarak, “Dünya 
Klasında Çevre Yönetim Sistemi” yaklaşımı 
ve 0 atık / 0 kayıp hedefine ulaşmak 
üzere geliştirdiği “arıtmak değil hiç 
kirletmemektir” temel prensibi üzerinde 
şekilleniyor. Tofaş çevre politikasında 
belirttiği üzere “her türlü atık bertaraf 

Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri, İstanbul’da gerçekleştirilen törenle 
sahiplerine teslim edildi. Türkiye ve dünyanın 
önde gelen şirketlerinin yarıştığı “Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri” töreninde Tofaş, 
“Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” 
kategorisinde “Sürdürülebilir Atık Yönetimi 
ve 5R” projesiyle ödüle layık görüldü.  

Tofaş’ın ödülünü, Tofaş Dış İlişkiler 
Direktörü Güray Karacar teslim 
aldı. Karacar “Toplumsal gelişim ve 
ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 
sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi 
sürdürülebilir sanayi açısından büyük 
önem taşımaktadır.    Sürdürülebilirlik 
kavramının temel taşlarından birisi olan 
sıfır atık ve geri kazanım uygulamalarının 
yaygınlaştırılabilmesi için yalın ve proaktif bir 
metodoloji olan 5R metodolojisi uygulamaya 

işlemini bir doğal kaynak kaybı 
olarak görme ve kirliliği kaynağında 
önleyecek yöntemleri geliştirme” 
ilkesine uygun şekilde 2020 yılı için 
toplam atık ve tehlikeli atık azaltım 
hedeflerini belirliyor. Tofaş, bu 
kapsamda ‘atık yönetimini’ entegre 
bir sistem olarak değerlendiriyor 
ve her malzemenin kullanımından 
başlayarak toplanma, taşınma, 
depolanma ve geri kazanım 
faaliyetlerini sistematik olarak 
yönetiyor ve sürekli iyileştirmeye 
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. 

5R metodolojisinin temelinde Refuse, 
Reduce, Reuse, Recycle, Recover adımları 
yer alıyor.

 İlk aşama olan Refuse’de, öncelikle 
atık oluşumu engellenmeye çalışıyor 
ve bu amaçla hammadde değişiklikleri 
gibi yöntemler kullanılıyor. İkinci aşama 
olan Reduce’da ise atık oluşumu 
engellenemiyorsa, atık azaltımına yönelik 
faaliyetlerin planlanması sağlanıyor. Bu 
aşamada hammadde değişiklikleri ve 
operasyonel kontrollere yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilebiliyor. Reuse ismi verilen 
üçüncü aşamada atık azaltımı sonrası 
uygulanan adım atık malzemelerin 
fabrika içi yeniden kullanımlarına yönelik 
faaliyetler planlanıyor. Dördüncü bölüm 
olan Recycle’da atık oluşumu ilk üç 
adımda azaltıldıktan sonra, atıkların geri 
dönüşümünün sağlanabilmesi için gerekli 
planlamalar yapılıyor. Son aşama olan 
Recover’da ise tüm adımlara rağmen halen 
kalen atık söz konusu ise öncelikli olarak 
geri kazanım (malzeme/enerji) faaliyetleri 
planlanıyor.

Tofaş, Çevko Çevre 
Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı 
tarafından verilen ‘Yeşil 
Nokta Sanayi Ödülleri’ 
kapsamında “Sürdürülebilir 
Atık Yönetimi ve 5R” 
projesiyle ödüle layık 
görüldü. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen “Yeşil Nokta 
Sanayi Ödülleri Yarışması”  
“Yeşil Nokta” üyelerinin geri 
kazanım konusunda yasal 
sorumluluklarının ötesinde 
gerçekleştirdikleri örnek 
çalışmaları kamuoyuna 
duyurup, başarılı çalışmalar 
yürüten firmaları da 
özendirerek teşvik etmeyi 
hedefliyor.
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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİLOSUNU
FORD TRUCKS İLE GÜÇLENDİRDİ

Bayram, Ford Trucks Türkiye Direktörü 
Serhan Turfan, Ford Trucks Kamu Satışlar 
Türkiye Müdürü Deniz Durmaz, Ford Trucks 
Kamu Satışlar Bölge Müdürü Ali Yalçın, Ford 
Trucks Bayisi Erdeğer A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdülkerim Erdoğan ve Erdeğer 
A.Ş Satış Müdürü Müjdat Aras katıldı.

Ford Trucks: Güçlü, verimli, konforlu, 
dayanıklı

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına 
uygun olarak Ford Otosan mühendisleri 
tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, 
yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat 

alanında faaliyet gösteren müşterilerin 
beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın 
DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik 
ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak 
üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına 
yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin 
konforunu bir arada yaşatıyor. 

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana 
sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda 
üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, yurtdışında 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosunu 10 
adet Ford Trucks 2533HR, 10 adet 2533D, 5 
adet 2533D ve 4 adet 1833DC olmak üzere 29 
adet Ford Trucks ile genişletti. Düzenlenen 
teslimat törenine; Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül 
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir 
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı 
Fehmi Erdem, BASKİ Genel Müdürü Mustafa 

20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; 
Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, 
Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç 
ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford 
Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda 
Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq 
motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi 
markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır 
ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 
yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek 
katma değer sağlıyor.

OTOKAR’DAN MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ EĞİTİMİ
ve Hilmi 
Erdem’in 
hazırladığı 
eğitimler, 
skeçlerle 
paylaşıldı

Koç Topluluğu 
şirketlerinden 
Otokar, yeni 
yılda da 
müşteri odaklı 
yaklaşımı ve 
grup sinerjisi 
ile fark 
yaratmaya 
hazırlanıyor. 

Kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile 
müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler 
geliştiren Otokar, sektördeki başarılarına 
yenilerini eklemek, grup dinamiği ve 
müşteri memnuniyetini artırmak için bu 
kez bayi satış müdürleriyle bir araya geldi. 

Otomotiv sanayiinin köklü ismi Otokar, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki otobüs, 
treyler ve kamyon bayisi satış müdürleriyle 
bir araya geldi. KKTC’de düzenlenen 
toplantıda Otokar’ın müşteri odaklı satış 
yaklaşımı, ünlü oyuncular Umut Oğuz 

14-16 Kasım tarihleri arasında KKTC Merit 
Crystal Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya, 
Türkiye’nin dört bir yanından otobüs, treyler 
ve kamyon bayisindeki 32 satış müdürü 
katıldı.

Üstün tasarım, ürün geliştirme, üretim 
kabiliyetini; satış ve satış sonrasındaki 
hizmetleriyle perçinlemek için yıl boyunca 
eğitimler düzenleyen Otokar, müşteri 
odaklı satış yaklaşımını “Yaratıcı Drama ve 
Grup Dinamiği” eğitimiyle paylaştı. İki gün 
süren etkinliğin ilk günü sahne alan tiyatro, 
sinema ve dizi filmlerin sevilen isimleri 
Umut Oğuz ile Hilmi Erdem, “Müşteri 
Odaklı Satış” ve “İletişim Teknikleri”ni 
hazırladığı eğlendirici skeçleriyle aktardı. 

Otokar’ın satış ve pazarlama ekibinin de 
yer aldığı etkinliğin ikinci gününde; satış 
temsilcileri ile Otokar ekibinin takım 
çalışmasının yanı sıra grup sinerjisini 
artırmak için outdoor etkinlikler 
düzenlendi. 
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
 “2016 KASIM AYI DEĞERLENDİRME RAPORU “ nu AÇIKLADI 

üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 18 
artarak 844 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

• Bu dönemde, traktör üretimi ile birlikte 
toplam üretim 1 milyon 377 bin adet olarak 
gerçekleşti.

• 2015 yılı aynı dönemine göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2016 yılı ilk on 
ayında toplamda yüzde 6 azalırken, ürün 
grubu bazında:

• B. Kamyonda yüzde 50 

• Midibüste yüzde 50

• K. Kamyonda yüzde 42

• Minibüste yüzde 11

• Otobüste yüzde 4

• Kamyonette yüzde  2  
oranında azalma kaydetti. 

• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 
otomobil üretimi, 2015 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 18 oranında artarak 844 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. 

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

• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör 
üretimi yüzde 1 oranında azalarak 47 bin 
266 adet oldu.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 
otomobil satışları, 2015 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 6 oranında arttı ve 649 bin adet 
oldu.

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

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

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

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre toplam 
pazar, yüzde 2 oranında artarak 863 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı yüzde 6 oranında arttı ve 
649 bin adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında 
artarken otomobil ihracatı ise yüzde 21 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, 
toplam ihracat 1 milyon 22 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 659 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 11 
arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 
21,9 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 7,3 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2016 
YILI KASIM AYI SONUÇLARI
• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış ile 
toplam 1 milyon 330 bin adet taşıt aracı 

Tablo2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde; geçen 
yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç 
pazarı yüzde 41 oranında azalarak 21 bin 
120 adet, kamyon pazarı yüzde 42 oranında 
azalarak 18 bin 120 adet, midibüs pazarı 
yüzde 38 oranında azalarak bin 761 adet ve 
otobüs pazarı yüzde 30 oranında azalarak 
bin 239 adet düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2016 
yılında toplam pazar yüzde 34, otomobil 
pazarı yüzde 52 ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 3 oranlarında artarken, ağır ticari 
araç pazarı yüzde 35 oranında düşüş 
gösterdi.

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 659 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 77’sini oluşturan 1 milyon 
22 bin adet taşıt ihraç edildi. 2016 yılı Ocak-
Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 
14 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 21 oranında artarken,  ticari 
araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör 
ihracatı ise 2015 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 10 oranında azalarak 12 bin 577 adet 
olarak gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam ihracat, 2015 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 11 oranında arttı ve 21,898 
milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 11 
artarak 19,701 milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 
16, yan sanayi ihracatı yüzde 4 oranında 
arttı. 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2016 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle 
yüzde 16,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu.

2016 yılı Ocak-Kasım 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim 
yüzde 8, otomobil 
üretimi ise yüzde 
18 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 330 
bin adet, otomobil 
üretimi ise 844 bin 
adet düzeyinde 
gerçekleşti.
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*** 34. sayfa devamı*** 34. sayfa devamı

Kaynak: OSD

TABLO 1.1: 2006–2016 yılları Ocak-Kasım dönemine ait otomobil satışları 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yerli/Local 101.288 98.765 91.347 104.322 126.084 154.660 127.535 124.906 125.260 153.170 158.914

İthal/Imports 225.580 196.955 188.772 208.319 284.239 349.902 347.819 438.550 352.017 458.086 489.980

Toplam/Total 326.868 295.720 280.119 312.641 410.323 504.562 475.354 563.456 477.277 611.256 648.894

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

TABLO 2.1: 2006–2016 yılları Ocak-Kasım dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yerli/Local 111.649 106.555 88.231 100.187 120.879 133.091 108.109 83.292 75.223 110.098 100.720

İthal/Imports 102.548 91.561 83.595 55.375 81.342 98.876 78.898 76.912 68.192 90.490 92.194

Toplam/Total 214.197 198.116 171.826 155.562 202.221 231.967 187.007 160.204 143.415 200.588 192.914

İthalat/Imports (%) 48 46 49 36 40 43 42 48 48 45 48

TABLO 3.1: 2006–2016 yılları ortalaması

Pazar     
10 Yıllık 

Ortalama 
(x1000)

2016 
(x1000)

Değişim 
%

Toplam 644,8 862,9 33,8

Otomobil 425,8 648,9 52,4

HTA 186,5 192,9 3,4

ATA 32,5 21,1 -35,1  
 

TABLO 4.1: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)  

 

2015 2016

OTOMOBİL/ P.Cars 581.993 604.683 544.561 658.602 21

TİCARİ ARAÇLAR / CV 303.187 387.652 355.491 363.878 2

   * Kamyonet/Pick-Up 269.995 341.834 311.364 320.835 3

   * Minibüs/Minibus 26.458 38.255 37.352 31.044 -17

   * Kamyon/Truck 1.281 1.408 1.170 5.189 344

   * Midibüs/Midibus 824 447 390 862 121

   * Otobüs/Bus 4.629 5.708 5.215 5.948 14

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 885.180 992.335 900.052 1.022.480 14

TRAKTÖR/F.TRACTOR 17.014 14.932 13.941 12.577 -10

TOTAL 902.194 1.007.267 913.993 1.035.057 13

2016/2015  
(%)

11 Ay-11 Mo
SEKTÖR/SECTOR 2014 2015

Grafik 1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2016/2015 Otomobil Satışları (x1000) Grafik 2.1: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
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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

Fuarımız 
KOSGEB tarafından 
desteklenmektedir.
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BİZ BİR TAKIMIZ

Öyle bir takım düşünün ki, yüzlerce 
farklı ürün üretip, bu ürünleri pazara 
sunuyor.  Ürünlerinin sorunsuz 
kullanılması için her türlü desteği 
sağlıyor, kullanıcılardan gelen talepler 
doğrultusunda gözlerini dört açıp 
talepleri yerine getiriyor, daha fazlası 
için kolları sıvıyorlar.

Hepsi bu ülke için defans 
yapan, hepsi bu ülke için 
gol atmaya çalışan 
birer futbolcu gibiler. 
Öyle prim için filan 
da oynamıyorlar. 
Tabi ki para 

kazanmak istiyorlar ama hepsinin birer 
markası var ve bu markanın bayrağını 
ülkemizde sallandırdıkları gibi, tam 
80 ülkeye de taşımış durumdalar. 
Bayrağımız birçok nedenle o ülkelerde 
dalgalanıyor ve her geçen gün daha 
fazla tanınır durumdalar. 

 Bazılarının peşinde yabancılar 
takımlar koşuyor. Hatta çoktan 

yabancılarla flört edenler 
bile var. 

Dinamik pazarlarda, dinamik 
oyuncular olabilmek için yıl boyunca 
yüzlerce kez yabancı ülkelere gidip, 
fuarlara katılıyorlar. 

Türkiye ekonomisine milyar 
dolar seviyesinde katma değer 
yaratan bu oyuncular, 2023 yılında 
Cumhuriyet’imizin 100’ncü yaşını 
kutlarken, bu yolda emeği geçen nice 
farklı takım ile birlikte bu gururun 
mimarlarından olmak istiyorlar. 

Hep birlikte, 

Evet, biz büyük bir takımız. Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış, ülkemizin her biri bir 
diğerinden kıymetli şehirlerinde yerleşik ve ülkemizin gelecekte daha iyi bir ekonomiye 
sahip olabilmesi için bir araya gelmiş oyuncularından oluşan bir takım. 

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com
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ULUOVA İNŞAAT’IN TERCİHİ FORD TRUCKS OLDU

DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik 
ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip 
olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, 
kullanıcısına yüksek performans ve düşük 
yakıt tüketiminin konforunu bir arada 
yaşatıyor. 

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik 
alana sahip olan Ford Otosan İnönü 

1984 yılından bu yana Ankara’da faaliyet 
gösteren, yol ve otoyol, su yapıları, Hes, 
baraj, köprü, viyadük gibi büyük projelere 
imza atan Uluova İnşaat, 15 adet Ford 
Trucks 1838T çekiciyi filosuna dahil etti. 
Ankara’da düzenlenen teslimat töreninde 
Ford Trucks Başer Oto Genel Müdürü Ömer 
Faruk Başer ve Ford Trucks Bölge Müdürü 
Necip Emre Kirazcı, Uluova İnşaat Genel 
Müdürü Mehmet Özbulut ve Genel Müdür 
Yardımcısı Zeynep Özbulut Babacan’a 
plaketlerini takdim etti.

AĞIR TİCARİ ARAÇ 
PAZARININ YERLİ YILDIZI 
FORD TRUCKS
Satışa sunulduğu pazarların standartlarına 
uygun olarak Ford Otosan mühendisleri 
tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, 
yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat 
alanında faaliyet gösteren müşterilerin 
beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın 

Fabrikası’nda 
üretiliyor. 
Yurtiçinde 30 
yetkili satıcı, 
yurtdışında 20 
distribütör ile 
müşterilere 
ulaşırken; 
Rusya, Türki 
Cumhuriyetleri, 
Doğu Avrupa, 
Afrika ve 
Ortadoğu’da 
50’ye yakın 
ülkeye ihraç 

ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan 
Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı 
zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre 
dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. 
Türkiye’nin kendi markasıyla kendi 
motorunu üreten tek ağır ticari markası 
olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile 
Türkiye ekonomisine yüksek katma değer 
sağlıyor.

ÇÖP SORUNU ÇÖP OLUYOR

“Yakın bir tarihte inşaat çalışmalarının 
tamamlanması ve işletme ruhsatlarının 
alınmasının ardından modern tesisimiz 
ilk olarak Yunusemre, Şehzadeler, 
Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine 
hizmet verecek. İlk olarak bu 5 ilçemize 
hizmet verecek olan tesisimiz daha sonra 
yapacağımız kapasite artışı ile 17 ilçenin 
çöpü bu tesiste bertaraf edecek” dedi.

Çevreye yönelik yatırım ve projeleriyle 
önemli çalışmalara imza atan Manisa 
Büyükşehir Belediyesi’nin dev 
yatırımlarından biri olan Uzunburun Katı 
Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama 
Alanı’nda inşaat çalışmalarında sona 
gelindi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Ertuğrul Yıldırım, modern tesiste 
inşaat çalışmalarının yüzde 94’ünün 
tamamlandığını vurgulayarak, tesisin 
kısa süre içerisinde Manisa’nın hizmetine 
gireceğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 40 
yıllık çöp sorununu tarihe gömüyor.  Bu 
kapsamda geçtiğimiz Mart ayında temeli 
atılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf 
Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı’nda 
inşaat çalışmalarında sona gelindi. 
Kısa süre içerisinde modern tesiste 
inşaat çalışmalarının yüzde 94 oranında 
tamamlandığını belirten Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 

ÇEVRECİ YATIRIMLAR 
DEVAM EDECEK
Modern tesisin Manisa’nın 17 
ilçesinde hizmete girmesiyle birlikte 
il genelindeki 75 adet vahşi depolama 
alanında rehabilitasyon çalışmasına da 
başlayacaklarını belirten Yıldırım, “Tabi 
ilk başta vahşi depolama alanlarına 
gelen çöpü kesmemiz gerekiyordu. Bu 
anlamda yakın zamanda bitecek olan 
tesisimiz ile birlikte bu rehabilitasyon 
çalışmalarımız başlayacak. İnanıyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün 
önderliğinde çöp sorunundan Manisa’nın 
tamamı kurtulacak. Ayrıca çevre kirliliğinin 
son bulmasının yanı sıra atıklardan enerji 
elde edilmeyi de planlıyoruz. Bu anlamda 
Manisa’da çevreye yönelik yatırımlarımızın 
devam edeceğinin altına çizmek istiyorum” 
dedi.
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STUTTGART HAVALİMANI, ALMANYA’NIN İLK

MAGİRUS SUPERDRAGON X8 ARACINI
İKİ ADET ALLİSON ŞANZIMAN DONANIMI İLE KULLANIYOR

operasyonları için araçta 6000 l/dk akış 
oranına ve 90 metreye kadar atış mesafesine 
sahip bir tavan tabancası ve 45 metreden 
fazla atış mesafesine sahip bir ön tabanca 
bulunuyor. Allison tam otomatik şanzıman ve 
10 bar’da 9,000 I/dk güce sahip sol motordan 
gücünü alan Magirus MPN 700 pompası 
sayesinde araç, hareket halinde yangın 
söndürme görevini başarıyla tamamlıyor. 

İki adet Allison 4000 Serisi™ şanzıman 
donanımlı Magirus Superdragon X8

SON KULLANICI (OPERATÖR) 

Stuttgart Havalimanı İtfaiye Departmanı

ŞASİ (ÜRETİCİ) 

Magirus GmbH

ŞASİ (TÜRÜ) 

Iveco IM52X8

ÜSTYAPI (TÜRÜ) 

Magirus Superdragon X8

MOTOR 

2 x Iveco Cursor 13

MOTOR GÜCÜ  

Her motor için motor gücü: 412 kW (560 bg)

TOPLAM MOTOR GÜCÜ:  

824 kW (1,120 bg)

ŞANZIMAN  

2 x Allison 4500R tam otomatik

Stuttgart havalimanı, Temmuz ayından bu 
yana Almanya’nın ilk Magirus Superdragon 
X8 aracını kullanıyor. 52 ton ağırlığındaki, 
8x8 çekiş gücünde ve dört akslı Iveco IM52X8 
şasiye sahip araç, Iveco Cursor motorları 
ve Allison 4500R tam otomatik şanzıman 
kullanılarak ikili güç paketiyle donatıldı.   

Aracın arkasına yerleştirilen iki adet Euro 5 
motor, motorların her biri 412 kW (560 bg) 
olmak üzere toplamda 824 kW (1,120 bg) güç 
sağlıyor. Tork konvertörü ve tam güçle vites 
değiştirme özellikleri sayesinde maksimum 
ivmelenme sağlayan iki adet Allison 4000 
Serisi™ tam otomatik şanzıman ile aracın 
gücünden en iyi şekilde faydalanılıyor. 
Allison’ın Kesintisiz Güç Teknolojisi™, 
tekerleklere yüksek tork ve kesintisiz güç 
aktarımı sağlıyor. Böylece piyasadaki en iyi 
ve uluslararası yönetmelikte belirtilenden 
çok daha hızlı bir ivmelenme sunan araç, 25 
saniye içinde 0 km/s’den 80 km/s’ye çıkarak 
saatte 135 km’ye kadar hız yapabiliyor. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, araç 
geliştirme aşamasının en başından itibaren 
entegre parçalar olarak ön plana çıkıyor. Her 
şanzıman, yangın söndürme ekipmanları 
için özel bir güç ayırıcıya ihtiyaç duymadan 
yeterli güç sağlamak için iki entegre ve 
motor tahrikli PTO özelliklerine sahip. Bu 
entegre çözüm, sistem yapısını çok daha 
yalın hale getiriyor ve parça sayısını azaltarak 
aracın güvenilirliğini artırıyor. Aracın durma 
mesafesini ve fren aşınmasını azaltan 
entegre retarder ise güvenlik, sağlamlık ve 
dayanıklılığı artıran bir başka özellik oluyor. 

Iveco Superdragon X8 aracı, 17,000 
litrelik su tankı ve 2,500 litrelik köpük 
konsantresi tankına sahip. Yangın söndürme 

EGZOZ GAZ SALINIMI 

Euro 5

DİNGİL AÇIKLIĞI 

5.050 mm 

BRÜT ARAÇ AĞIRLIĞI 

52,000 kg

KABİN 

1+2

SÖNDÜRME KAPASİTESİ 

17.000 litreye kadar su, 2,500 litre köpük 
konsantresi, 250 litre kilogram toz 

ÜSTYAPI ÖZELLİKLERİ 

•Yangın söndürme kontrol sistemi: TFT- 
Kabin  
içinde ekran, HMI ve diğer ek HMI 
ekipmanları, CANBUS kontol birimi  

•Pnömatik teleskopik ışık (4 x ksenon-ön 
lamba) 

•Magirus form oranlayıcı MAFP 600-E 
(önceden yüzde 1, 3 ve 6 oranında ayarlı)  

•Bir tuşa basarak iş güvenliği sağlamak için 
portatif korkuluk 

•Arka kamera

•Termal kamera

•Püskürtme ucu

•Araç altı ve kabinde kendinden korumalı 
püskürtme sistemi

İtfaiye ekibinin acil durum 
müdahale aracı, iki adet 
motor ve iki adet 4000 
Serisi™ tam otomatik 
şanzımanla gücünü ikiye 
katlıyor. 
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ABC LOJİSTİK 200 ADETLİK MERCEDES-BENZ ÇEKİCİ 
ALIMINI TAMAMLADI

Gelecek Otomotiv sahibi Hekim Toloğ, 
Mercedes-Benz Türk ve ABC Lojistik 
yetkilileri katıldılar. ABC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergun Bilen, bu araçları 
tercih etmelerindeki en önemli sebeplerin 
çekicilerin yakıt ekonomisi, yüksek 2.El 
değeri, Mercedes-Benz’in geniş servis ağı 
ve yedek parça bulunabilirliği olduğunu 
vurguladı. Bilen ayrıca Mercedes-Benz 
Türk’le yıllara dayanan güven üzerine kurulu 

Mercedes-Benz Türk ve ABC Lojistik 
uzun süreli işbirliklerini yeni bir anlaşma 
ile taçlandırdılar. ABC Lojistik 200 adet 
Mercedes-Benz çekicinin son 80 adedini 
törenle teslim aldı. Mercedes-Benz Axor 
1840 LS’ler taşımacılık sektöründe 23 
yıldır hizmet sunan Kayseri’li ABC Lojistik 
yöneticilerine Mercedes-Benz Türk 
Pazarlama Merkezi’nde teslim edildi. 

Filosundaki Mercedes-Benz marka araç 
sayısını son yıllardaki filo alımları ile arttıran 
ABC Lojistik, teslim alınan 80 aracı ABC 
Lojistik’in hem Türkiye içerisinde hem de 
uluslararası rotadaki dağıtım aktivitelerinde 
kullanacaklarını duyurdu.   

Üretimini artırarak sürdüren Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
imal edilen Mercedes-Benz Axor 1840 
LS model çekicilerin teslimatına ABC 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun 
Bilen, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii 

işbirliklerinin kendileri için çok 
değerli olduğunu ifade etti. Ergün 
Bilen konuşmasında, “Ülkemizin 
parlak geleceğine destek için 
yatırımlarımıza hiç tereddüt 
etmeden ve hız kesmeden 
devam ediyoruz. ABC Lojistik 
yönetimi, bu büyük yatırım ile 
hem sektördeki gücünü, hem de 
yurtdışı pazarlardaki iş hacmini 
arttırmayı hedefliyor. Ergün Bilen 
konuşmasında, “Son alımlar 

ile birlikte ABC Lojistik’in Mercedes-Benz 
markalı araç yatırımı 200 adedi geçmiştir. 
Ülkemizin parlak geleceğine destek için 
yatırımlarımıza hiç tereddüt etmeden ve hız 
kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu. 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek 
Otomotiv tarafından gerçekleştirilen bu 
satışta Mercedes-Benz Türk Finansal 
Hizmetler’in de desteği alındı.

BÜYÜKŞEHİR ‘KAR’A HAZIR

çalışmaları için tedbirlerini aldı. Belirlenen 
güzergahlar haricinde olan hastane 
ve otopark giriş çıkışları için de gerekli 
önlemler alınırken, karla mücadele için 
yapılan çalışmalar için bir vardiyada 34 
ekip çalışacak. Bu ekiplerden 5’i kar 
küreme-tuz atma aracıyla (ünimog), 9 ekip 
kamyon üzeri kar küreme ve tuz atma aracı 
ile ve 20 ekip ise kürekle tuz atma işini 

Bursa büyükşehir belediyesi kent 
merkezinin yanı sıra tüm ilçelerle kara kışa 
karşı tüm tedbirlerini aldı.

Bursa genelinde 119 araç ve 348 personelle 
ilk kar tanesinin düşmesiyle mücadele 
çalışmalarını başlatacak olan büyükşehir 
belediyesi, ulaşımda herhangi bir sorun 
yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla 
mücadele hizmeti verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kent 
merkezinin yanı sıra tüm ilçelerle kara kışa 
karşı tüm tedbirlerini aldı. Bursa genelinde 
119 araç ve 348 personelle ilk kar tanesinin 
düşmesiyle mücadele çalışmalarını 
başlatacak olan Büyükşehir Belediyesi, 
ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması 
için 24 saat kesintisiz karla mücadele 
hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 
Başkanlığı ekipleri kent merkezinin 
yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele 

gerçekleştirecek. Merkezde bir vardiyada 5 
ünimog, 9 kamyon üzeri kar küreme aracı, 
20 kamyon, 2 grayder, 1 loder, 2 Beko loder, 
1 ekskavatör, 1 treyler olmak üzere toplam 
41 kamyon ve iş makinesi ile çalışmalar 
yürütülecek. Bu çalışmalar bir vardiyada 
100 personel olmak üzere 2 vardiyada 200 
personel ile gerçekleştirilecek.

24 saat kesintisiz hizmet

Merkezin yanı sıra tüm ilçelerde de 
sorunsuz bir kış geçirilmesi için gerekli 
her türlü önlem alındı. İlçelerdeki karla 
mücadele çalışmalarında da 4 adet kar 
bıçakçı kamyon, 20 adet greyder, 12 
adet loder, 10 adet JBC, 16 adet tuzlama 
kamyonu, 13 adet 4x4 picup, 3 adet 
dozer olmak üzere 78 iş makinesi ve 148 
personelle hizmet verilecek. Yol işleri 
şantiye sahasındaki tuz deposunda 10 bin 
ton tuz ve 105 ton solüsyon bulunurken, 
merkez ve ilçelerdeki mücadele çalışmaları 
24 saat kesintisiz şekilde devam edecek.
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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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ALBAYRAK GRUBU
FILOSUNU
MERCEDES-BENZ 
KAMYONLARLA 
GENİŞLETTİ

Mercedes-Benz Türk ve Albayrak Grubu, 
uzun süreli işbirliklerini yeni bir anlaşma ile 
taçlandırdı. Katı atık yönetiminden madenciliğe, 
inşaat sektöründen lojistiğe, medyadan hizmet 
sektörüne kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren 
Albayrak Grubu, Mercedes-Benz Türk’ten 151 
adetlik kamyon alım anlaşması yaptı. Filosundaki 
Mercedes-Benz marka araç sayısını son 

yıllardaki alımları ile arttıran Albayrak Grubu, 
bu anlaşmayla birlikte toplam kamyon ve çekici 
sayısını 1.100 adede çıkarıyor.  

Albayrak Grubu ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 
ilk aracın teslimi Mercedes-Benz Türk yetkili 
bayi Hassoy Otomotiv Tesisleri’nde düzenlenen 
törenle yapıldı. Özel bir çekici olan Mercedes-
Benz Actros 1863 LS model aracın 151 adetlik 
teslimatı temsilen sergilendiği törene Albayrak 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Albayrak, 
Albayrak Grubu Makine İkmal Koordinatörü 
Hanefi Akturan, Hassoy Motorlu Vasıtalar 
Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Hassoy 

Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Ahmet Tuna, 
Hassoy Motorlu Vasıtalar Kamyon Satış Müdürü 
Muharrem Eğrioğlu ile Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı 
katıldı.  

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bayram 
Albayrak, Mercedes-Benz marka araçları 
tercih etmelerinde en önemli sebeplerin araç 
motorlarının dayanıklı olması, düşük emisyon 
ve yakıt ekonomisi olduğunu vurguladı. Albayrak 
ayrıca, Mercedes-Benz’in geniş servis ağı ve 
yedek parçaların kolaylıkla bulunabilmesinin de 
tercih sebebi olduğunu belirterek şöyle devam 

Katı atık yönetimi, 
madencilik, inşaat 
sektörü, lojistik, sanayi, 
medya ve hizmet 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren Albayrak 
Grubu, Mercedes-
Benz Türk ile yaptığı 
151 adetlik yeni araç 
alım anlaşmasıyla araç 
parkındaki kamyon ve 
çekici sayısını 1.100 
adede çıkarıyor.  
Anlaşma çerçevesinde 
Albayrak Grubu’na 
teslim edilen ilk araç, 
çok özel bir çekici olan 
Mercedes-Benz Actros 
1863 LS oldu. Daimler 
AG markasının Euro 
6 portföyündeki en 
güçlü motora sahip 
olan Mercedes-Benz 
Actros 1863 LS model 
araç, özel konfor 
paketi ve gelişmiş 
güvenlik sistemiyle 
kendi segmentinde 
bir ilk olma özelliğiyle 
öne çıkıyor. 
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etti: “Mercedes-Benz kamyonları, bilhassa 
markanın güvenilirliği nedeniyle her zaman ilk 
tercihimiz oldu. Mercedes-Benz Türk ile 2014 
yılında yaptığımız anlaşma ile Atego ve Axor 
model toplam 98 adet, 2015 yılında da 69 adet 
kamyon teslim aldık. Son yaptığımız 151 araçlık 
anlaşma ile Mercedes-Benz araç sayımızı 
yaklaşık 650 adede çıkartıyoruz. Yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz ve Mercedes-Benz 

Türk ile işbirliğimizi bundan sonra da sürdürmeyi 
umuyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Bugün, birçok 
farklı sektörde etkin olan iş ortağımız Albayrak 
Grubu’na geniş ürün yelpazemizden ihtiyaca 
uygun kamyonlarımızı sunabiliyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz. İlk kez bu yıl Comvex 
Fuarı’nda tanıtımını yaptığımız Mercedes-Benz 

Actros 1863 LS model 
aracımız, Türkiye’de bir 
‘tek’ olma özelliği taşıyor. 
Aracımız konfor, güvenlik 
ve tasarımıyla ağır vasıta 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına 
yanıt verecek özelliklerle 
donatıldı. Bu araçla 
birlikte Albayrak Grubu 
şirketlerinin faaliyetlerinde 
görev alacak toplam 151 
adet kamyonumuzun hayırlı 
uğurlu olmasını dileriz” dedi.   

Güçlü motor, geniş kabin, üst 
düzey güvenlik 

Mercedes-Benz Actros 1863 LS Daimler AG 
markasının Euro 6 motor portföyündeki en güçlü 
motora sahip. Aracın 625 beygir gücündeki 
OM 473 motoru (460 kW), yakıt tüketimini ve 
emisyonu düşürerek hem ekonomik hem de 
çevresel avantajlar sağlıyor. Aracın 2,5 metre 
genişliğindeki, çift yataklı GigaSpace kabini 
Style-Line dizaynı Mercedes-Benz Actros 1863’ü  
lüks bir görünüme kavuşturuyor. İç kabindeki 
video fonksiyonlu gösterge paneli, klimatize ve 
masaj fonksiyonlu şoför koltuğu ve otomatik 
klima ise sürücülerin konforunu maksimuma 
çıkarıyor. Sürücü ve yolcuların güvenliğini en 
üst düzeye çıkaran Aktif Fren Sistemi (ABA), 
Şerit Takip Sistemi (LDWS), Araç Denge Kontrol 
Sistemi (ESP), Yorgunluk Algılama Asistanı ve 
Mesafe Kontrol Asistanı araçta standart olarak 
bulunuyor. Aracın güvenlik paketi içinde ise ani 
frende devreye giren flaşörler, bijon anahtar 
koruma çemberi, geri vites ikaz düdüğü, lastik 
basınç ölçer, sürücü hava yastığı, ADR Paketi, LED 
gündüz sürüş farı, Bi-Xenon farlar, far yıkama 
sistemi, hareketi duyarlı dönüş lambası, LED stop 
lambası, halojen sis farı bulunuyor. 
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HMF Makina, ülkemizin 
ihtiyaçlarına paralel 
olarak ürün gamını 
zenginleştirmeye 
devam ediyor. 20 yılı 
aşkın bir süredir başta 
Hyundai olmak üzere 
distribütörü olduğu 
çeşitli markalarla 
Türkiye iş makinaları 
pazarında faaliyet 
gösteren HMF Makina, 
geçtiğimiz yıldan 
itibaren ürün gamına 
eklediği Kramer marka 
mini yükleyici ve 
telehandler ürünleri 
ile müşterilerine yeni 
ve etkili bir çözüm 
alternatifi daha 
kazandırdı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ 
KRAMER 5055E MİNİ YÜKLEYİCİ

Tamamen elektrikli Kramer 5055e mini 
yükleyici çevre ve gürültü kirliliğine karşı 
ekonomik bir çözüm vaat ediyor. Kramer 
5055e mini yükleyici; sıfır egzoz emisyonu, 
güçlü performansı, off-road kullanım 
özelliği, düşük enerji ve işletme maliyeti ile 
ön plana çıkıyor.

Kramer, yeni mini yükleyici modeli ile dizel 
iş makinalarının kapalı alanlarda ve şehir 
içi çalışmalarında yarattığı çevre ve gürültü 
kirliliğinin önüne geçiyor. Sıfır karbon 
emisyonuna sahip ve çok düşük ses seviyesi 
ile çalışan tamamen elektrikli Kramer 5055e 
belediyeler ve kapalı alanlarda oldukça 
tercih ediliyor.

Motor bakımı 
gerektirmemesi sebebiyle 
düşük bakım maliyetine 
sahip olan tamamen 
elektrikli Kramer 5055e 
mini yükleyici klasik 
modellere kıyasla ilk satın 
alma bedelini kısa sürede 
amorti edebiliyor. Buna ek 
olarak, elektrik gücüyle 
çalışan makinalar dizel 
yakıtla çalışan makinalara 
oranla daha düşük işletme 
giderine sahip. 0.65 m³ 

kova hacmine sahip Kramer 5055e, 2.250 
kilogramlık yük taşıma kapasitesiyle de 
dikkat çekiyor.

Daha verimli bir kullanım için makinada 
çift elektrik motoru bulunuyor. Motorlardan 
birisi hidrolik sistemi diğeri ise sürüşü 
destekliyor. Uygulamaya bağlı olarak güç, 
ilgili motor tarafından otomatik olarak 
sağlanıyor. Böylece daha yüksek enerji 
tasarrufu elde ediliyor. Elektrikli motorlarına 
güç veren akülerin şarjı, kolaylıkla 
standart bir elektrik prizi (230 V) üzerinden 
gerçekleştirilebiliyor. Makinanın şarj süresi 
seçilen pile bağlı olarak 4 ile 8 saat arasında 
değişkenlik gösteriyor. Uygulamaya ve 
kullanıma bağlı olarak tam şarjı ile 5 saatin 
üzerinde bir çalışma performansı sağlanıyor.

Elektrikli Kramer 5055e mini yükleyici 
birlikte çalışabileceği farklı ataşmanlar ile 
inşaat ve yol yapım firmalarında, kiralama 
firmalarında, peyzaj ve bahçe düzenleme 
firmalarında, turizm beldelerinde, düşük ses 
seviyesi gerektiren alanlarda, belediyelerde, 
araç girişi yasak olan bölgelerde, tüm iç 
alanlar ve geri dönüşüm endüstrisinde 
kullanılabilmektedir. Ayrıca tarım ve 
hayvancılık sektöründe ve seralarda da 
ihtiyaç duyulan ataşmanlar ile müşterilerinin 
işlerini kolaylaştırmaktadır.
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RENAULT TRUCKS, LYON SAHASININ 
100. YILINI KUTLUYOR

duydu. Marius Berliet’in çok kısa bir süre 
içinde yeni tesisi kurmasından sonra ardı 
ardına genişleyen araziler ile İkinci Dünya 
Savaşı’nın öncesinde üretim sahasının 
toplam alanı, 387 hektara ulaştı. 

Ancak Marius 
Berliet’in gözü 
bir tesis inşa 
etmekten çok daha 
yukarıdaydı: Berliet, 
hedeflerini “Tüm bu 
çalışmalarımdaki 
tek motivasyon, 
muazzam ve 
sağlam bir sanayi 
kenti kurmak 
yönündeki hayalimi 
gerçekleştirmek 
için duyduğum 
şiddetli arzudur,” 
diye belirtmişti. Bu 
vizyon, 1917 yılında 
tesis işletmesinin 
gereksinimlerinin 

karşılanması 
için kurulan Cité Berliet’i ortaya çıkardı. 
Kendi kendine yeten bu kentte konut, 
okul, kreş ve çiftlik bulunuyordu. 

Günümüzde Lyon üretim sahası, Renault 
Trucks şirketinin merkezi ve Renault 
Trucks’ın 2001 yılında dahil olduğu Volvo 
Group’un endüstri ve global mühendislik 
tesislerinin kilit unsuru olarak ön 
plana çıkıyor. Bu saha, Vénissieux ve 
Saint-Priest bölgelerinin iki tarafında 
bulunan 180 hektarlık alan üzerinde 
istihdam edilen 4,000 çalışanı ağırlıyor. 

Marius Berliet, 1915 yılında Lyon’da 
geniş bir arsa satın alarak üretim tesisi 
kurmaya karar verdi. Hızlı büyüme 
sonucunda Lyon’daki Monplaisir sahasının 
yetersiz kalması nedeniyle Marius, iddialı 
projelerini hayata geçirmek, kamyonlara 
olan acil talepleri karşılamak ve Birinci 
Dünya Savaşı’nda Fransız Ordusu’na katkı 
sağlamak için daha fazla alana ihtiyaç 

Sahada motor montajı tesisi, bağlantı 
ekipmanları ve aks montajı tesisi, 
kalıp merkezi ve yedek parça lojistik 
merkezi bulunuyor. Renault Trucks’ın 
merkez ve global yönetim ekibine ek 
olarak Lyon sahası, 1,300’ün üzerinde 
çalışanı bulunan bir araştırma tesisini 
de kapsayan daha birçok üçüncül 
aktiviteleri içeriyor. Bu tesis, çoğunlukla 
orta hizmet kamyonları ve bunların 
motorları ile kentsel alanlar için ulaşım 
çözümleri geliştirilmesine yönelik 
çalışıyor. Tasarım stüdyosu, 2013 yılında 

piyasaya sürülen Renault Trucks’ın yeni 
kamyon serisinin ve 2015 Yılının Uluslararası 
Kamyonu seçilen Renault Trucks T’nin 
tasarımını yapan uluslararası bir tasarımcı 
ekibine sahip.

Lyon sahası, 100. 
yıl dönümüne özel 
düzenlenen çeşitli 
kutlamalarla kuruluşa 
ve kuruluşa katkı 
sağlayan herkese 
odaklanan birçok 
etkinlik organize etti: 
Çalışanların aileleri, 
sahadaki çalışmaları 
gözlemlemek üzere gezi 
turları için davet edildi. 
Bu yıla özel düzenlenen, 
tarihi ve modern 
fotoğraflardan oluşan 
fotoğraf sergisi, sahanın 
tarihini ve binalarının 
yıllar içindeki değişimi 
gözler önüne serdi. 
Ayrıca “Impackt” ismiyle 

tanınan Lyonlu graffiti sanatçısı Franck 
Asensi, üç ay süren çalışmasının ardından 
Renault Trucks’ın 100 yıllık tarihini yeniden 
canlandırılarak 450 m2’lik bir graffiti çizimi 
tamamlandı. 

Sahanın geleceği ve yarınların ulaşımını 
temsilen tamamen elektrikle ve sürücüsüz 
çalışan toplu taşıma aracı NAVYA ARMA 
sergilendi. Bu sürücüsüz, akıllı ve yenilikçi 
araç, 15 kişiyi taşıyabiliyor ve tamamen 
güvenli şekilde saatte 45 km yol kat 
edebiliyor. 

Renault Trucks, 2016 
yılı boyunca Lyon’da 
bulunan merkezinde 
markanın kurucusu 
Marius Berliet’in ve 
Fransız kamyonlarının 
şöhretinin yayılmasına 
yardımcı olan ekibin 
anılarını yaşatmak için 
çalıştı. Renault Trucks 
markasının merkezi 
olan Lyon sahası, 
geleceğin ulaşım 
çözümlerini tasarlamak 
ve üretmek üzere hızla 
çalışmalarına devam 
ediyor.
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KIŞIN BİZİ BEKLEYEN TEHLİKE: KAYMA
VİRAJ VE HIZ
> Tekerlekler arasındaki hız farkı 
virajda aracın kaymasını tetikler.

> Hız dengesi gazdan ayak çeker 
çekmez bozulur.

> Bunun için virajdan önce gazdan 
ayak çekerek hızı azaltmak en doğru hareket 
olacaktır. 

UNUTMAYIN: 

HIZI VİRAJA GİRMEDEN ÖNCE AZALTMAK 
GEREKİR!

SOLA VİRAJ
• Sürücüler genellikle sola dönen 

virajlarda hız azaltmakta imtina ederler.

• Bunun nedeni, sol tarafta oturdukları 
için aracın sağa savrulma eğilimini geç 
hissetmeleridir.

Olumsuz hava ve yol koşulları, araçların 
kontrol edilebilmesindeki en kritik sürüş 
kondisyonunu oluşturur.

Olumsuz yol koşullarında araç kullanırken;

> Planlı olmak;

> Öngörülü davranmak;

> Risk almamak;

Bir çok tehlikeyi başlamadan bertaraf 
etmemize yardımcı olacaktır.

• Aracınızı tanıyın. (vites-güvenlik 
donanımı vb.)

• Sürüş öncesi yol koşulları hakkında 
bilgi edinin.

• Düşük hızlarda sürüş yapın.

• Öngörülü sürüş yapın.

• Virajlardan önce hızı azaltın; virajda 
doğru yol konumunda olun.

• Tepe üstlerinden önce hızı azaltın; iniş 
eğimine yavaş başlayın.

• Ani hareketlerden kaçının. (ani dönüş/
ani yavaşlama/ani hızlanma/ani vites...)

1-Viraj Dönerken

   (Özellikle sola dönen virajlarda)

2-Doğrultu Değiştirirken;

(Sollarken / Çukurdan kaçarken)

3-Duruş Yaparken;

 (Işıkta duruş yaparken)

Kış koşullarında araç 
kayması riski her zaman 
vardır. 
Takip eden yazı, bu tür 
durumlara karşı dikkatli ve 
bilinçli olmanız konusunda 
yaralanabileceğiniz bilgiler 
içermektedir.
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DOĞUŞ OTOMOTİV’İN
17 YILLIK 2. EL TECRÜBESİ 
ŞİMDİ AĞIR VASITADA

geneline yayılmış toplam 17 bayisi ile 
müşterilerine hizmet veriyor. 

“İKİNCİ ELDE YÜZDE 111 
GÜVEN”
DOD Ağır Vasıta Genel Müdürü İlhami Eksin, 
ikinci el ağır vasıta pazarında kurumsal 
bir yapıda hizmet vereceklerini belirterek 
“Doğuş Otomotiv bünyesinde DOD ile 17 
yıla varan tecrübemiz ile ikinci elde ilk akla 
gelen markayız. Bu deneyimimizle, yaklaşık 
1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ikinci el ağır 
vasıta pazarında da DOD Ağır Vasıta olarak 
hizmetlerimize başladık. Biz, ikinci el ağır 
ticari araç alım-satımında kurumsal hizmet 
ve anlayış ile güvenilir çözümler üretmek 
istiyoruz. Scania markasından edindiğimiz 
tecrübe ile DOD Ağır Vasıta olarak 
sektörümüze ilklerle birlikte geliyoruz. 111 
nokta ekspertiz hizmeti, online platform, 
60 aya varan vade ile finansman desteği 
bunlardan bazıları. DOD Ağır Vasıta olarak 
çekici ve kamyonun yanı sıra damper, treyler, 

Doğuş Otomotiv, uzun yıllara dayanan ikinci 
el tecrübesini ağır vasıta pazarına da taşıyor. 
Ağır vasıta sektöründe 2.el hizmeti verecek 
olan DOD Ağır Vasıta faaliyetlerine başladı.  
Yıllık ortalama 100 bin aracın el değiştirdiği 
ikinci el ağır vasıta pazarında kurumsal 
anlayış ile hizmet sunmaya başlayan DOD 
Ağır Vasıta sadece çekici ve kamyon değil, 
treyler, damper ve soğutucu ünite alım-
satım işlemi de gerçekleştireceği Türkiye 

soğutucu ünite satışı, takas, nakit alım, 
konsinye satış gibi hizmetlerle tek noktadan 
müşterilerimize ulaşmak arzusundayız.  
Uzun yıllar sektörde var olmayı hedefliyoruz 
ve amacımız “ağır vasıtada ikinci el” 
denilince akla gelen ilk marka olmaktır. 
Bunu 17 yıllık DOD Güvencesi ve tecrübesi 
ile sağlayacağız” şeklinde konuştu. 

“AĞIR TİCARİ ARAÇLARI 
TAKİBE ALDIK”
DOD Ağır Vasıta Satış Müdürü Selçuk 
Aksakal ise DOD Ağır Vasıta bünyesinde her 
yaşta her marka aracın alım-satım işlemini 
gerçekleştireceklerini söyledi. Aksakal 
“Ülkemizdeki ikinci el ağır vasıta pazarında 
yıllık ortalama 100 bin araç el değiştiriyor. 
Ağırlıklı olarak galeriler ve bireysel satıcılar 
aracılığıyla gerçekleşen alım-satımda 
kurumsal olarak hizmet veren markaların 
payı ise sadece yüzde 3 civarında. Biz 
Türkiye geneline yayılmış toplam 17 bayimiz 
ile bu pazara kurumsal bir yaklaşım 

Doğuş Otomotiv, 
bünyesinde 
faaliyetlerine başlayan 
DOD Ağır Vasıta, 
tecrübesi ve kurumsal 
anlayışı ile ikinci el ağır 
vasıta pazarında fark 
yaratacak.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201758

眀眀眀⸀洀愀欀椀渀攀琀瘀⸀渀攀琀

“Doğuş Otomotiv bünyesinde kurulu çağrı 
merkezimizde üniversite mezunu İngilizce 
bilen 70 arkadaşımız hizmet veriyor. Aynı 
numaradan otomobilden, ağır ticari araca 
kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. 
Kurumsallık takım olarak birlikte hareket 
edebilmektir ve biz bu takıma sahibiz.”   

“PRO VE PROPLUS”
DOD Ağır vasıta, ürünlerini 2 başlık 
altında topluyor. Pro ve ProPlus. 3 yıl ve 
daha yeni araçlar proplus, 4-6 yıl arası 
araçlar Pro olarak tanımlanıyor. DOD Ağır 
vasıta bünyesinde ayrıca sigorta ve kasko 
hizmetleri de VDF ile gerçekleşen işbirliği ile 
sunulacak. 

111 NOKTA EKSPERTİZ
DOD Ağır vasıta, satış amacıyla alacağı 
tüm araçlar için 3,5 saat süren 111 nokta 
ekspertiz çalışması yapıyor. Kaporta-
mekanik durumunun tespitinin ardından 
eksikler kaliteli işçilik ve orijinal yedek 
parçalarla onarılıyor. Bizden çıkan araç 100-
500’üncü kilometre de yolda kalmayacak. 
Aracı satın almak isteyen müşteriler bu 
detaylı raporu inceleyerek her konuda bilgi 
sahibi olabiliyor. 

EN DOĞRU FİYAT
DOD Ağır Vasıta, bünyesinde oluşturduğu 
IT sistemi ile müşterilerine gerek alımda 
gerekse de satışta en güncel fiyatları 
verecek. DOD tarafından geliştirilen 
sistemde, piyasada satılan tüm araç 
tiplerinin donanım ve son fiyatlarını 
kapsayan bilgiler mevcut. Binlerce araç 

getireceğiz. DOD Ağır Vasıta, her marka, 
model, yaş ve kilometrede ikinci el ağır 
ticari araç almak veya araçlarını satmak 
isteyenlere tek noktadan yenilikçi çözümler 
ve üst düzeyde kaliteli hizmet sunacak. 
Müşterilerimizi biz bulmak istiyoruz. 
Profesyonel ekipler ile müşterilerimizi takip 
edip araçları çok fazla değer kaybetmeden 
en yüksek noktasında,  değiştirme zamanı 
geldiğini söylemek ve teklif vermek istiyoruz. 
Müşterilerimize hem takas, hem nakit 
alım hem de konsinye veya emanet satış 
imkânı sağlıyoruz. Servis anlaşmaları 
yaparak müşterilerimizin maliyetlerini aşağı 
çekerek, orijinal yedek parça kullanımlarını 
artırmayı hedefliyoruz. Yetkili Satıcılarımızın 
araç parkında şu anda ortalama 100 araç 
bulunuyor. DOD Ağır Vasıta’nın altyapısını 
oluşturmaya başladığımız yaklaşık 1,5 
yıllık sürede 1.600 adet ikinci el araç satışı 
gerçekleştirdik. 2017 yılı için hedefimiz 1.300 
araç satışına ulaşmak” dedi.

“BİR TELEFONLA 
OTOMOBİLDEN AĞIR 
TİCARİ ARACA KADAR 
TÜM İHTİYAÇLAR 
KARŞILANIYOR” 
Bir telefon numarası ile otomobilden ağır 
ticari araca kadar otomotiv sektörünün 
tüm dinamiklerine hizmet verdiklerini 
sözlerine ekleyen Aksakal şöyle devam etti; 

bilgisini konsolide eden bu sistem sayesinde 
müşteri, satın almayı düşündüğü araçla ilgili 
en doğru fiyatı alıyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN 
KOLAY ULAŞIM
DOD Ağır Vasıta, www.dodagirvasita.
com.tr adresinden bayi stoklarında 
bulunan çekici, kamyon, damper, treyler 
ve soğutucu ünitelerini müşterilerinin 
beğenisine sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımı 
ile www.dodagirvasita.com.tr adresine 
hem bilgisayar ve tabletten, hem de cep 
telefonlarından ulaşarak işlem yapmak 
mümkün oluyor.
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TECRÜBE KONUŞTU, ÖĞRENCİLER DİNLEDİ
aktardı. Öğrencilere kendilerine 
değer vermelerini tavsiye eden Saral, 
“İnanmak, istemek, hayal etmek her 
şeyin başlangıcıdır. Yaklaşık 15 bin 
çalışanı olan SANKO’da 2004 yılında 
satış temsilcisi olarak işe başladım. 
Bugün ise müdürlük görevini yerine 
getiriyorum. Sakın mücadeleden 
vazgeçmeyin çünkü başarı 
mücadeleden geçiyor. 35 yıl önce 
Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldim. 
Babam memurdu ve dört çocuklu bir 
aileydik. Köy de okudum, zor şartlarda 

yetiştik. Köyde, okula ısınmak için odun 
taşıyorduk. Yokluk içinde büyüdük, önlük 
almaya bile durumumuz yoktu. Eğitim 
hayatımda ayakkabı boyacılığından tutun 
da bahçede yetiştirdiğimiz karalahanaları 
pazarda satmaya varıncaya kadar birçok iş 
yaptım” diye konuştu.

GELECEĞE UMUTLA BAKIN

Öğrencilere başarmak için hedefe 
kitlenmeleri gerektiğini anlatan Saral, 

MST iş ve Tarım makinaları Türkiye Kamu 
Satışları Müdürü Hakan Saral, hayatında 
kesitler sunarak Akçaabat Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle 
tecrübelerini paylaştı

MST iş ve Tarım makinaları Türkiye Kamu 
Satışları Müdürü Hakan Saral, Akçaabat 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
öğrencilerle bir araya geldi. Saral, 
öğrencilere meslek lisesinde okumanın 
avantajlarını ve kendi tecrübelerini 

şunları söyledi: “Sıkıntılar çektim ama 
hayal bile edemeyeceğim bir firmada 12 
yıldır çalışıyorum. Trabzonlu bir ağabeyiniz, 
sizin geçtiğiniz yollardan geçerek bu 
noktaya geldi. Geleceğe umutlu bakın. 
Bugün çektiğiniz sıkıntılar size artı olarak 
dönüyor. SANKO Holding’in sloganı ‘İşin 
hilesi dürüstlük.’ Bu fabrikaların sizlere 
ihtiyacı var. Üretmezsek güçlenmemiz 
mümkün değil. Hangi işi yaparsak yapalım, 
en iyisini yapalım. Hedefe kilitlenin. Sizlere 
çok iş düşüyor. Yeteneklerinizi bilin, hayal 
ettiklerinizi gerçekleştirin. Herkes patron 
olmak zorunda değil. Herkes iyi bir işe 
sahip olabilir. Donanımlı mezun olun. 
Kendinizi ve işinizi severseniz herkes size 
saygı duyar. Ancak bu şekilde ailenize ve 
topluma katkınız olur. Geleceğiniz için 
ciddi mücadeleler veriliyor. Bu mücadeleye 
kayıtsız kalmayın.” Saral, okul müdürü 
Hacı Emin Güler’e program sonunda MST 
firması adına plaket takdim etti.

FİAT DUCATO EFSANESİ 35 YAŞINDA!

düşük kullanım maliyetleri ile ticaretin 
profesyonellerine “en yüksek değeri 
yaratma” vaadini sürdürüyor. 

1981 yılından bu yana beş milyonu aşan 
satış rakamıyla dikkat çeken Fiat Ducato, 

Fiat Ticari Araçlar’ın dünya genelinde 
satışları 5 milyonu aşan modeli Ducato, 
35. yaşını kutluyor. 1981 yılında üretilmeye 
başlanan Ducato, şık tasarımı, sınıfının 
en iyi yakıt tüketimi, istiap haddi ve 

35. yaşını kutluyor. 2013 yılından bu yana 
varlık göstermeye başladığı Kuzey Amerika 
da dahil, dünya çapında 80’den fazla ülkede 
satılan Ducato, üç ülkede (İtalya, Meksika, 
Brezilya) üretiliyor ve tüm yönleriyle gerçek 
bir küresel araç olduğunu ispat ediyor. Çok 
yönlülüğü, güçlü yapısı ve düşük işletim 
maliyetleri ile liderliğini ispatlayan Fiat 
Ducato, günümüzde altıncı nesli ile her 
zamankinden daha iyi taşıma kapasitesi 
sunmasının yanında  düşük yakıt tüketimi 
ile de fark yaratıyor. 

Fiat Ducato, Türkiye’de 3 farklı karoser tipi 
ile ticari araç müşterilerinin ihtiyaçlarına 
uygun, farklı donanım ve üst yapım 
seçenekleri sunmaya devam ediyor. 60.500 
TL’den başlayan anahtar teslim fiyatı 
ve aralık ayı boyunca 30 bin TL’ye 20 ay 
vade için %0 faizli çok özel kredi koşulları 
sunan Fiat Ducato avantajlı satın alma 
kampanyasıyla müşterilerinin dikkatini 
çekiyor.



Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 
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30. YAŞINI KUTLUYOR

İç Anadolu Bölgesi’nde Türkiye ekonomisine 
üretim ve istihdam alanlarında önemli 
katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası 30. yılını kutluyor. 

30’UNCU YILDA ÜRETİMİ 
İKİYE KATLAYACAK DEV 
ADIM
1967 yılında Otomarsan A.Ş. olarak 
İstanbul’da kurulan ve bugün Türkiye’nin 
en büyük yabancı sermaye yatırımlarından 
biri olan Mercedes-Benz Türk, Aksaray 
Kamyon Fabrikası ile Türkiye kamyon 
pazarındaki başarılarını sürdürüyor. 1986 
yılında 46,9 milyon Avro yatırımla ve yıllık 
3.600 adetlik üretim kapasitesiyle faaliyete 
başlayan Aksaray Kamyon Fabrikası, aradan 
geçen yıllarda üretimini istikrarlı şekilde 
artırarak pek çok başarıya imza attı. Şirket, 
2015 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
19.688 adetlik üretim ile kendi rekorunu 
kırdı. Fabrikaya 2016 yılına kadar yapılan 355 
milyon Avro yatırıma ilave olarak, 30’uncu 
yılında 113 milyon Avro’luk yeni bir kapasite 
artırma programı daha başlatıldı. Yeni 
yatırımla birlikte 2018 sonuna kadar üretim 

kapasitesini ikiye katlayacak olan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 
çalışan sayısını da 1.800’den 3.000’e 
yükseltmeyi planlıyor. 

TÜRKİYE’DEN 70’İN 
ÜZERİNDE ÜLKEYE 
İHRACAT 
Mercedes-Benz kamyon ve çekicilerinin 
üretildiği Aksaray Kamyon Fabrikası, 30 
yıla pek çok ilki, başarıyı, rekoru ve ödülü 
sığdırdı. Bugüne kadar toplam 232.256 adet 
kamyon ve çekici üreten fabrika, 2001 yılında 
ihracata başladı. Aksaray Kamyon Fabrikası, 
Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar 70’in 
üzerinde ülkeye yaklaşık 37.252 kamyon 
ihraç etti. Fabrika 2016 yılında Fransa, 
İspanya, Almanya, Polonya ve İtalya başta 
olmak üzere 33 ülkeye ihracat yaptı.

“Aksaray Kamyon Fabrikamızın 30. yılını 
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörü ve Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Aksaray 
Fabrikası’nın 30. yılı vesilesiyle Mercedes-

İlk kamyonunu 1986 
yılında banttan indiren 
ve bugüne kadar toplam 
232.256 adet kamyon ve 
çekici üreten Mercedes-
Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, 
bu yılın Eylül ayının 
sonunda 100.000’inci 
çekicisini üreterek teslim 
etti.
30 yıldır aralıksız olarak 
üretime devam eden 
Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda, bu yılın 
Şubat ayında yapılan 
113 milyon Avro yatırım 
kararının duyurulması 
sonrasında istihdamın 
2018 ve sonrasında 
iki katına çıkarılması 
planlanıyor.
Mercedes-Benz Türk’ün 
Türkiye’nin en büyük 
kamyon üreticisi 
olduğunu belirten 
Mercedes-Benz Türk 
Kamyon ve Otobüs 
Pazarlama ve Satış Grubu 
Direktörü ve Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, “Bugün yaptığımız 
işlere, başardıklarımıza 
baktığımızda Mercedes-
Benz Türk ailesinin her 
bir ferdinin, birlikte üreten 
ve geliştiren çalışmalarını 
görmekteyiz” dedi.

MERCEDES-BENZ
TÜRK AKSARAY KAMYON FABRİKASI
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Benz Türk’ün Türkiye’nin en büyük kamyon 
üreticisi olduğunu vurguladı: 

“Mercedes-Benz Türk olarak Aksaray 
Kamyon Fabrikamızın 30. yılını kutlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Çeyrek yüzyıldan 
fazla süredir yatırımlarını sürdüren ve 
bugüne kadar toplam 232.256 adet kamyon 
ve çekici üreten fabrikamızda hâlihazırda 
işçi ve memur 1.800 kişi istihdam ediyoruz. 

Bölgenin en büyük işverenlerinden biri 
olarak bu özelliği ile fabrikamızın sadece 
Aksaray’a değil, Türkiye ekonomisine katkı 
sağladığını bilmenin gururunu yaşıyoruz.  

Fabrikamız teknolojisi, mühendisliği, üretim 
süreçleri ve kadrosuyla Türkiye’de kendi 
alanında standartları yukarı çekmektedir. 
Bugün yaptığımız işlere, başardıklarımıza 
baktığımızda Mercedes-Benz Türk ailesinin, 
her bir ferdinin birlikte üreten, geliştiren 
çalışmalarını görüyoruz. Tüm çalışma 
arkadaşlarımızla her geçen gün gelişerek 
büyümekteyiz ve daha iyisini yapmak için 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’YE VE TÜRK 
İNSANINA İNANIYORUZ”
Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretim 
Direktörü Prof. Dr. Frank Lehmann ise 
şunları kaydetti: “30 yıldır Aksaray’da ilklere 
imza atan ve rekorlar kıran fabrikamızın 

başarı hikâyesi devam ediyor. 1986 yılında 
yıllık 85 adet kamyon üretimi ile imalata 
başlayan fabrikamızda Eylül sonunda 
100.000’inci çekicimizi banttan indirdik. 
Ayrıca 113 milyon Avro’luk yeni yatırımla 
fabrikamızda oluşturacağımız yeni tesisler 
ve üretime dâhil edeceğimiz yeni makine 
ve ekipmanlar ile üretim kapasitemizi ikiye 
katlayacağız. Yeni yatırım programı, Aksaray 

Fabrikası için yeni bir sayfa anlamına geliyor. 
Aksaray Kamyon Fabrikası teknik donanımı, 
bilgi seviyesi, tecrübeli yöneticileri ve 
çalışanlarıyla daha fazlasını yapmaya hazır. 
Mercedes-Benz Türk olarak biz Türkiye’ye 
ve Türk insanına inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nın 30 yıldaki kilometre 
taşları 

• Daimler-Benz AG Türkiye Genel 
Mümessili olan Otomarsan 1984 
yılında kamyon üretimi için 46,9 
milyon Avro yatırımla Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nın kurulması 
için ilk adımı attı. 

• Fabrika, ağır sınıf kamyon, 
Unimog, motor ve aks üretimi 
yapmak üzere 11 Ekim 1986 yılında 
dönemin Başbakanı Turgut Özal 
tarafından açıldı. Yıllık 3.600 adet kamyon 
üretim kapasitesine sahip fabrika, ilk ürün 

olan Mercedes-Benz 2622 
model kamyonu üretmeye 
başladı. 

•  1987-90 yılları arasında 
yapılan ilave 12,8 milyon Avro 
yatırımla Mercedes-Benz 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
yıllık üretim kapasitesi 3.600 
adetten 5.600 adede çıkarıldı.

•  1994 yılında ISO 9002 kalite 
belgesini alan fabrika, Türk 
otomotiv ana sanayisinde bu 
belgeyi alan ilk tesis oldu. 

• Fabrikada kalifiye çalışan yetiştirmek 
üzere 1997 yılında, 833 bin Avro’luk ilk 
yatırımla Eğitim Merkezi’nin temeli atıldı. 

• 1998 yılında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda yeni bir yatırım hamlesi 
başladı. Yıllık üretim kapasitesi 10.200 
adede çıkarken fabrikada dağıtım kamyonu 
Atego’nun üretimine başlandı. Bunu 2001 
yılında Axor üretimi izledi. 

• Fabrikanın ilk ihracatı 2001 yılında 
Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve 
Letonya’ya yapılan teslimatlarla başladı. 

• 2004 yılında Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 45 
adet Axor 1843 LS tipi çekiciyi İtalya’ya ihraç 
ederek Batı Avrupa pazarlarına ilk adımını 
attı. 

• 2007 yılında fabrikada kamyonların son 
kontrollerinin yapıldığı yeni ‘Finish Holü’ 
açıldı ve yıllık üretim 14.500 adede çıkarıldı.

• Fabrika 2010 yılında Türkiye kamyon 
pazarında tek kalemde 100 adet kamyon 
teslimatını gerçekleştirerek bir rekora imza 
attı. Aynı yıl fabrikada üretilen ilk Mercedes-
Benz Actros teslim edildi. 

• 2011 yılında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’na 5 yıl içinde 130 milyon Avro’luk 
yatırım yapılması planlandı. 

• Mercedes-Benz Türk, 2013 yılında yeni 
montaj holü Hol 6’nın açılışı ile fabrikanın 
yıllık üretim kapasitesini 16.500 adede 
çıkardı.

• Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında 450 
adetlik kamyon teslimatıyla Türkiye’de 
gerçekleştirilen en büyük filo teslimatına 
imza attı.  

• 2016 yılının Şubat ayında Mercedes-Benz 
Aksaray Kamyon Fabrikası, 113 milyon 
Avro’luk yeni yatırımını duyurdu. 
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2016 yılında Türkiye 
ağır vasıta lastikleri 
pazarı son üç yıldır 
olduğu gibi büyüme 
grafiğini sürdürdü. 2013 
yılından bu yana Avrupa 
bölgesinde ağır vasıta 
lastikleri segmentinde 
liderliği elinde bulunduran 
Türkiye, bu yıl da özellikle 
son 3 aylık dönemde 
gerçekleştirdiği satışlarla 
global pazarlardaki 
konumunu pekiştirdi. 
Özellikle son yıllarda 
büyük projelerin 
inşaasının da
etkisiyle tüm dünyada 
en hızlı büyüyen Türkiye 
ağır vasıta lastik pazarı 
barındırdığı yüksek
potansiyel nedeniyle 
Michelin Grup için de 
büyük potansiyel taşıyor.

AĞIR VASITA LASTİKLERİ PAZARI,
SON ÇEYREKTE %15’İN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

SERTAN AKÇAGÖZ: 
TÜRKİYE STRATEJİK BİR 
ROL ÜSTLENİYOR
2016 yılında ağır vasıta lastikleri pazarında 
beklentilerle uyumlu olarak büyüme 
yaşandığını belirten Michelin Türkiye Ağır 
Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan 
Akçagöz, “Türkiye, süregelen kentsel 
dönüşüm, mega projelerin katkısıyla Avrupa 
bölgesinde ağır vasıta pazarında stratejik bir 
rol üstleniyor. Bu güçlü yapısı nedeniyle ülke 
olarak performansımız Michelin Grubu’nun 
tüm Avrupa sonuçlarının da başarısını 

doğrudan belirliyor. Michelin Türkiye’nin 
performansı, Avrupa bölge sonuçlarını direkt 
etkiliyor.” dedi.

“PAZAR 2 MİLYONUN 
ÜZERİNE ÇIKTI”
Sertan Akçagöz sözlerine şöyle devam etti: 
“Yıl boyunca 1 milyon 700 binin üzerinde ağır 
vasıta lastiği satılırken, 450 binin üzerinde 
kaplama lastik satışı gerçekleştirildi ve 
pazarda toplam sırt tüketimi 2 milyonun 
üzerine çıktı. Son 3 ayda yüzde 15’in 
üzerinde büyüyerek ekonomiye olumlu 
etki yaratan ağır vasıta lastikleri pazarı, 
yılı toplamda en az yüzde 5’lik büyüme 
ile kapatıyor. Hedeflerimizle uyumlu bir 
yıl performansı gerçekleşti. Ülke olarak 
geçirdiğimiz süreçte de hedeflerimizde 

bir değişiklik olmadı. 
Michelin olarak bizim için ise 
diğer grup markalarımızın 
performanslarının da etkisiyle 
başarılı bir yıldı. Ağır vasıta 
segmentinde pazarın da 
üzerinde büyüme kaydettik. 
Bu başarılı performansımızın 
ardında tabi ki Michelin 
markasının kalitesi en 
büyük rolü oynuyor. Pek çok 
mega projede yer alıyoruz. 
Lastiklerimiz İstanbul’da inşaatı 
devam eden şehrin üçüncü 
havalimanında çalışan 300 Volvo 
FMX kamyonunu donatıyor ve 
maliyetlerde önemli ölçüde 
verimlilik sağlıyor.”

MEGA 
PROJELERDE 
MİCHELİN 
SOLUTİONS TERCİH 
EDİLİYOR
Michelin’in bütün dünyada 
lastik ve lastik teknolojileriyle 
ilgili çözümler geliştirerek 
müşterilerine 360 derece 

hizmetler sunduğu Michelin Solutions, 
güvenlik, uzun lastik ömrü, yüksek 
performans ve maliyet verimliliği sayesinde 
büyük filolar tarafından da tercih ediliyor. 
Filoların elverişliliğini optimize edip, 
operasyonel maliyetlerini düşürerek 
işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran 
Michelin Solutions, sağladığı performansla 
maliyetlerde önemli oranda verimlilik 
sunuyor.

MİCHELİN’DEN 360 
DERECE LASTİK HİZMETİ
Michelin, kilometre başına faturalandırma, 
yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik 
bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme 
bağlı hizmetler sunan Michelin Solutions, 
işletmelere lastik yönetimi hizmetleri 
sunuyor.
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MADRID’DE ATIK TOPLAMA CNG’LI IVECO STRALIS
ILE BERABER DAHA ÇEVRE DOSTU OLUYOR

Stralis aldı. Araçlar Madrid’de yer alan 
Iveco fabrikasında özel olarak üretildi.

Araçlarda 330 beygirlik Iveco Cursor 
8 sıkıştırılmış doğal gaz motoru ile 
retarderlı otomatik vites bulunuyor. 
Araçlar AD260S33YPS modelinde 640 litre, 
AD190S33/P modelinde ise 600 litre yakıt 
kapasiteli ve sekiz CNG silindire sahip. 
Stralis kamyonları aynı zamanda en güncel 
güvenlik teknolojilerini barındırıyor.

Fosil yakıtlardan çok daha temiz olan 
CNG, dizele göre %95 daha az parçacık, 

Madrid Belediyesi filosuna atık toplamada 
kullanılmak üzere 109 adet CNG’li 
(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Iveco Stralis ekledi.

Madrid’de yer alan Iveco fabrikasında 
üretilen araçlar dizel eşdeğerlerine göre 
%10 daha az karbondioksit, %95 daha az 
parçacık, %35 daha az nitro oksit salınımı 
yaparken yakıtta %40’a varan, Toplam 
Sahiplik Maliyetinde de %10’a varan 
tasarruf sağlıyor.

Madrid Belediyesi, atık toplamada 
kullanılmak üzere 109 adet CNG’li Iveco 

%35 daha az nitro oksit ve %10 daha az 
karbondioksit salınımı anlamına geliyor. Bu 
miktar yılda 85 ton ediyor.

Doğal gazlı motorlar sadece yakıt fiyatında 
değil, işletmede de daha ekonomik bir 
seçenek sunuyor: %40 yakıt tasarrufuyla 
Toplam Sahiplik Maliyetinde dizel bir araca 
göre %10 düşüş sağlanıyor.

Bugün İspanya’da 43 CNG, 19 LNG 
(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) istasyonu var. 
Bu sayı İspanya’yı Avrupa’nın en çok 
sıvılaştırılmış gaz istasyonuna sahip 
ülkesi yapıyor. Bu istasyonlara ek olarak 
hem CNG hem LNG satışı yapılacak 9 
istasyonun yapımı devam ediyor.

Iveco’nun alternatif doğal gazlı araçlardaki 
geliştirmeleri, üretimi ve satışı; 16 bin 
aracın ve 29 bin motorun üretildiği 20 yıllık 
bir deneyimin ürünü.

SCANIA, SESSİZLİĞİN SESİNİ ARAŞTIRIYOR
diğer araçları ikaz edecek düzeyde 
motor sesini yapay olarak üretmeye 
hazırlanıyor. Bu amaçla İsveç Interactive 
Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında 
yayalara ve şoförlere “elektrikli motorla 
çalışan kamyonun sesi nasıl olmalı” 
sorusunu sordu ve çıkan sonuçlara göre 
geliştirmelerini yapıyor.

” Sürücünün Dikkatini Çekmek “

Araştırmalar sırasında elektrikli kamyonu 
test eden profesyonel sürücüler üç farklı 
motor sesini test ettiler.

İsveçli bilim adamı Johan Fogerlönn, 
sürücülerin alışık oldukları motor sesini 
duymalarının önemli olduğunu belirterek 
“motor sesi sürücünün, aracın normal 
çalışıp çalışmadığını ve aracın belirli 
durumlarda güç aldığını anlamasına 
yardımcı olur. Bizde elektrikli araç içinde bu 
sesi yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Scania ayrıca testler sırasında ne tür 

Scania, geleceğin araçları olarak gördüğü 
elektrikli kamyonlar için çalışmalarına 
devam ediyor. İsveç Interactive Enstitüsü 
(ICI), hem yayalara hem de kamyon 
şoförlerine “geleceğin elektrikle çalışan 
kamyonu nasıl ses çıkarmalıdır” diye 
sorarak bir anket çalışması yaptı.

Elektrikli araçlar, dizel ve benzinli motora 
sahip araçlara göre daha sessizdir. 
Bu nedenle kabin içi ve lastik sesleri 
daha yüksek duyulmaktadır. Scania, 
elektrikli araçlarda, yayalar ve trafikteki 

seslerin sürücülerde stres yarattığını 
inceleyerek bu yönde çalışmalarını 
sürdürüyor.

” Trafik Güvenliğini Artırmak “

Elektrikli araçların sayısı arttığında 
yayaların karşılaşacağı kazaları önlemek 
için araçların dış ortama verdiği ses 
oldukça önemlidir. Fogerlönn sözlerine “ 
Bu araştırmamızda elektrikli araçlardan 
yayaların nasıl etkileneceğini araştırıyoruz. 
Yaptığımız araştırma sonuçlarına göre 
araçlara yayaların duyabileceği ve 
yanlarından araç geçtiğini fark etmelerini 
sağlayacak bir ses eklemenin faydalı 
olacağına karar verdik” şeklinde devam 
etti. Scania, üretim gerçekleşene kadar 
araştırmalarına devam edecek.

Scania, yapmış olduğu çalışmalar, AR-
GE yatırımları, uzun kullanım ömrü, 
dayanıklılığı ve üstün performansı ile 
teknoloji öncülüğü yapmaya devam ediyor.
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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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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİDROMEK AİLESİNİN YENİ 
ÜYELERİNİ TERCİH ETTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan ihaleyi kazanan HİDROMEK, 28 
adet HMK 600 MG motor greyderin ve 
8 adet HMK 640 WL lastikli yükleyicinin 
teslimatını gerçekleştirdi.

HİDROMEK’in genişleyen ürün 
gamının son üyeleri olan lastikli 
yükleyici ve motor greyder Karayolları 
Genel Müdürlüğünün kullanımıyla 

da sahaya çıkacak. HMK 640 WL 
lastikli yükleyici ve HMK 600 MG 
motor greyder, dışarıdan aday kabul 
etmeyen, sadece jürinin belirlediği 
kriterlere uyan tasarımların yarıştırıldığı 
dünyaca ünlü German Design Award 
2017 yarışmasında aday gösterilmiş, 

HİDROMEK HMK 600 MG motor 
greyder ile “Special Mention (Özel 
Mansiyon)” ödülünü kazanmıştı. 

HİDROMEK, yeni iş makinelerinin bu 
ihale kapsamı dışındaki satışlarına 
Şubat 2017’de başlayacak.

HİDROMEK, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 
ihalesi kapsamında 
HMK 640 WL lastikli 
yükleyicilerinin 
ve HMK 600 MG 
motor greyderlerinin 
teslimatını 
gerçekleştirdi. 
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İMDER&İSDER MESLEKİ EĞİTİMDE 
FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR 

pratiğe aktarmaları arasındaki kopukluğu 
gidermek olduğunu vurgulayan Akbaytogan 
eğitim komitesi ile çıktıkları bu yolda 
çalışmalarının meyvelerini en kısa zamanda 
almaya başlayacaklarına inandıklarını 
belirtti. Akbaytogan konuşmasının 
sonunda bu protokolün ve etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde desteği olan 

İMDER&İSDER Eğitim Komitesi’ne, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na ve işbirlikleri ile nitelikli 
eğitimde yol almanın bilincinde olan Şehit 
Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi yönetimine ve hocalarına teşekkür 
etti. İMDER&İSDER 
Eğitim Komitesi 
Başkanı Uğur 
Güllü ise sektörün 
nitelikli eleman 
ihtiyacı yönünde 
gerçekleştirilen 
hibelerin, iş 
makinaları 
bölümlerinin 
güçlenmesi, 
sektörümüzün ve 
öğrencilerimizin 
geleceği adına 
değerli yatırımlar 
olduğunu 
vurgularken, eğitim 
komitesi olarak 
mesleki eğitime 

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Akbaytogan açılış konuşmasında şunları dile 
getirdi: “ Yeni teknolojileri bilen ve uygulayan, 
çağa uyumlu nesiller yetiştirilmesi ve 
nitelikli eleman talebinin karşılanmasında 
önemli bir adım niteliğinde olan Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol 
kapsamında bir okulumuza daha ulaşmış 
olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

İMDER & İSDER olarak yürüttüğümüz 
projemiz çerçevesinde üyelerimizle birlikte 
Türkiye’nin dört bir yanından pek çok okula 
ulaştık sektörümüzü yakından tanımaları 
adına faaliyetler yürüttük.” Amaçlarının, 
öğrencilerin teoride öğrendiklerinin 

yönelik çalışmalarının 
aynı hızda devam 
edeceğinin de altını 
çizdi. 

Osmangazi 
Kaymakamı Enver 
Ünlü konuşmasında 
sanayicinin bu 
türden desteklerinin, 
mesleki eğitimdeki 
uygulamalı derslerin, 
meslek standartlarını 
karşılayacak seviyeye 
gelmesinde önemli 
bir rolü olduğunu 
belirtti. Sn. Ünlü teknik 
eğitimin yeterliliği 

ve kalitesinin ülkelerin günümüzdeki 
konumlarının belirlenmesinde etkili 
olduğunu ifade ederken, sektörün 
ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanmasının önündeki engellerin de 
kalkabileceğini belirtti. Ünlü konuşmasının 
sonunda mesleki eğitime katkılarından 
dolayı İMDER & İSDER eğitim komitesine 
ve Hasel İstif Makinalarına teşekkürlerini 
sundu. Açılış konuşmalarından sonra 
kurdele kesimine geçilen teslim töreninde, 
forkliftin anahtarı bölüm şefi M. Şerif 
Sarıkaya’ya teslim edildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü, 
İMDER ve İSDER arasında 
imzalanan 7 Bölge 7 
Okul Projesi Protokolü 
kapsamında, Bursa Şehit 
Ömer Halisdemir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
İş Makinaları Bölümüne, 
İSDER Üyesi Hasel İstif 
Makinaları tarafından 9 
Aralık 2016 Cuma günü 
“Forklift” hibe edildi. Bursa 
Şehit Ömer Halisdemir 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleştirilen 
törende, Osmangazi 
Kaymakamı Enver Ünlü, 
Osmangazi İlçe Emniyet 
Müdürü Ufuk Akan, 
Osmangazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Abdullah Çiçek 
ve Bursa’nın önemli devlet 
temsilcileri de yer aldı. 
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1977’den beri 
Türkiye’de taşımacılık 
çözümlerinin adı olan 
Tırsan, 40. yılına da 
lider olarak girdi. Tırsan, 
Türkiye’de pazar payını 
%41’e yükseltirken, 
Türkiye’nin Avrupa’ya 
gerçekleştirdiği 
ihracatın %97’sini tek 
başına gerçekleştirdi. 
2016 yılında, bir önceki 
sene de olduğu gibi, 
Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen markası oldu. 

TAM 40 YILDIR
HER GÜN LİDERİZ

TIRSAN 2016 YILINDA:
• Türkiye’de pazar payını %41’e yükseltti.

• Türkiye treyler Avrupa’ya ihracatının 
%97’sini gerçekleştirdi.

• Avrupa’da en hızlı büyüyen treyler 
markası oldu.

• Avrupa’da üçüncü üretim tesisini 
faaliyete geçirdi.

• Trailer Innovation 2017 ödüllünü 
kazandı.

• Türkiye’de treylere 5 yıl garanti veren ilk 
ve tek firma oldu.

• K-Advance Care hizmetiyle, Avrupa 
genelinde 16 ülkede 6.000 servis 
noktasında hizmet imkanı sağladı.

• 27 ülkede Yol Yardımı hizmeti ile 7 gün 
24 saat müşterilerine hizmet avantajı 
sundu.

40 yıldır devam eden liderlik başarısı ile 
ilgili açıklamada bulunan Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu; “Tam 40 
yıldır Türkiye’de pazar lideriyiz. Sektörün 
gelişimine yatırımlarımız ile öncülük 
ederken, müşterilerimizin başarısı icin en 
uygun koşulları sağlıyoruz. Müşterilerimizin 
memnuniyeti ve rekabet gücünü arttırmak 
için, sürekli daha iyisini nasıl yapabilirim 
sorusu ile her konuyu ele alıyoruz. Yurtiçi 
ve yurtdışında ki başarılarımızın arkasında 
kocaman bir ekip var. Bu ekip hedeflerine 
ulaşana kadar asla vaz geçmiyor ve ben 
bununla gurur duyuyorum. Tırsan ailesinin 

her bir bireyine özverili 
çalışmalarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

2016’DA 
İHRACAT 
REKORU KIRDI
Tırsan Aralık 2016 
itibariyle satışlarının 
%50’sinden fazlasını ihraç 
ederken, Avrupa Birliğine 
yapılan toplam treyler 
ihracatının %97’sini tek 
başına gerçekleştirerek 
rekor kırdı. 

Ayrıca Kässbohrer 
markası ile Almanya’da 
perdeli tenteli 
segmentinde satışlarını 3 
kat arttıran Tırsan, Bitüm 
Tankeri segmentinde 
ise liderliğini sürdürdü. 
Polonya’da satışlarını 
%50’in üzerinde yükseltti 
ve bu ülkenin en çok 
tercih edilen ilk 5 treyler 
üreticisinden biri 
oldu.  Low-bed, tank, 
silo ve perdeli-tenteli 
segmentinde de satışlarını 
artırırken, akaryakıt 

tankeri segmentinde liderliğini devam 
ettirdi. 

Ülke ihtiyaçlarına yönelik özel olarak 
geliştirilen ağır hizmete yönelik platform 
treyler ile toplam İngiltere satışlarını 2 
kattan fazla artırdı. Yine bünyesinde bulunan 
Talson markası ile Avrupa’nın en büyük 
pazarlarında kutu segmentinde geçen yıla 
göre %62 büyüme elde etti. Öte yandan 
Fransa’da en başarılı olduğu ülkeler 
arasında yer aldı. İtalya’da 20 farklı satış 
sonrası hizmet noktasına ulaştı ve %26 
oranında satışlarını artırdı. Yeni faaliyet 
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gösterdiği Portekiz pazarında Tenteli/Perdeli 
ürün satışları ile 2016 yılı sonunda %10 
Pazar payı elde etti.

AVRUPA’DAKİ ÜRETİM 
TESİSİ 3’E ÇIKTI 
2016 yılında Tırsan, ihracatındaki ivmeyi 
artıracak yeni bir yatırım yaparak 
Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-
Württemberg’de yer alan Ulm’de üretim 
ve montaj tesisi kurdu. Almanya Goch ve 
Rusya’da üretim tesisi bulunan Türkiye’nin 
tek treyler üreticisi olan Tırsan’ın bu yatırımı 
uluslararası arenadaki gücünü ve hedefini 
ortaya koyuyor. Tırsan, bu yeni tesisten, 
Kässbohrer ve Talson marka tüm ürünlerin 
üretim ve teslimatını gerçekleştirecek ve 
ürün yelpazesindeki tüm treyler modelleri 
için bakım-onarım hizmeti sağlayacak.

TRAİLER INNOVATİON 
ÖDÜLÜNÜ ALAN İLK VE 
TEK ÜRETİCİ 
Tırsan Türkiye’de bir ilki daha 
gerçekleştirerek, sektörün ilk ve tek Ar-Ge 

merkezinde geliştirdiği Kässbohrer 
Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile 
Avrupa treyler sektörünün en prestijli 
yarışmasında Trailer Innovation 2017 
ödülünü kazandı. Bu ödül Türkiye treyler 
sektöründe ilk kez Tırsan tarafından 
alındı.

Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından 
geliştirilen Kässbohrer Yüksek 
Güvenlikli Bitüm Tankeri, 160 derecenin 
üzerindeki zift taşımacılığında güvenlik 
kurallarını yeniden tanımlarken, 60 yıldır 
çözülemeyen güvenlik sorununu da 
çözdü. Trailer Innovation ödülü ile birlikte, 
Türkiye, ADR mevzuatını aşan bir güvenlik 
güvenlik standardını oluşturmuş oldu. 

MÜŞTERİLERİN 
BAŞARISI İÇİN EN UYGUN 
KOŞULLARI SAĞLADI
Müşterilerinin her ihtiyaç duyduklarında 
yanında olmaya devam eden Tırsan, 
Türkiye’de treylere 5 yıl garanti veren 
ilk ve tek marka oldu. Mevcut 2 yıl 

garantinin üzerine +1 veya +3 yıl 
garantiyi opsiyon listesine alarak daha 
önce benzeri görülmemiş bir yeniliği 
müşterilerinin hizmetine sundu. Tenteli 
perdeli, alüminyum ve paslanmaz tanker, 
alüminyum silobas, konteyner şasi, 
platform, standart ve hidrolik low-bed, 
frigo ve kutu tipi treylerde garanti süresini 
5 yıla çıkarttı.

Devre aldığı Tırsan Yol Yardımı hizmeti 
ile Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere 
Avrupa’nın 27 ülkesinde 7 gün 24 
saat müşterilerine hizmet veriyor. Yol 
Yardım hizmeti Avrupa’da 12.000 servis 
noktasında ve 17 dilde hizmet imkanı 
sağlıyor.

Son olarak, uluslararası ihtiyaçlarına 
yönelik Avrupa çapında yepyeni bir 
hizmeti hayata geçirdi. K-Advance Care 
hizmetiyle, Avrupa genelinde 16 ülkede 
6.000 servis noktasında Kässbohrer 
marka treylerlere ihtiyaca yönelik 
olarak belirlenebilen sabit ücret avantajı 
sunmaya başladı.
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GEZİ

BODRUM               
KALESİ
Bodrum, Muğla iline bağlı kalesi ile 
özdeşleşmiş bir ilçemizdir. Her yıl binlerce 
yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir 
turizm merkezimizdir. Peki, bugün Sualtı 
Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren 
Bodrum Kalesinin tarihini hiç merak 
ettiniz mi? İşte, Bodrum Kalesi;

İki liman arasında kalan Bodrum Kalesi, 
üç tarafı deniz ile kaplı bir yarımada 
üzerinde bulunmaktadır. Genel görünümü 
kare şekline benzer yapıdadır ve kuzey 
bölgesinden karaya bağlanan kısmı 
mevcuttur. Deniz seviyesinden yaklaşık 
48 metre yükseklikte kalan kale, ünlü 
bir Fransız kalesidir. Diğer yandan 
İngiliz, Alman ve İtalyanlara ait, başka 
kaleler de bu bölgede yer almaktadır. 
Kalenin iç kısmına yedi adet kapıdan 
geçerek ulaşılmaktadır. 249 adet arma 
Bodrum Kalesi’nin duvar yüzeylerinde 
bulunmaktadır.

1400’lü yılların sonundan 1500’lü yılların 
başına kadar ki dönemde inşa edilen kale 
o dönemlerde St. Jean Şövalyeleri’nin 
kalesi olarak kullanılıyordu. Günümüzde 
ise Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak da 

kullanılan kale içinde Türk hamamı, 
Amphora sergilemesi, Cam Salonu, Cam 
Batığı, Sikke ve Mücevherat Salonu, 
Doğu Roma Gemisi, Karyalı Prenses 
Salonu, İşkence ve Katliam Odaları gibi 
bölümler sergileniyor. Yine kalenin avlu 
bölümlerinde de bazı eserler ziyaretçilerin 
beğenisine sunuluyor. 1995 senesinde 
Yılın Müzesi yarışmasında ‘Özel Övgü’ 
ödülünü de almaya hak kazanmıştır.

Kalenin doğu duvarı dışında kalan 
bölümleri çift beden duvarları olarak 
takviye edilmiştir. İç kaleye 7 kapı 
geçilerek ulaşılır. Kapılar üzerinde 
armalar bulunmaktadır. Armalar üzerinde 
haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve 
aslan figürleri bulunmaktadır. İç kalede 
Sapelin alti dahil olmak üzere 14 sarnıç 
vardır. Kale korugani, çiftli duvarlar arası 
su hendeği, asma köprü, denetim kulesi, 
II. Mahmut tuğrası kalenin göze çarpan 
yerlerindendir.

Kaleyi gezerken Bodrum’un göz 
kamaştırıcı manzarasını izlemeyi 
unutmayın... Bodrum, kaleden 
bakıldığında bir başka güzeldir.

İKİ LİMAN ARASINDA 
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Yönetmen: : Yimou Zhang

Oyuncular: Willem Dafoe, Andy Lau, Tian Jing, Pedro Pascal, Matt Damon

Tür: Gizem

Yapım: ABD, Çin, 2016

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural

Tür: Komedi

Yapım: Türkiye, 2016

Başrolünde Jason Bourne rolü ile ikonik hale gelen Matt Damon’ın yer aldığı Çin Seddi filmi 
bir tarihi-fantastik türü örneği. Yönetmen kotuğunda Parlayan Hançerler ve Altın Çiçeğin 
Laneti gibi filmleriyle aşina olduğumuz Çinli yönetmen Zhang Yimou otururken, filmin 
kadrosunda da Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, 
Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau yer alıyor.

Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin’in kuzeybatısı boyunca 
uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla 
kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü 
fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor. Matt Damon da günü kurtarmak için 
savaşan karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan’ın tehlike 
ve eğlence dolu macerası bu filmde de devam ediyor. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan 
ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirebilmeleri için tek bir şart 
koyulur. Gittikleri düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları. Görevi mecbur kabul eden 
ikilinin başına beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.

Çalgı Çengi’nin devam filmi olan Çalgı Çengi 2’nin senaristliğini ve yönetmenliğini ilk filmde 
olduğu gibi yine Selçuk Aydemir’in üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, 
Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.

ÇİN SEDDİ

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ

FİLM
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Monica Sabolo
Alabanda

Dan Smith
Net Genç

Dale Carnegie
Epsilon Yayınları

Bilim, şiir ve düş gücü ile bir kırık kalp incelemesi. Yazarın hem nesne hem de özne olduğu bu anlaşma, 
klinik gözlemler, lirik metinler, fotoğraflar, mektuplaşmalarla yer değiştiriyor. Aynı zamanda bir takıntı 
soruşturması, yazarı neredeyse kendisine karşı, acısının köklerine doğru arkaik bir gerçeklikte yavaşça 
uçuruma sürükleyen bir açıklık. Ailemizden bize kalan nedir? Keder anıları genlerimize kaderle mi 
yazılır?

Sadece ok ve yayla ormanın derinliklerine yollanan Oskari, köyüne bir avla dönmek zorundaydı. Yetişkin 
olduğunu kanıtlamalıydı. Oysa Oskari, avlayacak hayvan bulmak yerine ABD Başkanı’nı taşıyan Air 
Force One uçağını bulmuştu. Üstelik teröristler ABD Başkanı’nıı öldürmek üzereydiler. Oskari ise ABD 
Başkanı’nı koruyabilecek tek kişiydi. Dünyanın en güçlü adamı soğuk Finlandiya ormanlarında genç bir 
çocuğun korumasıyla hayatta kalabilir mi? Kitabı ve filmiyle tüm dünyada milyonlarca insana ulaşan 
Büyük Oyun, artık Türkçede!

Dale Carnegie’nin dünyanın her yerinde milyonlarca insan tarafından okunan kitabı Üzüntüyü Bırak 
Yaşamaya Bak üzüntü alışkanlığının üstesinden gelmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Carnegie’nin formülleri 2000’lerin hızla değişen dünyasında da gerçekten çok işe yarayacaktır. 
Bu formülleri uygulayarak; işinizle ilgili üzüntü ve endişelerinizden hemen kurtulabilirsiniz, 
maddi sorunlardan kaynaklanan üzüntülerinizi en aza indirebilirsiniz, eleştirilerden yararlanmayı 
öğrenebilirsiniz, kendinizi fazlasıyla yormaktan kaçınıp her zaman genç görünmeyi başarabilirsiniz, her 
gün uyanık geçirdiğiniz saatlere bir saat ekleyebilirsiniz, kendinizi keşfedebilir ve kendiniz olabilirsiniz. 
Unutmayın; dünyada bir eşiniz daha yok!

BUNLARIN BENLE İLGİSİ YOK 

BÜYÜK OYUN

ÜZÜNTÜYÜ BIRAK YAŞAMAYA BAK

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. Elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretildiği teknoloji

2. Güdülenme

3. Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının  
 düşeyini gösteren tahta

4. Ege ve Akdeniz de yaşayan eti lezzetli bir balık

5. Gerçekte var olmayıp var sanılan, var diye 
düşünülen, kuruntuya dayanan

6. Halk edebiyatına özgü, sekizli hece ölçüsüyle  
 yazılan ve ilk dizesinde bre, be hey gibi bir ünleme  
 yer verilen şiir türü

7. Açık yer, meydan, alan

Yukarıdan aşağı
1. Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi

2. Cezayir menekşesi de denilen, pembe ya da beyaz  
 renkli çiçekler açan bir süs bitkisi

3. Asma fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması  
 için dikilen sırık

4. Sözsüz oyun biçiminde oynanan bir dram türü

5. Hazreti Muhammed’e ve onun soyundan   
 gelenlere saygı bildirmek için okunan dua

6. Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken

7. Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan ve   
 mercimeğe benzeyen bir bitki

8. Savaşlarda giyilen zırh
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Kemiksiz hindi but etini robot yardımı ile kıyma 
şekline gele kadar çekiyoruz ve oval bir kaba alıp 
üzerine zeytinyağı, ince kıyılmış, sarımsak, kuru 
soğan, maydanoz, taze soğan, kapari, ve hardal, 
tuz, tane karabiber ve yumurta sarısını da ekleyip 
karıştırıyoruz. Son olarak bir format yardımı 
ile karışımı pişirme kabına alıyoruz. Karışımın 
üzerine bir adet bıldırcın yumurtası kırıp ısıtılmış 
fırında on dakika pişiriyoruz. Sunum aşamasında 
kızarttıgımız tos ekmeklerini hindi tartarımızı 
ve maskolin, havuç, salatalıgı gorseldeki gibi 
yerleştirip sunum yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet 
olsun.

MURAT TOSUN
www.mutfakonsept.com

HİNDİ TARTAR
malzemeler

hazırlanışı

• Hindi but eti 200 gr

• Bıldırcın yumurtası 1 adet

• Yumurta sarısı 1 adet

• Tost ekmeği 1 dilim

• Taze soğan yarım bağ 

• Kuru soğan 1 adet

• Tane karabiber 2 gr

• Tuz 1 gr

• Zeytinyağı 5 gr

• Sarımsak 2 diş 

• Maydanoz yarım bağ 

• Hardal 50 gr

• Kapari 10 gr

• Karışık mas kolin 100 gr

• Havuç 50 gr

• Salatalık 50 gr 
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