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Şehrin efsanesi devleşti.
Yeni Atego.
Kısa mesafe taşımacılıkta devleşen bir efsane. 
Konforlu iç tasarımı, yüksek yakıt tasarrufu sağlayan çevreci ve güçlü yeni nesil motoru,  
farklı üstyapı şeçeneklerine uyumlu ürün çeşitliliği ve sunduğu operasyonel kolaylıklar ile yeni Atego, taşımacılığın devi 
olmak isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.
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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Biz insanların en önemli özelliklerinden biri 
nedir diye sorsanız, üretmektir derim size... 
Tabi ki hayvanlar ve bitkiler de yaşamları 
boyunca üretiyorlar ancak hepsinin ömürleri 
boyunca ürettikleri sabit bir üründen 
bahsedebiliriz. İneğin sütü, tavuğun 
yumurtası, koyunun yünü, eti, sütü, elma 
ağacının elması, kaysı ağacının kaysısı...

Biz insanlar ise faydalı-faydasız bir sürü 
şey üretiriz. Araba üretiriz, mobilya yaparız, 
elektronik alet üretiriz, buğdayı alır ekmek 
yaparız, meyveyi alır meyve suyu yaparız, reçel 
yaparız… Ama hepsinden öte, yaşamımızı 
devam ettirebilmek için var gücümüzle de 
tüketiriz. Aslında üretmemizin bir nedeni 
tüketebilmektir. En önemli ürettiğimiz ve 
dünyamızın başına dert olan şey nedir desem, 
aklınıza çöp geldi mi bilmiyorum ama bir 
insan günde yaklaşık 2 kilogram çöp üretiyor. 

Gelin bir hesap yapalım… 78 milyonluk 
ülkemizde kişi başı 2 kilogramdan günde 
yaklaşık 156.000.000 kilogram çöp üretiliyor. 
İnsan nüfusu bu kadar çok olunca, ürettiği 
çöpte önem kazanıyor. Hatta kendi sanayisini 
doğuruyor. Yüz binlerce kişi bu sanayinin 
içinde çalışıyor. Çöplerin evlerden toplanması 
için torba üretiliyor, torbaların belli yerlerde 
toplanması için çöp kutuları üretiliyor, çöp 
kutularındaki çöpleri toplanma alanlarına 
götürebilmek için de çöp kamyonları üretiliyor. 
Bu çöp kamyonlarını kullanan binlerce şoför 
ve çöp toplayıcı insan istihdam ediliyor. Çöpler 
toplandıkları yerlerde, ayrıştırılıyor, elekten 
geçiriliyor… Kim bilir ne kıymetler yaratılıyor 
bu atıklardan. 

Baktığımızda hepsi aynı gibi görülen 
çöp kamyonlarının aslında birçok çeşidi 
bulunmaktadır. Genelde yükleme 
tarzlarına göre (önden, yandan, arkadan 
gibi) sınıflandırılsalar da, kapasitelerine 
ve çöpü toplama şekillerine göre farklılık 
göstermektedirler. 

Türkiye’de en çok arkadan yüklemeli ve 
hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarını 
görmekteyiz. Çünkü ülkemizde çöp kutuları 
büyük şehirlerde uygulanmaya başlayan 
sabit çöp kutularından olmadığı için, yerleri 
değişmekte, kimi zaman kaldırım üstüne 
konulmakta, kimi zaman yolun üzerine, 
dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların 
benzerlerini ülkemizde görememekteyiz.

Son zamanlarda ülkemizde yer altı 
konteynırlarının yoğun bir şekilde 
kullanılmaya başlaması ile yandan yüklemeli 
çöp kamyonları da kullanılmaya başlanmıştır. 
Çöp kamyonunun üzerinde uzaktan kumanda 
ile çalışan bir vinç bulunmakta ve bu vinç 
sayesinde ister yer altı, ister yer üstü olsun
( bir veya iki kişinin kaldıramayacağı 
boyutlarda olmaları nedeniyle,) çöp 
konteynırları, bu vinç sayesinde aracın her iki 
yanından yükleme yapılabilmektedir. 
Ülkemizde çok sık görmediğimiz bir tür olan 
önden yüklemeli çöp araçları genellikle büyük 
endüstri işletmelerine hizmet veren, aslında 
oldukça ekonomik, çöp aracın önünden 
yüklenirken tüm aşamaları görebilen tek bir 
kişi tarafından kullanılabilen araçlardır.  Çöp 
konteynırına önden yaklaşan araç, iki kanca 
ile konteynırı üzerine kaldırır ve ters çevrilen 
konteynerdeki çöpler kamyona döker. Dökülen 
bu çöpler sıkıştırılır ve kamyonun daha fazla 
çöp toplaması sağlanır.

Ülkemizin biraz daha kırsal bölgelerinde çöp 
konulan yerlerin düzensiz olması ve halkın 
düzensiz çöp atması nedeniyle kullanılmakta 
olan çöp kamyonları vardır ki, bu araçlar için 
toplama şekli kepçe yöntemidir. 

Çöp deyip de geçmeyelim. 

Saygılarımla,

ÇÖP DEYİP GEÇMEYELİM…
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RÖPORTAJ

TÜM TEMİZLİK MAKİNALARINI 
ÜRETEN VE BU ALANDA LİDER FİRMA 

“KÄRCHER”
Kärcher Türkiye Genel 
Müdürü Gökhan 
Hasan GÖKMEN ile 
gerçekleştirdiğimiz 
röportajda sektör ile 
ilgili birçok konuya 
değindik. Kendilerine 
bizlere vakit ayırdığı 
için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

1. Merhaba, öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
Gökhan Hasan GÖKMEN, Kärcher Türkiye 
Genel Müdürü olarak görev yapıyorum.

2. Ne kadar süredir 
Kärcher’de çalışıyorsunuz? 
Yaklaşık 3 yıldır / 2014 Haziran

3. Biraz firmanızı bize anlatır 
mısınız? Kärcher hangi 
ülkeden dünyaya açılmış 
bir markadır? Kuruluş yılı, 
dünyaya açılışı... 
Kärcher 1935 yılında Almanya’nın Stuttgart 
şehrinde Alfred Kärcher tarafından 
kurulmuştur. Almanya dışındaki ilk 
şirketimiz 1962 yılında Fransa’da kurulmuş 
ve bunu İsviçre, Avusturya gibi batı Avrupa 
ülkelerindeki şirketlerimizin kuruluşları 
takip etmiştir. 1975 yılında ise Brezilya’da 
kurulan fabrikamızla birlikte Almanya 
dışındaki üretimimiz başlamıştır. Bugün 

60 ülke ofisine ek olarak distribütörlük 
ağımızla birlikte 190 ülkede temsil servis 
veren ve satışlarının 85% Almanya dışında 
olan, temizlik teknolojilerinde dünya lideri 
konumunda çok uluslu firmadır Kärcher.

4. Ürünleriniz ve 
hizmetleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Kärcher, ismi basınçlı yıkama makinalarıyla 
özdeşleşmiş olmakla birlikte tüm temizlik 
makinalarını üreten ve bu alanda lider 
firmadır. Ürünlerimizi Profesyonel ve 
Ev&Bahçe grubu olmak üzere 2 ana grup 

altında yönetiyoruz. Her iki 
grubun altında müşterilerimizin 
ihtiyacı olan tüm ürünleri 
sunmayı hedefliyoruz. 
Profesyonel ürünlerimiz 
arasında basınçlı yıkama 
makineleri, zemin temizlik 
makineleri, elektrikli süpürgeler, 
belediye temizlik ekipmanları, 
su arıtma/geri dönüşüm 
sistemleri, fırçalı yıkama ve 
tank/depo temizlik sistemlerimiz 
bulunmaktadır. Ev&Bahçe 
grubunda ise buharlı temizlik 
makinaları, elektrikli süpürgeler, 
basınçlı yıkama makinaları, 
cam temizleme makinalarını 
sayabiliriz. 

5. Bulunduğunuz 
sektörde Kärcher 
firması’nı nereye 
koyabiliriz, birilerinin 
peşinden giden mi, 
yoksa diğerlerini 
peşinden sürükleyen 
bir firma mısınız?
Kärcher olarak ‘temizlik 

teknolojilerinde müşteri merkezli 
çözümlerle dünya lideri’ söylemimizi 
ciddiyetle ve disiplinle uyguluyoruz. Yıllık 
100mln nun üzerinde R&D yatırımıyla, 552si 
aktif toplam 1.600 patentimizle ve 90%’ı 5 
yıldan genç olan ürünlerimizle sektörün 
belirleyici ve lider firmasıyız. FC5 (ev tipi 
sert zemin temizlik makinemiz), WindovVac 
(elektrikli cam temizleme makinemiz), 2017 
yılında piyasaya sürdüğümüz SG2 sakız yok 
etme/temizlik profesyonel makinamız gibi 
Kärcher tarafından tasarlanmış ve pazarda 
benzeri/rakibi olmayan ürünlerimiz inovatif 
liderlik iddiamızın somut örnekleridir/
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göstergeleridir.

Bununla birlikte belediye ekipmanları 
ile ilgili 2015 yılında bünyemizde 
oluşturduğumuz Kamu Kanalı Departmanı 
ile tüm belediye ve belediyelere kent 
temizliği hizmeti veren atık yönetim 
firmalarına yönelik yol süpürme ve çok 
amaçlı çevre temizlik araçlarının satışı ve 
satış sonrası servis hizmetini veriyoruz. 
Sektöre en son katılan firma olmamıza 
rağmen son iki yılda ciddi bir pazar payı 
elde ettiğimiz görülmektedir. Belediye ve 
atık yönetim firmalarının firmamıza ve 
ürünlerimize olan güveni ve gösterdikleri 
tercih ile 5 yıl içinde sektörün lider firması 
olmayı hedefliyoruz.

6.Sektörde yepyeni bir 
kavramdan bahsediliyor, 
Sürdürülebilirlik. Bu konuda 
Kärcher olarak kendinizi 
nasıl tanımlarsınız? 
Kärcher’de sürdürülebilirlik ana 
stratejimizin merkezinde konumlandırılmış 
ve ‘’Sürdürülebilirlik Yönetimi’’ adı altında 
CEO’muz Hartmut Jenner’e direk bağlı 
bir departman tarafından yönetilmektedir. 
Sürdürülebilirlik vizyonumuzu ‘UN Global 
Compact’ çevre bildirisine tam uyumlu 
olarak 6 alanda ele alarak yönetiyoruz:

Müşterilerimize sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza sorumluluklarımız

Tedarik zinciri sorumluluklarımız

Kurumsal sosyal sorumluluk

Şirketimize sorumluluklarımız

Ürün sorumluluklarımız

 Kärcher, U.N. Global Compact, Paris Çevre 
Anlaşması gibi sürdürülebilirlik alanında 

birçok anlaşmanın altına imza atmış ve öncü 
uygulayıcısı olmuştur.

7. Sürdürülebilirlik 
adına birçok proje 
gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. 
Sizler için sürdürülebilirliğin 
öneminden bahseder 
misiniz?
Öncelikle ürünlerimizin üretim ve kullanım 
aşamalarında çevre dostu olmaları,  
konusunda hassasiyetimizin azami 
olduğunu söylemeliyim. Ürünlerimizin 
mümkün olduğunca az doğal kaynak 
(hammadde, enerji ve su) tüketimiyle 
üretimi ve kullanımı sayesinde çevre 
temizliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 
Bunun yanında dünyanın birçok yerinde 
anıt temizliği, hayır kurumlarının temizliği 
projeleriyle (çocuk/yaşlı yurtları, hayvan 
barınakları vs...) ve ‘’ SOS Çocuk Köyleri’’ 
gibi uzun dönem sponsorluk projelerimizle 
içine yaşadığımız topluma da sürdürebilirlik 
adına katkıda bulunuyoruz.

Ürünlerimizin hepsi minimum enerji 
tüketimiyle kullanımı hedefleyerek 
tasarlanır ve birçok ürünümüzde düşük 
enerji-ideal performans dengesini sağlayan 
‘’ekonomik kullanım seçeneği’’ mevcuttur 
(profesyonel ürünler için EcoEfficiency, Ev 
tipi ürünler içinse EcoLogic).
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8. Kärcher için Türkiye’nin 
önemi nedir? 
Türkiye genç ve büyük nüfusu, gelişen 
ekonomisi ile büyük bir pazar olmanın 
yanında temizlik makinası kullanımının da 
sürekli artmakta olduğu bir pazar olarak 
Kärcher için öncelikli bir pazar. Türkiye’den 
beklentimiz yüksek ve bu yaklaşım 
paralelinde yatırımlarımızı arttırarak devam 
ettirmekte kararlıyız.

Ancak şunu da eklemeliyim ki pazarın 
büyüme adına gidecek çok yolu var, henüz 
makina kullanım oranı çok düşük, orta ve 
batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda 
pazarımızın en az 4 kat daha büyük olması 
gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu konuda 
bilinçlendirme çalışmaları sayesinde 
temizlik makinalarının manuel temizliğe 
göre etkinlik ve maliyet avantajlarının 
anlaşılacağını umuyoruz.

9.Türkiye’nin içinde 
bulunduğu sosyo politik 
durum, Kärcher’i etkiledi 
mi?
2016 yılı 2. yarısından itibaren yaşanan 
gelişmeler ve sene sonunda döviz 
kurlarındaki yukarı yönlü hareketler 
ithalatçı bir firma olarak bizi olumsuz 
etkiledi. Öncelikle kamu tarafında işlerin 
yavaşlaması, devamında genel olarak 
hem profesyonel hem ev tipi ürünlerin 

pazar daralmaları ve kur hareketleriyle 
birlikte karlılıkların risk altına girmesini 
gözlemledik. Ürün gamımızın zenginliği ve 
satış/dağıtım ağımızın çeşitliliği sayesinde 
geçen seneyi hedeflediğimiz satış rakamları 
seviyesinde kapatmayı başardık. 2017 ise 
kısmen belirsizliklerle başladı, öncelikle 
dövizdeki hareketliliğin devam etmesi ve 
ekonomik/politik belirsizlikler iş yapmayı 
zorlaştırıyor. Kamu kanalında ise sene 
hareketli başladı diyebilirim, çevre/belediye 
temizlik makinalarımıza ilgi yüksek 
gözüküyor. Pazara güvenimiz yüksek ve 

hacim endişemiz yok, ekonomik istikrarın 
sağlanmasıyla birlikte 2017 yılının sektör için 
başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum.

10. Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen IFAT Eurasia 
Fuarı’na katılımız 
oldu. Fuar ile ilgili 
değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?
Kärcher olarak; sektörün en önemli 
fuarlarından biri olan IFAT Eurasia Çevre 
Teknolojileri Fuarı’nda yer almaktan 
mutluluk duyduk. Fuar beklentilerimizi 
önemli ölçüde karşıladı. Sergilediğimiz 
4x4 hidrostatik tip belden kırmalı vakumlu 
yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik 
araçlarımız ve ağır hizmet tipi mekanik 
vakumlu yol süpürme aracımız ile römork 
tipi yüksek basınçlı sıcak&soğuk sulu 
basınçlı yıkama makinelerimiz fazlasıyla ilgi 
gördü.

Teknolojimiz ile kullanıcılarımızın 
hayatlarında önemli bir fark yaratmayı 
hedefleyen bir firma olarak, dünyanın her 
köşesinde çeşitli alanlar için sağladığımız 
verimli ve etkin temizlik çözümlerimizi; 
belediye ve atık yönetim firmaları başta 
olmak üzere yaklaşık 150 farklı ziyaretçimize 
tanıtma imkanı bulduk. 
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“DİREK DEĞİL, PROJE”
TEMİZ, YENİLENEBİLİR, 
VERİMLİ AYDINLANIN

2 ayrı alanda faaliyet 
gösteren Orion 
Çevre “Çevre Hizmet 
Araçları” ve “Güneş 
Enerjili Aydınlatma 
Sistemleri” ile 
sürdürülebilir, 
yenilenebilir, temiz 
ve verimli Çevre 
Teknolojilerini, 
mümkün olan en 
ileri mühendislik ve 
en uygun şartlar ile 
sunmaya odaklanmış 
durumda.

1 Haziran 2016’da kurulan Orion 
Çevre sektörde yeni olmakla 
beraber kısa zamanda güzel işler 
başaran firmalar arasına ismini 
yazdıranlardan.

Çevre hizmet araçları konusunda 
Green Machines Firması’nın 
Türkiye’deki distribütörlüğünü 
yapmakta olan Orion Çevre’nin 

ülkede satışını gerçekleştirdiği 
500’ün üzerinde aracı hala aktif 
olarak hizmet vermekte. 

Güneş enerjili 
aydınlatma 
sistemlerinde ise 
Fransız Fonroche 
Energy Firması’nın 
çözüm ortağı olarak 
hareket eden Orion 
Çevre, aydınlatma 
ihtiyaçlarını 
uluslararası 
aydınlatma 
standartları ile 
birleştiriyor.

Proje aşamaları olarak öncelikle 
sizden aydınlatılacak alanın 
koordinatlarını ve planını istiyor. 
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Daha sonra aynı yerde son 10 sene 
içerisinde gerçekleşmiş olan tüm 
güneş ışıma değerleri ve gece 
uzunluklarını, her bir gün ve saat 
için ayrı ayrı analiz ediyor. Oriona’a 
özgü aydınlatma mühendisliği ile 
o bölgede, son 10 sene içerisinde 

yaşanmış en kötü senaryoyu dikkate 
alarak, tüm sistemi buna göre dizayn 
ediyor. Yani aydınlatma sisteminde 
kullanılacak panel büyüklükleri, akü 
ve LED kapasiteleri de bu detaylı 
mühendislik çalışmaları sonucunda 
belirleniyor. Orion’un belirlemiş 

olduğu “Direk 
değil, Proje” 
kavramı da 
buradan geliyor. 
Bu sayede, 
günlerce hava 
kapalı da olsa, 
ışığınız sönmüyor. 
Hem temiz enerji 
ile aydınlanarak 
içinde yaşadığınız 
dünyaya ciddi 
bir katkı 
sağlıyorsunuz, 
hem de zaten var 

olan enerjiyi kullanarak aydınlatma 
için ekstra bir kaynak harcamamış 
oluyorsunuz.

Bu mühendisliğin yanında, benzer 
işi yapan firmalardan Orion’u 
ayıran en önemli noktalardan biri 
de akü teknolojisi. Sistemlerinde 
kullandıkları akü, NiMH tip Nikel 
alaşım. Diğer güneş enerjili 
sistemlerdeki akülerin yaklaşık %65 
kullanım kapasitesinin aksine aküler, 
%100’e yakın kapasite kullanımına 
sahip, en ağırı 25 kg olmak üzere son 
derece hafif ve en önemlisi de 5 yıl 
tam performans garantisine ile 10 
yıllık kullanım ömrüne sahip. 

Bu alanda tamamlamış oldukları 
projeler var olmakla birlikte 
müşterinin sonuçtan oldukça 
memnun olmaları Orion’u sektörde 
bir adım öne taşıyor. 
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GÜLNİHAL YEGANE İLE LOJİSTİKTE

“YÜKSEK TOPUKLAR” DEVRİ...
Lojistik sektöründeki 
uzun yıllara dayalı 
tecrübeleri, çeşitli 
yüklemeleri organize 
etme becerileri ve 
lojistik hukukuna haiz 
çalışanları ile butik 
hizmet veren TRİGRON 
KARGO LOJISTIK‘in 
başında bir kadın 
bulunuyor.

Kurulduğu günden bugüne, çalıştığı 
firmaların yükleri için ithalat, ihracat ve dış 
ticaret rejimlerine uygun ve uluslararası 
anlaşmalara bağlı olarak lojistik hizmeti 
veren TRİGRON KARGO LOJISTIK‘in 
kurucusu Gülnihal Yegane, lojistikte yüksek 
topuklar farkını ortaya koyuyor.

Lojistik sektöründe “Kadın olmak”ın 
zorluklarını, yaşadıklarını, övgülerini ve 
kendini anlattığı röportaj tadındaki yazısında 
kadın farkıyla malzemeleri mutluluğa, 
kendisini de mutlulukla dünyaya daha 
umutlu yolculuğa taşımasını, anlatıyor.

LOJİSTİKTE KADIN OLMAK
Kadın olarak geliyorsanız hayata başarmak 
zorundasınız.. Ayaklarınıza iyi bakıp, 
sapasağlam ayakta durmalısınız.. Önce 
kendinizi sonra da çevrenizdekileri mutlu 
etmek zorundasınız… Ve gelecek için kararlı, 
ne istediğini bilen ruhu ve bedeni sağlam 
nesil yetiştirmek zorundasınız…

Bütün bunlardan hiç yılmadım ben. Kendimi 
bildiğimden beri yeni bir şeyler öğrenmek, 
öğrendiklerimi uygulamak, başardığım 
zaman çevremdekilerden taktir görmek her 
zaman bir sonrası için tetikleyici oldu bende. 
Hiç durmadım, duraklamadım... 

Mühendislik ve işletme 
okuduktan sonra hiç yapmam 
dediğim bankacılıkla başladım. 
Hayallerim olan pilotluğu 
yapamayınca havacılıkla devam 
ettim. Yabancı bir havayolunun 
Türkiye’deki sorumlusu 
olmak her gün yeni şeyler 
öğretti. Öyle ki bir gün bölge 
müdürümün, “İstanbul’da 
iki ayrı apronda iki uçağımız 
var. İkisi de parçalanacak. 
Parçalamayı değil ama 

parçaların lojistik işlemlerini yapmanı 
rica ediyoruz.” dediklerinde işte o denize 
atılmış oldum. Alaylı derler ya; tam da 
alayından öğrendim; lojistiği ve gümrüğü. 
Mühendisler parçaladılar, ben paketleme, 
gümrük ve taşıma organizasyonunu yaptım. 
İki aylık operasyondan sonra uçaklar 
yerde kalmaktan kurtulurken ben de 
“DEME OLMAZ, OLMAZ OLMAZ!” mantığı 
ile tanıştım. Denizde boğulmak da vardı; 
okyanusa açılmak da… Ben okyanusa 
açılmayı tercih ettim. İki uçak, bir iniş takımı, 
bir motor derken bir de bakıverdim onuncu 
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yılın sonunda bir çok havayolunun uçakları 
için acil yardım partneri, kargo taşımaları 
için de iyi bir taşıyıcı acenta oluvermişim. 

Marka neydi? Tanınmak, bilinir olmak neydi? 
Çalışma hayatımın on beşinci yılına kadar 
marka tanımın içeriğini ve derin anlamını 
bilmiyordum ama her zaman bir felsefem 
vardı, hala da var. “Ne yaparsan yap; en 
iyisini yap!.” Bunu uyguladığında başarı, her 
başarılı işinden sonra refere edilmen seni 
marka olmaya götürüyormuş. Sadece isim 
hakkını almak değilmiş marka; aldığın ismin 

her daim başarılı çalışmalarını akıllara 
kazımakmış. Ve her başarının ardından 
olduğun yerde durmadan yeni hedeflere 
yelken açmakmış. 

Beş yıl önce yurt dışında yaptığım bir 
toplantıda, bir pilottan “Sizi üç yıldır takip 
ediyorum Yegane Hanım, çalışmalarınızı 
titizlikle izliyorum. Sanırım hiç problem 
yaşamadınız. İki hafta önce beş havayolunun 
genel müdürlerinin bulunduğu toplantıda 
ben de vardım ve önemli bir konuya 
değinildi. Parçaların acil olarak sevkiyatı 
gerekiyordu ve havayolu için hayatiydi. 
Kim yapabilir diye düşündüğümüzde sizi 
önerdiler. Hepsi sizi biliyor ve tanıyor, üstelik 
sorunlu işi halledebilecek tek kişinin de siz 
olduğunuzu düşünüyorlar.” Geri bildirimini 
almıştım. İşte benim için markanın tanımı 
buydu. 

Bir çok kişi benim yaptığım işi yaparken 
benim farkım neydi peki? Farkımı kadın 
olmam yarattı. 

Evet ben bir kadınım,

Yaradılışım gereği bir çok şeyi aynı anda 
düşünüp aynı anda yapıyorum.

Evet ben bir kadınım,

Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde 
işimi kadın düşünme şekli olan detaylarla 
yürütüyorum.

Evet ben bir kadınım,

Ne kadar duygusal olsam da söz konusu 
işim olduğunda bir erkekten daha 

soğukkanlı, daha zor kararlar veriyorum.

Evet ben bir kadınım,

Yaptığım işleri maddi kazanımlarından öte 
sosyal sorumluluk kazanımlarını düşünerek 
yapıyorum.

Evet ben bir kadınım,

Problemler karşısında nedeni bularak, 
çözümü üretiyorum. 

Evet ben bir kadınım,

Cebimdeki mıknatıslarla sorunlu her işi 
çekip üstesinden geliveriyorum.

Evet ben bir kadınım,

Oğluma gebeliğimden bu yana hep aktif 
lojistik işi yapıyorum.

Evet ben bir kadınım ,

Geleceğe gülümseyerek bakan, kendinden 
emin, umutlu bir evlat ve genç lojistikçiler 
yetiştiriyorum. 

Dedim ya zordur kadın olmak, 
sorumlulukları ağırdır. Ama başarılar 
önce inanmakla gelir; sonra da hazırlık ve 
planlı çalışmakla. İnanmak, hazırlanmak 
ve çalışmayı bir araya getirdiğinde ağır 
sorumluluklar da, zorluklar da yerini 
mutluluğa bırakıyor. 

“LOJİSTİKTE YÜKSEK 
TOPUKLAR”,
Kadın farkıyla malzemeleri mutluluğa, 
beni de içimdeki mutlulukla dünyaya daha 
umutlu yolculuğa taşıyor. 
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MARS LOGİSTİCS 
BİR KEZ DAHA MİCHELİN DEDİ 

Dünyanın en büyük 
lastik üreticilerinden 
Michelin, Türkiye’nin 
lider lojistik 
şirketlerinden Mars 
Logistics ile 2006 
yılından bu yana 
süregelen işbirliğini 
2020 yılına kadar uzattı. 
Bütün dünyada lastik 
ve lastik teknolojisi 
çözümleri geliştirerek 
müşterilerine 360 
derece bir hizmet 
sunan Michelin, 
Türkiye ve Avrupa’nın 
öncü entegre lojistik 
hizmet sağlayıcıları 
arasında yer alan Mars 
Logistics’in filosundaki 
araçların bakımını 
üstlenecek.

MİCHELİN’İN GENİŞ 
HİZMET AĞINDAN 
FAYDALANACAK
Entegre lojistik hizmetleri ile sektörde fark 
yaratan ve sürekli büyüyerek müşterilerine 
yenilikler sunan Mars Logistics, işbirliği 
sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından 
faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize 
edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek 
işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran 
Michelin Solutions sayesinde önemli 
avantaj sağlayacak olan Mars Logistics, 

kendisi için özel olarak hazırlanan lastik 
yönetimiyle filosundaki araçların lastik 
bakımı, kaplaması ve diş açma işlemlerini 
kolaylaştıracak. 

AKÇAGÖZ: MARS 
LOGİSTİCS’E DESTEK 
VERECEK OLMAKTAN 
MUTLUYUZ
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Garip Sahillioğlu, Michelin Ağır Vasıta 
Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz 
ve Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü 
Ali Yalçın’ın da katılımıyla Mars Logistics 
genel merkezinde gerçekleştirilen imza 
töreninde görüşlerini bildiren Sertan 
Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 
ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions 
hizmetlerimizi Türkiye’de sektörünün 
lider şirketlerinden Mars Logistics ile 
sürdürmekten gurur duyuyoruz. Michelin’in 
teknolojik ve yenilikçi duruşu eminim 
ki Mars Logistics’e büyük avantajlar 
sağlayacak.” dedi.

YALÇIN: MİCHELİN, 360 
DERECE LASTİK HİZMETİ 
SUNUYOR
Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü Ali 
Yalçın ise “2006 yılından bu yana süregelen 

işbirliğimizi 
uzatmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mars 
Logistics, her 
türlü kullanım 
şartlarına uygun 
lastiklerimiz ve 
düzenli denetim, 
yol yardımı gibi 
hizmetlerimiz 
sayesinde güvenle 
seyahat etmeye 
devam edecek. 
Mars filosu için 
oluşturulan özel 
Michelin Solutions 

ekibi, her gün operasyonel mükemmellik 
sunarak, filonun işlerini kolaylaştırıyor ve filo 
kaynaklarını optimize ederek, operasyonel 
maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam 
güvenlik sağlıyor. Yakıt tasarrufu için 
tasarlanan lastikleri sayesinde, yol tutuş, 
aşınma performansından ödün vermeksizin 
yuvarlanma direncinde düşüş sağlayan 
Michelin lastikleri, minimize edilmiş 
karbondioksit emisyonu ve doğru lastik 
yönetimi ile doğaya karşı borcunu ödeyerek 
Mars Logistics ve diğer filolara en çevreci 
çözümü sunuyor.” dedi.

SAHİLLİOĞLU: 
FİLOLARIMIZIN 
VERİMLİLİĞİ İÇİN 
MİCHELİN DİYORUZ
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı 
Garip Sahillioğlu imza töreninde, Michelin 
markasıyla 10 yıldır sürdürdükleri işbirliğinin 
Mars Logistics’in performansına olumlu 
katkılar sunduğunu belirterek, “Mars olarak, 
filolarımızın verimliliği ve müşterilerimize 
iyi hizmet sunabilmek bizim için çok büyük 
bir önem taşıyor. Michelin ile uzun yıllara 
dayanan işbirliğimizin her iki markanın 
performansına olumlu katkılar sunduğuna 
inanıyorum. Bu anlamda Michelin ile 
işbirliğimizi 2020’ye kadar uzatmaktan 
memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
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1900’lerin başları, Rumeli 
Türkleri için savaşların, 
acıların ve göçlerin 
gölgesinde geçer. 
İşte böyle sıkıntılı bir 
dönemde, 1913 yılında 
Bulgaristan’ın Kırcaali 
şehrine bağlı Koşukavak 
ilçesinde dünyaya gelir 
Ahmet Tunay. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
dağılmasının ardından 
Türkiye’ye kaçmak 
zorunda kalan binlerce 
Rumeli Türkünden biridir. 
Henüz yedi yaşındayken, 
akrabalarıyla birlikte, 
göçmenler için 
hazırlanan Lüleburgaz’ın 
Sakız Köyü’ne yerleştirilir. 
Yerinde duramayan 
bir genç olan Ahmet 
Tunay, hayatını bu 
köyde sürdürmemek 
için 1925’te tek başına 
İstanbul’a gelir…

KAHVEHANEDE YATIP KALKTI
Kurtuluş savaşından çıkmış genç Türkiye 
Cumhu-riyeti’nin ekonomik sıkıntılarla 
boğuştuğu zorlu yıllardır. İstanbul’a tek 
başına gelen Ahmet Tunay da bu sıkıntılardan 
payını alır. Eminönü Kantarcılar Semti’nde 
bir kahvehanede yatıp kalkar. Kantarcılık 
mesleğiyle tanışması da bu döneme denk gelir. 
Gündüzleri, semte ismini veren kantarcılarla 
çalışırken akşamları da kaldığı kahvehanenin 
sahibine yardım eder. Çekirdekten yetişir ve 

burada baskül yapmayı öğrenir. Fakat çıraklık 
onun hayalleri için yeterli değildir; Ahmet 
Tunay’ın hedefleri çok daha büyüktür…

DEVRİM ARABALARINDAN 
ÖNCE TÜLOMSAŞ’TA ÇALIŞTI
Meslekteki deneyimini artırmak ve kendi 
ayakları üzerinde durmak ister Ahmet Tunay. 
1930’da, şimdiki ismiyle Türkiye Lokomotif ve 
Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) olan Eskişehir 
Cer Atölyesi’nde çalışmaya başlar. Eskişehir 
Cer Atölyesi, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 
makine sanayisinin tohumlarının atıldığı ilk 
yerlerden biridir. Lokomotif ve vagon yapımının 
dışında; kazanhane, çarkhane, marangozhane, 

MAKİNA HİKAYELERİ: TUNAYLAR
GÜVENİN SİMGESİ OLMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

köprü, demiryolu makası, kantar ve yol 
emniyetiyle ilgili malzemeler üretilmektedir 
bu atölyede. Aynı zamanda, sanayi sektöründe 
çalışacak olan yüzlerce teknik eleman yine 
bu atölyede eğitim almaktadır. Ahmet Tunay, 
Türkiye’nin sanayileşme sürecinde önemli 
bir kilometre taşı olan ve 1961’de Devrim 
Otomobilleri’nin üretildiği yer olarak da tarihe 
geçen Cer Atölyesinde çalıştığı süre boyunca 
kantar yapımında uzmanlaşır. 

KAHVEHANECİNİN KIZIYLA 
EVLENDİ
Soyadı kanunu çıktığında, Tuna boyundan 
geldiği için Tunay soyadını alan Ahmet Tunay, 

1935 yılında İstanbul’a geri 
döner. Kaldığı süre içinde 
kahvehane sahibinin kızı 
Feride’yle yakınlaşır Ahmet 
Tunay. Feride Hanım’ı 
babasından tek başına ister 
ve aynı yıl içinde evlenir. Bir 
süre daha farklı atölyelerde 
çalışan Ahmet Tunay, 1936 
yılında ticaret odasına 
kendi adına tescil ettirdiği 
atölyesinde baskül ve taşıt 
kantarı imalatına başlar.  
Yaptığı kantarların güvenilirliği 
sayesinde kısa sürede ünlenir 
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ve büyür. İşler büyürken Tunay ailesi de 
büyümektedir; 1938’de Hayriye, 1940’ta Orhan 
Tunay dünyaya gelir.

VARLIK VERGİSİ YÜZÜNDEN 
ATÖLYEYİ KAPATTI
Şükrü Saraçoğlu Başbakanlığı’ndaki 
hükümetin 1942 yılında uygulamaya koyduğu 
“Varlık Vergisi” bir anda her şeyi değiştirir. 
Gece gündüz çalışan Ahmet Tunay, bu çok 
ağır vergiyi ödeyemeyeceği için Eminönü ‘deki 
atölyesini kapatmak zorunda kalır. Tunay daha 
sonra ailesiyle birlikte İzmir’e taşınır. Burada 
bir ortakla birlikte tekrar baskül ve kantar 
üretimi yapmaya başlar. Varlık vergisinin 
kalkması ve ortağıyla yaşadığı bazı sıkıntılar 
nedeniyle 1950’de İstanbul’a dönmeye karar 
verir.  Bu arada Tunay ailesi de büyümeye 
devam etmektedir, 1947’de Ayhan, 1951’de 
ise İlhan Tunay dünyaya gelir. Ahmet TUNAY 

bu kez tarihi yarımadada bulunan Ayvansaray 
Mahallesi Kuyu Sokak’ta 150 metrekarelik 
bir atölye açar. Bu atölyede terazi, baskül ve 
kantar üretimini devam ettirir. O günlerde 
pazarlarda en çok kullanılan ve yakın tarihe 
kadar piyasada yer alan fener marka terazinin 
imalatçısıdır. Ailesini geçindirebilmek ve 
masraflarının karşılamak için büyük oğlu 
Orhan ve ortanca oğlu Ayhan ile birlikte terazi 
baskül imalatı yanı sıra para kasası ve divan 
gibi yan ürünler de yapar. 1960’ların sonlarına 
gelindiğinde işleri büyük oğlu Orhan Tunay’a 
devreder.

YÖNETMELİK DEĞİŞİMİYLE 
İŞLER BÜYÜR
Orhan Tunay’ın yönetimindeki atölyenin 
sıçrama noktalarından biri 1970’lerin 
başında o zamanki adı ile Ölçüler ve Ayarlar 
Başkontrolorlüğü’nce uygulamaya konan 

yeni yönetmelik 
olur. Buna göre 
imalat atölyeleri 
belli metrekarelere 
yükseltilecek ve 
üretilen her kantarın 
kurulacağı yere 
sevk edilmeden 
imal edildiği 
atölyede ön kontrolü 
yapılacaktır. İlhan 
Tunay o günlerle 
ilgili, “Babamın, 
zamanında 
Beylikdüzü’nde 
aldığı arsaya 
standartlara uygun 
450 metrekarelik 

kapalı alana sahip bir atölye yaptık ve imalatı 
oraya taşıdık. Birçok atölye bunu yapamadığı 
için kapandı. Türkiye’de üç-dört firma kaldı.  
Üreticilerin azalmasıyla, kalanların üretimi çok 
arttı. Neredeyse işleri yetiştiremez hale geldik.” 
diyor. Bu dönemde üç kardeş, babaları Ahmet 
Tunay’ın da desteğiyle gece gündüz çalışarak 
talepleri yetiştirmeye çalışır.   

“NE SAĞCI OLDUK, NE 
SOLCU” 
Darbelerin, toplumsal olayların yoğun olduğu 
dönemlerde sadece işe odaklandıklarını 
belirten İlhan Tunay, “Ne sağcı olduk ne solcu. 
Biz işimizi yaptık, hep çok çalıştık” diyor. 1975 
yılına gelindiğinde Orhan-Ayhan Tunay adı 
ile faaliyet gösteren şirketin ismi ‘Tunaylar’ 
olarak değiştirilir ve tescil ettirilir.  Taleplere 
yetişebilmek için de Beylikdüzü’ndeki atölye, 
450 metre kare kapalı alandan 3 bin metrekare 
kapalı alana çıkarılır. Çok çalışmanın yanında 
sektörel gelişmeleri de yakından takip 
ettiklerini ifade eden İlhan Tunay, “Ağabeyim 
Orhan Tunay ilkokul mezunu olmasına 
rağmen kafası zehir gibi çalışan biridir. Onun 
liderliğinde 1970’li yıllarda tartımlar sırasında 
suistimali engelleyen Türkiye’nin ilk emniyet 
kart basma sistemli mekanik, sonrasında 
numaratör kollu diye tabir edilen sayısal 
göstergeli mekanik ve 1980’li yılların başında 
ilk elektronik taşıt kantarını biz ürettik. Sonraki 
geçen yıllarda tamamen elektronik taşıt 
kantarı üretilmeye başlandı. Elektronik taşıt 
kantarlarının en önemli enstrümanlarından 
biri olan dijital ağırlık göstergelerinin imalatı 
bünyemizde gerçekleştirilmeye başlandı.” 
diyor.

İş hacmi sürekli artan şirket, üçüncü kuşağın 
da katkıları ile 2000’li yılların ortalarında ulusal 
ve uluslararası alanda geçerli kalite sistem ve 
tip onaylarını AB uyum sürecinde tamamlar. 
Zorunlu hale getirilen bu sertifikalar ile şirketin 
ihracat oranlarında yükseliş yaşanır.

AYHAN TUNAY, 
AĞIRLIKLARI ÇIKARIRKEN 
BOĞULUYORDU
Geçmiş zaman kipinde konuşurken yaşadıkları 
zorlukları gülümseyerek anlatıyor İlhan 
Tunay. Her şeyin manuel olduğu ve kantar 
şaselerinin ve ayar ağırlıklarının insan gücüyle 
taşındığı dönemlerden kalma sırt ağrıları 
olduğunu söylüyor. İlhan Tunay, ortanca 
ağabeyi Ayhan Tunay’ın bir hikayesini şöyle 
anlatıyor: “Konya’da bir kantar kuruyorduk. 
İmkan olmadığı için tanesi 50 kilogram olan 
demir ayar kütlelerini Konya’ya giden bir 
buğday kamyonuna verdik. Ancak ayar kütleleri 
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ağır olduğu için tamamen buğdayın içine 
gömülmüş. Ayhan ağabeyim, toplam ağırlığı bir 
ton olan ayar kütlelerini buğdayın içinde dalıp 
dalıp çıkarırken az daha boğuluyordu.”

AYVANSARAY’DAN ÇIKIP 
ÖDÜLLÜ DÜNYA FİRMASI 
OLDULAR
1980 yılı ortalarından itibaren mekanik 
sistemlerden çok elektronik tartım sistemleri 
üzerine yoğunlaşan şirket aynı zamanda 
dünyaya açılmaya başlar. Uluslararası alanda 

geçerli sertifikasyon, organize satış ağı, gidilen 
fuarlar, tanıtımlar firmanın yurt dışı ününü 
ve ihracatını da artırır. 2011’e gelindiğinde 
ise şirket uzun yıllar işlerin yürüdüğü 
Beylikdüzü’nden ayrılarak Esenyurt’taki 7 bin 
metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim 
tesislerine geçer. Bugün üç kilogramdan 300 
tona kadar otomatik ve otomatik olmayan 
tartı aletleri üreten firmada 140 kişi çalışıyor. 
Şirketin son beş yıllık cirosu 12-15 milyon dolar 
arasında. 

Bu güne kadar 1200’ü yurt dışı olmak üzere 
15 bine yakın tartı aleti üreten Tunaylar’ın 
ürünlerini; hizmet, ticaret, sanayi ve kamu 
sektöründe tartım yapılan her yerde görmek 
mümkün. 2002 yılında 89 yaşında yaşamını 
kaybeden Kırcaali’li 
Ahmet Tunay’ın 77 
yıl önce Ayvansaray 
semtinde temelini attığı 
kantar atölyesi bugün 
Rusya’dan Kenya’ya; 
Hollanda’dan Güney 
Afrika’ya 43 ülkeye 
ürünlerini ihraç eden 
global bir şirkete 
dönüşmüş durumda.

Tunaylar A.Ş.’nin 
yükselen başarı grafiği, 
2012 yılında Business 
Initiative Direction (BID)
tarafından 37’ncisi 
düzenlenen “Kalitenin 

Uluslararası Yıldızları Ödül 
Töreni’nde (İnternational Star 
Award for Quality) Altın Kategori 
Ödülü’ne layık görülmesiyle 
taçlanmış. Türkiye’nin ve 
firmalarının isminin böylesine 
prestijli bir ödülle anılmasının 
mutluluk verici olduğunu 
söyleyen İlhan Tunay, “Bu tip 
ödüller kalite ve güvenilirlik 
konusunda bizi daha çok teşvik 
ediyor. Hedefimiz bugün itibarı ile 
bir arada çalışmakta olan ikinci 
ve üçüncü kuşaktan sonra,  lise 
ve üniversitelerde eğitimlerini 
sürdüren dördüncü kuşağın da 
şirkette aktif rol alarak markanın 
devamını sağlamaktır.” diyor.

“TERAZİ ADALETİN 
SİMGESİYSE BİZİM 
KANTARLARIMIZ DA 
KALİTE VE GÜVENİN 
SİMGESİ OLDU”
İş hayatında güvenilirlik ve 

dürüstlük prensibini her zaman önde 
tutuklarını belirten İlhan Tunay, “Terazi 
adaletin simgesiyse bizim kantarlarımız da 
kalite ve güvenin simgesi oldu. Elle yaptığımız 
40 tonluk kantarlarımız iki kilograma kadar 
hassas tartardı. ‘Tüyü bile tartar’ derlerdi. 
Bunların ayarlarını yapmak için rüzgarın 
en az olduğu sabah 04.00-05.00 sıralarında 
kalkar ayar yapardık. Bazı köylülerin, kantarın 
markası Tunaylar olmadığında ürünlerini 
satıcıya vermediklerini duyuyorduk. Daha 
bir ürünümüzün kırıldığını ya da çöktüğünü 
duymadık. Bizim için para kazanmaktan daha 
önemli olan şey bu güvene layık olmaktır.” 
diyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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DKV’DEN DOCSTOP PROJESİNE DESTEK

DKV Euro Service, Avrupa otoyollarında yol 

güvenliğine ve lojistik sektöründe çalışan 

sürücülerin insani koşullarda çalışmalarına 

katkıda bulunmayı amaçlayan yolda 

tıbbi yardım esaslı DocStop projesinin 
destekçileri arasına katıldı. DocStop Avrupa 
Derneği, ayda 400’ün üzerinde sürücüye 
hizmet veriyor.

DKV Euro Service, trans-Avrupa yollarında 
seyreden ticari araç sürücülerinin yolda 
daha iyi tıbbi yardım almalarını sağlamak 
üzere kurulan DocStop Avrupa derneğini 
destekliyor. Dernek ve gönüllüleri, 
kuruluşundan bu yana Pan-Avrupa yolları 
boyunca doktor ve hastane ağı ile hizmet 
noktalarının oluşturulmasına çalışıyor.

DocStop Avrupa Derneği tarafından bir pilot 
proje olarak başlatılan yolda tıbbi yardım 
esaslı DocStop projesi, Avrupa otoyollarında 
yol güvenliğine ve lojistik sektöründe çalışan 
ticari araç sürücülerinin insani koşullarda 
çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Bu çabaların sonucu olarak profesyonel 
sürücülerin aldıkları tıbbi yardımın gözle 
görünür biçimde iyileştiği gözlenen proje 
kapsamında, ayda 400’ün üzerinde sürücü 
DocStop hizmet ağını kullanıyor. DocStop 
kapsamında, hizmet noktaları öncesinde yol 

tabelalarında DocStop işaretinin yer alarak 
sürücüler nezdinde farkındalığın ve kullanım 
yaygınlığının artırılması öngörülüyor. 

Avrupa otoyollarındaki yol güvenliğinin 
artırılarak, sürücülerin daha insani 
şartlarda çalışmalarına katkı sunmak 
amacıyla DocStop projesini desteklediklerini 
belirten DKV Euro Service Türkiye Satış 
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Avrupa 
otoyollarında DocTop hizmetinin otoyol 
hizmetlerinden biri olarak algılanması 
için sürücülerin farkındalığının artırılması 
gerekiyor. Hayatları yollarda geçen tır 
sürücülerinin daha insani şartlarda 
çalışmalarına katkı sunmak, 7 gün 24 
saat yolda hizmet ilkemizin bir parçası. 
Sürücüler ihtiyaç halinde acil çağrı hattını 
arayarak, telefonda tıbbi destek alabileceği 
gibi, DocStop işaretini gördükleri park 
alanlarına araçlarını park edip, tıbbi yardım 
talebinde bulunabiliyorlar. Araçlarımızın 
ve sürücülerimizin yolda herhangi bir 
sorun yaşamadan ilerlemesine yardımcı 
olmak DKV olarak hizmet ilkemizin esasını 
oluşturuyor” dedi. 

LOGITRANS TIRSAN İLE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin 40 yıldır lider treyler üreticisi 
Tırsan 2017 yılında teslimatlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Sektörün önemli 
firmalarından Logitrans Lojistik A.Ş 60 
adetlik siparişinin 45 adedini 13 Şubat’ta 
yapılan törenle teslim aldı. 

Lojistik sektörünün önemli isimlerinden 
Logitrans Lojistik, 2017 yılı yatırımlarına 
Tırsan ile başlayarak filosuna 60 adet 

T.SCS X+ Perdeli Maxima Plus kattı. 
Araçların ilk 45 adedi 13 Şubat’ta 
Logitrans Lojistik’in Tuzla’daki Genel 
Merkezinde yapılan törene Logitrans 
Lojistik CEO’su Sertalp Demirağ ve 
DAF-TIRSAN Satış Yöneticisi Recep 
Öndal Demirci katıldı.

Logitrans Lojistik CEO’su Sertalp 
Demirağ teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, kimya, tekstil, inşaat, 
makine, plastik gibi farklı sektörlere 
hizmet verdiklerini belirterek en 
büyük amaçlarının sorunsuz ve 

verimli bir lojistik hizmet sunmak olduğunu 
söyledi. Doğru araç seçiminin çok önemli 
olduğunun altını çizerek Tırsan kalitesine 
vurgu yapan Demirağ, “Filomuzda 135 
adet Tırsan ürünü bulunuyor ve bugüne 
kadar hiç bir sorun yaşamadık. Verdiğimiz 
paranın karşılığını fazlasıyla aldık. Tırsan’ın 
geniş bayi ve servis ağının her an yanımızda 
olduğunu bilerek işimizi gözümüz arkadan 

kalmadan yapıyoruz” dedi.  

Uluslararası taşımacılıkta öne çıkan 
Lojitrans Lojistik’in İstanbul dışında 
Gürcistan’da Tiflis, Rusya’da Moskova, 
Kazakistan’da Astana, Almatı ve Aktau’da 
depoları bulunuyor. Firma, Tırsan Perdeli 
Maxima Plus semi-treyleri tercih ederek, 
aracın sunduğu hafiflik avantajı ile daha 
fazla ağırlık taşıyacak ve verimliliğini 
arttıracak. Gümrük Mevzuatı kurallarına 
tam uyumu sayesinde, uluslararası komple 
yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için 
en ideal çözümü sunan Perdeli Maxima 
Plus, 2.800 mm iç net yüksekliği ile hacimli 
yük taşıyan firmaların ilk tercihi olarak öne 
çıkıyor. Ayrıca K-Fix Yük Güvenlik Sistemine 
de sahip olan araç, yüksek mukavemetli 
çelikten üretilen şasisi, tüm kaynaklı 
çelik üstyapı komponentleri ve çinko-
fosfat kataforez (KTL) kaplama sayesinde 
müşterilerine 10 yıl paslanmazlık garantisi 
sunuyor.
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MAN kamyon ve 
çekicileri, sahip 
oldukları kalite, 
dayanıklılık, güç ve 
yüksek standartlarla 
birlikte, özellikle zor 
koşullarda dahi ortaya 
koydukları üstün 
performans ile çeşitli 
kamu kuruluşlarından 
da takdir ve talep 
topladı. Araçlarının 
üstün nitelikleri ve 
yüksek donanımları 
ile bu alanda da fark 
yaratan MAN, 2016 
yılında kamyon 
pazarındaki genel 
daralmaya karşın kamu 
satışlarını %100 arttırdı. 

250 yılı aşkın köklü geçmişi ile dünyanın 
üretim ve mühendislik devi MAN, ileri 

teknolojisi, tavizsiz kalite yaklaşımı ve 
yüksek standartları ile ağır ticari araçlar 
sektöründe de fark yaratmaya, öncülük 
etmeye devam ediyor. En zorlu doğal ve 
iklim koşullarında dahi sergilediği üstün 
performansı ve dayanıklı yapısı ile MAN 
kamyon ve çekicileri, her alanda benzersiz 
çözümler sunuyor. 

HER KOŞULDA YÜKSEK 
PERFORMANS
Zengin model çeşitliliği, yüksek standartları 
ile MAN araçları, üst yapı ya da özel 
donanım ihtiyaçlarını, herhangi bir revizyona 

gerek kalmadan karşılıyor. 
MAN araçları, birçok 
özelliğinin yanı sıra ek 
çekiş sistemleri 4x4 ve 
6x6 uygulamalarındaki 
teknik üstünlükleriyle de 
alanlarında öne çıkıyorlar. 
Bununla birlikte MAN, tüm 
Türkiye’de yaygın servis 
ağı, yüksek hizmet kalitesi, 
rekabetçi ve avantajlar 
sunan tüm Türkiye’de 
yaygın Satış Sonrası 
Hizmetler ile de kesintisiz 
hizmet sağlıyor. 

ÜSTÜN NİTELİKLİ MAN ARAÇLARI 
‘KAMU’NUN DA GÖZDESİ OLDU…

KAMU SATIŞLARINDA 
%100 ARTIŞ KAYDETTİ

Tüm bu üstün özellikleri ve avantajları ile 
MAN, 2016 yılında kamyon pazarı genelinde 
yaşanan daralmaya karşın, teslim ettiği 341 
adet araç ile kamu satışlarında %100 artış 
kaydetti. MAN’ın kamu satışları arasında 
itfaiye, karla mücadele ve özel hizmet 
araçları ön plana çıkıyor. MAN’ın 2016 yılında 
satış yaptığı kamu kuruluşları arasında, 
başta Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olmak üzere çok sayıda 
belediye ve kamu kuruluşları bulunuyor. 
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ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İÇİN
PRESTİJLİ BULUŞMA NOKTASI

T.C Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı’nın katılım 
ve sunum desteğinin yanı sıra diğer pek çok 
kamu kurum ve kuruluşu da IFAT Eurasia’ ya 
destek verdi.

IFAT EURASİA KONFERANS 
PROGRAMINA GÖSTERİLEN 
BÜYÜK ZİYARETÇİ İLGİSİ 
16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul İFM’ 
de gerçekleşen IFAT Eurasia 2017 fuarı, 
Avrasya Bölgesi için çevre teknolojileri 
sektörünün nabzının attığı bir merkez olma 
iddiasını sağlamlaştırdı. Henüz ikincisi 
düzenlenen fuar daha şimdiden sektör 
endüstrisinin ilgi odağı oldu. 

İFM İstanbul Fuar Merkezi’ nde 17,000 
m2’ nin üzerinde sergi alanı ile toplam 18 
ülkeden 230 ana katılımcı ile temsil edilen 
412 markayı aynı platformda buluşturan IFAT 
Eurasia’da; katı atık, su ve atık su arıtımı, 
biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, 
ayırma, arıtma ve presleme makineleri, geri 
dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve 
ürünleri, yenilebilir enerji teknolojileri ve 
kentsel çevre temizlik araçları gibi onlarca 
farklı kategoride yenilikler sergilendi. Pek 
çok ürün lansmanının da gerçekleştiği fuarda 
katılımcılar birçok yeniliği ziyaretçilerine 
aktarma şansı yakaladı. 2015 başarısının 
üstüne çıkarak çıtayı yükselten fuarda, 
katılımcılar arasında Türkiye’den sonra en 
fazla temsil edilen ülkeler sıralamasında 
Almanya, Çin, Avusturya, Fransa, İtalya ve 
İsviçre yer aldı. 

Messe München İcra Direktörü Stefan 
Rummel: “Sergileme alanlarındaki yaklaşık 
yüzde onluk artış, sergi sahiplerinin Avrasya 
Pazarına duyduğu güvenin devam ettiğini 

gösteriyor. Şimdi ve gelecekte de, Türkiye 
önemli bir ticaret ortağı ve doğu ve batı 
arasında bir bağlantıdır. Bu nedenle IFAT 
Eurasia gibi ticaret fuarları uzun vadede çok 
önemlidir.” 

Messe München’ in Türkiye iştiraki 
MMI Eurasia Genel Müdürü Osman 
Bayazıt Genç için ekonomik güç merkezi 
İstanbul’a hareket, IFAT Eurasia 2017’ deki 
olumlu atmosfere katkıda bulunmuştur: 
“Uluslararası iş ilişkilerinin arttırılıp 
geliştirilmesi için İstanbul kesinlikle doğru 
adres. Katılımcılarımız bunu açık bir şekilde 
yansıttılar. Fuara duyulan yüksek ilgi 
memnuniyet vericidir.” 

ÜÇ KITA ARASINDAKİ 
BAĞLANTI 
İFM’ye gelen 11,326 profesyonel ziyaretçi 
arasında, Yunanistan, Almanya ve Tunus’tan 
gelen çeşitli ticari heyetlerin katılımcıları 
da vardı. Alman-Tunus Sanayi ve Ticaret 

Odası Endüstri, Çevre ve Enerji Proje 
Müdürü Dr. Makram Ben Hamida, Tunus 
delegasyonunun başındaydı. Etkinlik 
konusunda kendisi çok olumluydu: “Tunuslu 
şirketler için IFAT Eurasia çok büyük önem 
taşıyor. Kuzey Afrika bölgesini, Asya ve 
Avrupa’ya sektörde başka hiçbir fuara 
benzemeyen bir şekilde bağlıyor.” 

IFAT EURASİA 2017 
KONFERANS PROGRAMI 
Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen yan 
etkinliklerde üst düzey konuşmacılar, ilgi 
çeken konular yer alıyordu. Dinleyicilere 

üç farklı salonda simultane çeviri imkânı 
sağlanan fuarda yerli yabancı dinleyiciler 
mevcut trendler ve çevre sektöründeki yeni 
gelişmelere dair bilgilerden yararlanabildiler. 
Açılış paneli tartışmasında Birleşmiş 
Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (SDG) odak noktasıydı. Türkiye 
için sürdürülebilir, çevre dostu bir kalkınma 
stratejisinin nasıl olabileceği konusunda 
çeşitli tartışmalar gerçekleşti. T.C Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize 
edilen, “Türkiye’de Atık Su Yönetimi” başlıklı 
sunum, konferansın en dikkat çeken konuları 
arasındaydı. Bakanlık sunum desteğinin yanı 
sıra DSİ ve İSKİ ‘nin sunumları da programda 
yer aldı. 

BALIKESİR DEDEOBA’DA 
4.000 AĞAÇLIK IFAT EURASİA 
HATIRA ORMANI 
Bu yıl fuarın son gününde Katılımcı Gecesi 
adıyla düzenlenen geleneksel kutlama 

yemeği yerine söz konusu bütçe 
yeniden ağaçlandırma projesine 
bağışlandı. Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 
(TEMA) işbirliğiyle sene sonuna 
kadar, Balıkesir ilinde toplam 
4.000 ağaç dikilecek. Osman 
Bayazıt Genç bu konuda şunları 
söyledi, “Çevrenin korunması 
fedakârlıklar yapmak anlamına 
da geliyor. Bu proje ile biz 
ve katılımcılar birlikte daha 
yeşil bir geleceğe sembolik 
bir katkıda bulunuyoruz!” Bir 

sonraki IFAT Eurasia, 2019 ilkbaharında 
gerçekleşecek.

IFAT MARKA ZİNCİRİ 
Marka gücünün temelini Almanya Münih’te 
50 yıldır Messe München GmbH tarafından 
düzenlenen IFAT fuarından alan IFAT Eurasia, 
dünyada üzerindeki IFAT fuarlar zincirinin 
Avrasya ayağını oluşturmasıyla dikkat çekiyor. 
Zincirin diğer halkaları IFAT India, IFAT Africa 
ve Çin’de düzenlenen IFAT Guangzhou ve IFAT 
Shanghai fuarları olan IFAT markasının dünya 
üzerindeki küresel ağı, periyodik olarak 
açılan fuarlarla her yıl daha da genişliyor. 

68 ülkeden 11,326 
profesyonel ziyaretçi, 
Türkiye’de ikinci kez 
düzenlenen yeni 
ve yükselen çevre 
teknolojileri fuarını 
ziyaret etti. 
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ULUSLARARASI İŞ MAKİNELERİ ÜRETİCİSİ DOOSAN 
INFRACORE GLOBAL BÜYÜME STRATEJİSİNİ 
DASSAULT SYSTÈMES’İN 3DEXPERIENCE 
PLATFORMU İLE DESTEKLİYOR

Üç boyutlu tasarım, 3D Digital Mock Up 
ve Product Lifecycle Management (PLM) 
alanlarında dünya lideri 3DEXPERIENCE 
şirketi Dassault Systèmes, dünyanın 
en büyük beşinci iş makinası üreticisi 
Doosan Infracore’un iş süreçlerini yeniden 
şekillendirmek ve 2020 itibarıyla alanında 
dünya çapında ilk üçe girmek amacıyla 

3DEXPERIENCE platformunu kullanacağını 
açıkladı.

Single Source for Speed, Simple Solution 
Selection ve Ready to Make endüstri çözüm 
deneyimleri 3DEXPERIENCE platformu 
üzerine kurgulanmış olup, Doosan 
Infracore’a 22 ülkeye yayılmış 21 fabrikası, 
15 AR-GE tesisi ve 51 şube-satış ofisi için 
inovasyon ve maliyet yönetiminde ayrıca 
kaliteyi arttırmak için yapılacak çalışmalarda 

kullanılabilen güçlü sanal 
aplikasyonlar sunuyor. 

2012’de Doosan Infracore iş 
geliştirme alanında ve teknik 
konularda rekabetçiliğini 
arttırabilmek amacıyla, 
iş makinları, endüstriyel 
motorlar ve imalat 
tezgahlarına odaklı, yeni bir 
strateji uygulamaya koydu. 
Kalite, teslimat ve maliyet 
konularında bütün iş süreci 
içerisinde elde edilmesi 
gereken iyileştirmeleri saptadıktan ve 
mevcut çözümleri değerlendirdikten sonra 
Doosan Infracore, Dassault Systèmes’in 
3DEXPERIENCE platformunda karar kıldı 
ve 2 yıldan daha kısa bir süre içerisinde 
tamamen devreye soktu. 

3DEXPERIENCE, 
uçtan uca 
-konfigüre ürün 
mimarisinden 
tasarıma, 
simulasyondan, 
global ve yerel 
üretime- bütün 
iş süreçlerini 
entegre eden tek 
bir dijital ortam 
sunuyor. Bu 
sayede Doosan 
Infracore’un, 
sayıları 1,800’ü 

aşan tasarımcı, mühendis, satış ve 
pazarlama personeli, güvenli ve gerçek 
zamanlı olarak tasarım, mühendislik 
ve üretim verilerini kullanabiliyor ve 
işbirliği içinde çalışabiliyor. Bu da Doosan 
Infracore’un kesintisiz bir süreç içerisinde 
güvenilir ve akıllı ürünler geliştirmesine 
imkan tanıyor. Aynı zamanda kurum, 
müşterilere daha geniş bir ürün portföyü 
sunarken, bir yandan da kullandığı 
parça sayısını azaltıp operasyonlarını 

sadeleştirerek her ürünü her lokasyonda 
imal etme şansını yakalıyor.

Doosan Infracore Proje Yöneticisi 
Youngjin Park şunları söyledi; “Her yerde 
tasarım ve her yerde üretim yapabilmek 
konusundaki tutkumuzu hayata geçirmek 
için iş süreçlerine katkının ön plana çıktığı, 
yukarıdan aşağı bir yaklaşım gerekiyordu. 
Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE 
platformu işlevsellik, performans ve destek 
kriterleri itibarıyla bu stratejiye en uygun 
çözüm olarak ön plana çıktı. Bu sayede, 
tek bir platform üzerinde, son teknolojiye 
sahip bir sanal aplikasyona sahip olduk ve 
bu avantajı global ligde başa oynamak için 
kullanacağız.”

Dassault Systèmes Endüstriyel Ekipman 
Endüstrisinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Philippe Bartissol ise şu şekilde 
konuştu: “3DEXPERIENCE platformu 
Doosan Infracore’a eşssiz bir dayanışma 
imkanı sunarak iş süreçlerini yeniden 
tanımlama şansı sağladı. Doosan Infracore 
tasarım değişikliklerini erken safhalarda 
uygulamaya alabiliyor, pek çok girdiyi tek 
bir süreçle yönetebiliyor ve tasarım ve 
üretim aşamalarında yaptığı simulasyonlar 
sayesinde hataları ve yeniden işlenme 
oranlarını aşağı çekiyor. Doosan Infracore 
bu dönüşümü başarabileceği inancıyla yola 
çıktı ve süreçlerini dijitalleştirmeyi düşünen 
diğer endüstriyel ekipman şirketlerine örnek 
oldu.”

Endüstri çözüm 
deneyimleri iş süreçlerini 
yeniden şekillendiriyor; 
22 ülkede işbirliğine 
olanak vererek iş 
süreçlerini ve teknik 
uzmanlığı ileriye taşıyor.
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“KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE DE 

JCB LOADALL”

Dünyanın önde gelen iş makinası 
üreticilerinden JCB, 1974’ten beri 
Türkiye’deki temsilciliğini yürüten STFA 
Grup şirketi SİF İş Makinaları aracılığı ile 
‘Loadall’ adını verdiği teleskobik yükleyici 
ürün grubunun tanıtımına hız verdi. Kağıt 
geri dönüşümü konusunda Türkiye’nin lider 
kuruluşlarından Yürekli Kağıt Geri Dönüşüm 
firması da JCB Loadall kullanıcısı firmalar 
arasında yer alıyor.

1960 yılında hurda kağıtların toplanması, 
ayrıştırılması ve satışı ile ticari hayatına 
başlayan Yürekli Kâğıt bünyesinde 7 metre 
erişimli 3 adet JCB Loadall bulunmakta. 
İşine gösterdiği özen ve yıllar içerisinde 
edindiği tecrübe sayesinde, sektörünün en 
iyileri arasında yer alan firma, Yenibosna’da 
bulunan 4000m2’lik tesislerinde günlük 250 
ton kapasite ile çalışarak yurt içine ve yurt 
dışına hammadde satışı yapmakta. 

Yürekli Kâğıt Geri Dönüşüm firmasının 
Genel Müdürü Ercan Yürekli ile 
gerçekleştirdiğimiz sohbette geri dönüşüm 

sektörü ve sektörün geleceği ile ilgili bilgiler 
aldık. 

Geri dönüşüm sektörü ve 
geleceği hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?
Geri dönüşüm sektörü son yılların 
en gözde sektörü olma yolunda 
ilerlemekte diye düşünüyorum. 
Özellikle son 5-10 yıl içerisinde 
yapılan yatırımlar, Türkiye’yi ciddi bir 
merkez haline getirdi. Bu gelişme 
trendinin önümüzdeki yıllarda da 
artacağını ve aynı zamanda geri 
dönüşüm sektörünün cazibesinin de 
yükseleceğini düşünmekteyim.

SİF İş Makinaları ve 
JCB Loadall’lar (Teleskobik 
Yükleyiciler) ile tanışmanız 
nasıl oldu?
2005 yılı yatırım yapmamız gereken ve 
işlerimizin çok yoğun olduğu bir yıldı. 
İnternetten ve sektörden bazı kullanıcıları 

referans alarak 7-8 ay süren bir araştırma 
yaptık. Sonucunda, SİF İş Makinaları’nın 
Türkiye pazarına sunduğu JCB marka 
LOADALL’larda karar kıldık. Teleskobik 
yükleyicilerden 1 tane almaya karar 
verdik. 2005 yılından bu yana satış sonrası 
hizmet konusunda aldığımız destek ve 
memnuniyetimizden dolayı, 2016 yılında 
endüstriyel uygulamalar için özel olarak 
tasarlanan 531-70 Endüstriyel modelden 
2 adet ve bu yıl da 1 adet alım yaptık. 
Tesisimizde şu an 3 adet Endüstriyel tip 7 
metre erişimli Loadall mevcut.

Teleskobik yükleyicilerin sektörde kullanım 
oranı her geçen gün artmakta. Makine 
yatırımı yapacak firmaların teknik servis ve 
iletişim konusunda alacakları destek çok 
önemli. Biz bu desteği SİF JCB’den önemli 
ölçüde almaktayız. İhtiyacımız olduğu 
anlarda teknik servisin etkili ve hızlı çözüm 
sunması, bizim için oldukça önemli bir 
avantajdır.

İş hacmini geliştirmek isteyen firmalara 
JCB Loadall’ı tavsiye ettiğini belirten 
Ercan Yürekli, makinaları uygulama 
alanlarında görmelerinin, bu tip 
makinaların işletmelerine ne kadar fayda 

sağlayacaklarını anlamaları için önemli 
olduğunun altını çizdi. Yürekli, satış 
sonrasından aldıkları destek için SİF’i, 40 
yıllık LOADALL üretim tecrübesinin getirdiği 
sağlamlık, verimlilik ve yakıt tasarrufu gibi 
üstün özellikleri sayesinde JCB’yi çözüm 
ortağı olarak gördüklerini de sözlerine 
ekledi.

STFA grup 
şirketlerinden 
SİF İş Makinaları, 
distribütörlüğünü 
yaptığı dünyanın önde 
gelen iş makinası 
üreticilerinden 
JCB’nin geliştirdiği, 
inşaat, endüstriyel ve 
tarım sektörlerinin 
vaz geçilmezi olan 
teleskobik yükleyicisi 
JCB LOADALL ile kağıt 
geri dönüşümünde de 
söz sahibi. 
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2016 OCAK AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “ NU AÇIKLADI 

2017 yılının Ocak ayında toplam pazar 
yüzde 7 oranında artarak 36 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında arttı 
ve 26 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılının Ocak 
ayında üretim bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 13 oranında daralırken, hafif 
ticari araç grubu yüzde 15 oranında 
daraldı, ağır ticari araç grubunda ise 
yüzde 72 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki 
bu değişim baz etkisi kaynaklıdır. Aynı 
dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 1 
oranında artış ile sonuçlandı. Pazar, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 3 artarken, 
ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 
geriledi. 

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 50 oranında artarken 
otomobil ihracatı ise yüzde 98 oranında 
artış gösterdi. Bu dönemde, toplam 
ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 
76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılının Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 35, Euro bazında 
yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 2,08 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
143 artarak 913 Milyon $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 

ihracatı ise yüzde 148 artarak 858 Milyon 
€ seviyesine yükseldi.

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 
YILI OCAK AYI SONUÇLARI
• 2017 yılının Ocak ayında, önceki yıla 
göre yüzde 31 artış ile toplam 128 bin 121 
adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi 
ise yüzde 61 artarak 93 bin 683 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Toplam üretim, Ocak ayı üretimleri 
tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en 
yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

• 2017 yılı Ocak ayında traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 131 bin 741 adet 
olarak gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak ayına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı 
Ocak ayında toplamda yüzde 13 azalırken, 
ürün grubu bazında:

K. Kamyonda  yüzde 173

Midibüste  yüzde 172

Minibüste  yüzde 158

B. Kamyonda  yüzde 95 

Otobüste   yüzde 33  
oranlarında artarken,

Kamyonette  yüzde 22  
oranında azalma kaydetti.

• 2017 Ocak ayı otomobil üretimi, 2016 
yılı aynı ayına göre yüzde 61 oranında 
artarak 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

• Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası 
verileri karşılaştırıldığında en yüksek 
seviyeye ulaşmış oldu.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak ayında toplam satışlar 
yüzde 7 oranında arttı ve 36 bin 148 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

• 2017 yılı Ocak ayında otomobil satışları, 
2016 yılı aynı ayına göre yüzde 10 oranında 
arttı ve 25 bin 689 adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak aylarına ait 
otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 
payının 2017 yılı Ocak ayında yüzde 66 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak ayında geçen yıla göre 
toplam otomobil satışları yüzde 10, 
yerli otomobil satışları yüzde 19 ve ithal 
otomobil satışları yüzde 6 oranlarında 
arttı.

• 2007–2017 yılı Ocak aylarına ait hafif 
ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna 
göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak ayında yüzde 48 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak ayında geçen yıla göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
3, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4 
ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 
oranında arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak ayında; geçen yıla göre 
ağır ticari araç pazarı yüzde 20 oranında 
azalarak 825 adet, kamyon pazarı yüzde 
15 oranında azalarak 609 adet, midibüs 
pazarı yüzde 49 oranında azalarak 
116 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 25 
oranında artarak 100 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 
yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 13 
ve otomobil pazarı yüzde 24 oranlarında 
artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 
1,5 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 50,5 
oranında düşüş gösterdi.

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak ayında 76 bin adedi 
otomobil olmak üzere, toplam üretimin 
yüzde 81’ini oluşturan 103 bin adet 
taşıt ihraç edildi. 2017 yıl Ocak ayında 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına 
göre yüzde 50 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98 
oranında artarken,  ticari araç ihracatı 
yüzde 11 oranında azaldı. Traktör ihracatı 
ise 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 
26 oranında azalarak 989 adet olarak 
gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılının Ocak 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre, 
toplam üretim yüzde 
31, otomobil üretimi ise 
yüzde 61 oranında arttı. 
Bu dönemde, toplam 
üretim 128 bin adet, 
otomobil üretimi ise 
94 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 
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Grafik 1.1 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

Tablo 1.1

Tablo 2.1

Tablo 3.1 Tablo 4.1 Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Grafik 2.1 Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

Kaynak: OSD
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TANITIM GRUPLARININ 
KAPATILMASI 

Kapanır mı, kapanırsa ne olur 
dediğimiz,  Makine Tanıtım Grubu 
(MTG), diğer tanıtım grupları ile birlikte 
kapatıldı. Daha doğrusu, ülkemizde 16 
farklı ürün grubunda bulunan tanıtım 
gruplarının tamamının faaliyetleri 
durduruldu. 

Anımsamak için söylüyorum ne idi 
bu tanıtım grupları; Makine, deri, 
su ürünleri, narenciye, un ve unlu 
mamuller, kanatlı hayvanlar, kuru 
meyve, makarna, bulgur bakliyat ve 
bitkisel yağ, seramik, süs bitkileri, 
zeytin ve zeytinyağı, fındık, şekerli 
mamuller, savunma ve havacılık, 
kozmetik ve plastik sektörü tanıtım 
grupları. Eminiz hepsinin bugüne 
kadar yüzlerce tanıtım faaliyeti, 
katıldıkları fuarlar, bilgilendirme 
toplantıları, eğitimleri ve ülkemizin 
ihracatını artırmaya yönelik değişik 
faaliyetleri olmuştur. Bu faaliyetler 

hakkında da, şu an okuduğunuz 
makalenin yanında onlarca kitap 
yazılmıştır, yazılabilir. 

İhracatın geliştirilmesi ve Türk 
Malı algısının dünya pazarlarında 
güçlendirilmesi amacıyla Türkiye 
İhracat Merkezi (TİM) nezdinde 

oluşturulan 
Türkiye Tanıtım 
Grubunun 
gelirleri, ihracat 
işlemleri 
üzerinden FOB 
bedelin onbinde 
üçüne kadar 
Bakanlıkça 
belirlenen oranda 
kesilen katkı 
paylarından 
oluşmaktaydı. 
Türkiye tanıtım 
Grubunun 

oluşumu, görev ve faaliyetleri 
ile çalışma usul ve esasları 
yönetmeliklerle belirlendiği gibi, 
oluşturulan bütçe, Ekonomi 
Bakanlığı yetkilileri tarafından da 
denetlenmekteydi. Bir başka değişle, 
ihracat yapan firmalardan belli oranda 

Yazıma direk resmi gazeteden bir alıntı ile başlıyorum. 
“9 Şubat 2017 tarihinde kabul edilen Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
kapsamında, Madde 11 ve Madde 12’de belirtildiği üzere, “İhracatçı Birlikleri 
nezdinde faaliyet göstermekte olan Tanıtım Gruplarının tasfiyesi ile gelirleri 
ve diğer hak ve kıymetlerinin Türkiye Tanıtım Grubu’na devrine ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça Belirlenir.” denilerek, 16 farklı tanıtım grubunun faaliyetleri, tek 
elden kontrol edilmek üzere durdurulmuştur. “

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com
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(onbinde üç) kesilen paralar, yine bu 
ihracat yapan firmaların yurtdışında 
ve içinde tanıtımı yapılmak üzere 
bağlı bulundukları Tanıtım Grupları 
ve üyesi oldukları dernekler eliyle 
kullanılmaktaydı. 

Şimdi ne olacak, aynı amaca 
(Türkiye’nin ihracatını artırmak) yönelik 
davranmaları beklenen, hatta ürün 
bazlı olarak birbirleriyle benzerlikleri 
olsa bile müşteri yapıları ve tanıtım 
şekilleri tamamıyla farklı olan ürün 
gruplarının bir arada tanıtılması mı 
öngörülecek, belli değil. Bu konuda 
bu yazının kaleme alındığı ana kadar 
bir açıklama yoktu. Belki siz bu 
satırları okuduğunuz anda bir şeyler 
şekillenmiş olacaktır. 

Herkes kendi çöplüğünde öter diyelim 
ve içinde bulunduğumuz Makine 
Tanıtım Grubu faaliyetlerine bakalım; 

• Yurt içinde ve yurt dışında sektörün 
tanıtımı ve ihracatın artırılmasına 
yönelik tanıtım, reklam ve iletişim 
faaliyetleri gerçekleştirmek.  “TIKIR 
TIKIR “ ve “Türkiye’nin Büyüme 
Makinası” içerikli iki büyük reklam 
kampanyası düzenlenmiştir. Son iki 
yılda Avrupa’da  ve ABD’de 44 dergi, 
185 ilan ve yüzlerce makale ile tanıtım 
gerçekleştirilmiştir. 

• Yurt dışında fuar, ticaret ve alım 
heyeti organizasyonları düzenlemek, 
son üç yılda 60’ın üzerinde fuara 
katılınmış, federasyona bağlı 
derneklerin bireysel katıldıkları 
10’larca fuarda destekçi olunmuştur. 

• Makine Sanayii Sektör Platformu 
üyesi Dernek/Birlik/Oda/OSB’lerin 

sektörel proje ve faaliyetlerine destek 
vererek, kendisine bağlı derneklerin 
her yıl en az 100 adet tanıtım projesine 
maddi destekte bulunmuştur. 

• Türk makine üreticisi ve ihracatçıları 
ile yurt dışındaki önemli alıcılar 
arasında etkileşimi sağlamak ve 
işbirliği imkanları yaratmak amacıyla 
ticaret merkezleri açmak, özellikle 
Almanya ve ABD’de ticaret merkezleri 
ön çalışmaları bitirilmiştir. Son birkaç 
yıl içinde bile, 30’dan fazla ülkeyi 
kapsayacak şekilde alım heyetleri 
oluşturulmuş, yüzlerce gerçek alıcı 
şirketin katıldığı toplantılar organize 
edilmiştir.  

• Türk makine sektörünün ve 
sanayinin tanıtımı amacıyla yayınlar 
çıkarmak, Moment Expo Dergisi, basılı 
ve mobil uygulaması ile hem Türkçe 
hem İngilizce olarak basılmaktadır. 
Kendisine bağlı derneklerin tanıtımında 
kullanılan internet sitelerine destek 
vermiştir. 

Kısaca sektörün gelişimine yönelik 
stratejiler belirlerken, gerekli 
pazar araştırmalarını bizzat kendi 
kadrosundaki uzman personel 
tarafından yaptırdığı gibi, dışarıdan 
hizmet satın alma yolu ile de yaptırmış 
ve edinilen bilgiler, tüm yayın organları 
ile paylaşılmış, profesyonellerin 
kullanımına sunulmuştur. 

Bu yazının değinemediği birçok 
hizmet ve faaliyetin özellikle sektörün 
ihtiyaçlarına odaklanılarak yapılmış 
olmasının sektöre kazandırdığı faydalar 
aşikârdır. Şimdi hep birlikte bekleyip 
yeni uygulamanın neler getireceğini 

göreceğiz. Son olarak geçmişten bir 
örnek vermek istiyorum; Hepimiz için 
Türkiye’de fuarcılığın ilk örneği İzmir 
Enternasyonal Fuarı’dır. 80 yıllık bir 
dönem içinde gerçekleştirilen bu fuarın 
özel bir sektör için düzenlenmediğini 
hepimiz biliriz. Uluslararası ve her 
türlü ürüne açık bir fuardı. Ancak 
ülkemizde ve dünya üzerinde üretilen 
ürün çeşidi öyle arttı ki, ilk düzenlendiği 
zamanda fuara katılan sektörlerin 
şu andaki ürün ve firma kapasiteleri 
ile katılmalarını beklesek, değil İzmir 
fuar alanı, İzmir’in birkaç mahallesini 
komple fuar alanına katsak yetmezdi.  
Bir yandan da artık sektörel 
profesyonellik söz konusudur. İnsanlar 
ilgilendikleri ürünü görmeye geliyorlar, 
zamanları değerli, kendileri için önemi 
olmayan ürünlerin de sergilendiği 
fuarlar veya tanıtım organizasyonları 
ilgi çekmemeye başladı. Ne oldu peki, 
sektörel fuarlar oluşmaya başladı. 
Araba tanıtımı yanında, kuruyemiş 
tanıtımının yapılmadığı, makinelerin 
yanında, tekstilin olmadığı fuarlar 
organize edildi. Bugün her sektör kendi 
fuarını kendi düzenlemektedir. 

Sonuçta, Tanıtım Gruplarının 
faaliyetlerinin durdurulması ve tüm 
faaliyetlerin tek bir merkezden ve 
topluca yapılacak olması bizce geriye 
gidiş gibi görünmektedir. 

Sektörün gerçek oyuncuları 
tarafından fikir beyan edilemeden 
ve sorgulanamadan uygulanmaya 
başlayacak olan Tanıtım Gruplarının 
kapatılması kararının neler getireceğini 
bekleyip göreceğiz. 
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YENİ CAT® L ORTA BOY TEKERLEKLİ 
YÜKLEYİCİLER DAHA GÜÇLÜ VE DAHA VERİMLİ!

İş makineleri sektörünün lideri Borusan 
Makina’nın hizmete sunduğu yeni Cat®L 
serisi makineler,950L ve 962L büyük ilgi 
gördü. Yeni Caterpillar makinelerin güç 
aktarma ve hidrolik sisteminde önemli 
gelişmeler sağlanırken, operatör güvenliği 
ve rahatlık iyileştirmeleri gerçekleştirildi. 
Kanıtlanmış Z-bar bağlantısı, Cat 
Performans Serisi Kovaların ve Cat Connect 
Teknolojileri gibi seçenekler de sunan L 

Serisi orta boy tekerlekli yükleyiciler önceki 
modellere göre çok daha fazla güç ve yüksek 
yakıt verimliliği anlamına geliyor. 

Makinelerde bulunan sınıfının en iyisi yeni 
operatör ortamı, dört direkli Devrilme 
Koruma Sistemi’ne (ROPS) sahip bir kabin 
sunarak benzersiz konfor, görüş açısı ve 
verimlilik sağlıyor. Koltuğa monte elektro-
hidrolik kumandalar ve programlanabilen 
(kabin içi) otomatik noktaları, optimum 
ataşman kontrolü veriyor.

GÜVENİLİR
Cat tekerlekli yükleyicilerin üretiminde,en 
zorlu çalışma koşullarında bile maksimum 
performans sağlamak için Caterpillar kalite 
standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiş 
komponentler kullanıldı. 950L ve 962L’de, 
195kw maksimum brüt güç değerlemesine 
(265 beygir gücü) ve üretken ve yüksek 
yakıt verimliliğine sahip bir motor olan Cat 
C7.1 ACERT™ motorları bulunuyor. Bu 
motorlarşanzımanlar ve akslar gibi ağır 
hizmet tipi komponentlerin erken yıpranma 

riskini azaltarak daha uzun çalışma 
süresi sağlıyor ve makinenin kullanım 
ömrü süresince işletme maliyetlerini 
azaltıyor. Makine yaklaşık 18.000 - 
19.000 kg (40.000 - 42.400 lb) çalışma 
ağırlığına sahip bulunuyor.

ÜRETKEN
Güncellenen ve iyileştirilen Cat ACERT 
motorları, 950L modelinde yüzde 
22 ve 962L modelinde, H serisine 
kıyasla yüzde 8 daha fazla güç 

sunarak makine performansını 
ve tepkisini önemli ölçüde 
artırıyor.

950L ve 962L, 5F/3R grup 
mili power-shift şanzıman 
kullanır. Her iki modelde 
bulunan yüksek kapasiteli tork 
konvertör, verimli tesviye ve 
yüksek hız performansı için 
kavramalı kilit kullanıyor ve 
Caterpillar Gelişmiş Üretkenlik 
Elektronik Kumanda (APEC) 
kontrol sistemi, rampalarda 
daha çabuk hızlanma ve 

şanzıman doğrudan tahrik modundayken 
daha yumuşak vites geçişleri için aralık 
geçişlerinde tork akışını koruyor.

YÜKSEK YAKIT VERİMLİLİĞİ
Makineler yüksek performanstan ödün 
vermeden maksimum yakıt verimliliği 
ve en düşük yakıt tüketimi sağlayacak 
şekilde tasarlandı. Yalnızca daha güçlü 
olmakla yetinmeyen yeni 950 ve 962L 
modelleri önceki H Serisi modellerle 
karşılaştırıldıklarında yüzde 10’a kadar daha 
az yakıt tüketimi sağlıyor.

Güç yoğunluğu yüksek ACERT motorlar, 
ihtiyaç olduğunda güç ve tork sağlarken 
daha az yakıt tüketiyor. Cat’in yenilikçi güç 
aktarma, hidrolik, soğutma ve elektronik 
sistemleri, ortalama motor çalışma devrini 
akıllı biçimde azaltarak ve toplam sistem 
sıcaklığını düşürerek performansı ve yakıt 
verimliliğini önemli ölçüde geliştiriyor. 
Ayrıca üretken Ekonomi Modu, üretkenliğe 
minimum etki ile maksimum yakıt 
tasarrufunu mümkün kılıyor. 

DAYANIKLI
Yeni L Serisi modellerin ön ve arka şasileri, 
uzun süreli dayanıklılık için dayanımı 
yüksek malzemelerden üretildi, güvenilir 
performans sağlamak amacıyla kaynakları 
robotlar tarafından yapıldı ve agresif 
yükleme ve kazma işlemleriyle birlikte 
ortaya çıkan kuvveti dağıtacak şekilde 
tasarlandı. Ön ve arka şasiyi birleştiren 
artikülasyonlu ek sistemi, olağanüstü yatak 
kuvveti kapasitesi sağlıyor.

Borusan Makina’nın 
müşterilerinin 
hizmetine sunduğu 
yeni Caterpillar 
ürünleri orta boy 
tekerlekli yükleyicilerde 
bambaşka bir sayfa 
açtı. Performanslarıyla 
tam not alan 950L 
ve 962L orta boy 
tekerlekli yükleyiciler 
müşterilerin 
güvenilirlik, üretkenlik, 
yakıt verimliliği ve 
uzun hizmet süresi 
gibi temel konulardaki 
beklentilerini tam 
olarak karşılıyor.
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MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSELERİNE TEKNOLOJİK DESTEK 

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok 
uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-
Benz Türk, sosyal sorumluluk projesi 
“EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 
motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 
laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli 
ekipmanlarla donatıyor. Mercedes-Benz 
Türk’ün Mercedes-Benz Bayileri ile 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 
gerçekleştirdiği proje kapsamında yenilenen 
laboratuvardan biri Milas Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin hizmetine 
sunuldu. 

HER LABORATUVARA 
BİRER KAMYON 
BAĞIŞLANIYOR
Proje kapsamında, meslek liselerinde 
laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi 
ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, 
teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin 
sanayinin beklentilerine cevap verecek 
nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla 

eğitimlerin düzenlenmesine de önemli 
bir katkı sağlanıyor. Mercedes-Benz 
Laboratuvarları, teknolojik eğitim için 
özel ekipmanlar ile donatılıyor ve her 
okula üzerinde uygulamalı eğitim 
gerçekleştirilecek birer adet kamyon 
bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan 
öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin 
yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, 
girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri 
konusunda bilgilendirilecekler. Bugüne 
kadar toplam 25 okulun laboratuvarı 
yenilenen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi 
kapsamında toplam 31 farklı laboratuvar 
yeniden yapılandırılacak.  

HER İŞİN BAŞI EĞİTİM
“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen 
Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır 
Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda 
bulunuyor. Hem şirket içinde hem dışında 
eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, 
Mercedes-Benz Türk’ün sosyal sorumluluk 
felsefesinin temelini oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk, 
sosyal sorumluluk 
projesi “EML’miz 
Geleceğin Yıldızı” 
çerçevesinde bayileri 
ile birlikte 31 farklı 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin 
motor bölümlerinin 
geliştirilmesi amacıyla 
laboratuvarlarını 
yeniliyor. Proje 
kapsamında yenilenen 
Milas Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin 
teknoloji laboratuvarı 
her yıl ortalama 
30 öğrencinin tam 
donanımlı eğitim 
almasına katkı sunacak. 
Teknolojik eğitim için 
özel ekipmanlar ile 
donatılacak ve her okula 
üzerinde uygulamalı 
eğitim gerçekleştirilecek 
birer adet kamyon 
bağışlanacak olan 
Mercedes-Benz 
Laboratuvarları ile 
eğitimin desteklenmesi 
ve otomotiv 
sanayinin servis ve 
bakım hizmetlerinde 
ihtiyaç duyduğu 
kalifiye teknisyenlerin 
yetiştirilmesi 
amaçlanıyor.  
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MASKİ YENİ ARAÇLARLA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 
her köşesine yaptığı altyapı yatırımlarıyla 
mahallelere kesintisiz hizmet götürmeye 
devam ediyor. MASKİ’nin 17 ilçeye hizmet 
sunarken kullandığı iş makinelerinden 
oluşan 385 adet araç filosuna da yenileri 
eklenerek, il genelindeki çalışmaların hızı 
ve kalitesi giderek yükseliyor. MASKİ son 
olarak, 5 buçuk milyon değerinde 18 adet 
aracı daha Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde ilçe birimlerinde kullanılmak 
üzere hizmete kazandırdı. 11 adet kamyon 
ve 7 adet kanal açma aracı, MASKİ Genel 
Müdürü Yaşar Coşkun tarafından 15 
ilçedeki MASKİ temsilcilerine teslim edildi. 

Büyükşehir Belediyesi Kırtık şantiyesinde 
düzenlenen anahtar teslim törenine MASKİ 
Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen 
ve Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediyesi 
ve MASKİ daire başkanları, Büyükşehir 
Belediyesi ilçe koordinatörleri ve MASKİ 
sorumluları ile MASKİ personeli katıldı. 

“HER GEÇEN GÜN DAHA 
İYİ HİZMETLER VERMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 

ilçelerde hizmet 
verecek olan yeni 
iş makinelerinin 
hayırlı olmasını 
dileyerek, şu 
açıklamaları 
yaptı: 
“Büyükşehir 
Belediyesi 
ve MASKİ 
olarak temel 
düşüncemiz 
Manisa’da 
yaşayan 
vatandaşlarımıza 
‘İyi ki burada 
yaşıyorum’ 
dedirtebilmek. 

Manisalı vatandaşlarımız ‘İyi ki bu bölgenin 
insanıyım’ diyebiliyorlarsa, bizim için en 
büyük mutluluk kaynağı budur. Burada 
hepinizin bizden fazla emeği var. Hepiniz 
bizden fazla çalışıyorsunuz, fedakarlık 
gösteriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. 
Başlangıç noktasıyla mukayese ettiğimizde, 

MASKİ’yi bugün böyle büyük araç filoları 
oluşturan bir kurum haline dönüştürebildik. 
Yapılanmamız yavaş yavaş devam ediyor. 
Her geçen gün daha iyi hizmetler vermeye 
çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkesten 
Allah binlerce defa razı olsun. Manisalılar 
bunun karşılığını mutlaka verecektir. 
Araçların hayırlı günlerde kullanılmasını 
temenni ediyorum. Allah kaza bela 
vermesin. Hep beraber hayrını görelim.” 

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Manisa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
Manisa’nın 17 ilçesine 
altyapı hizmeti 
ulaştırmada kullandığı 
dev araç filosuna 
5 buçuk milyon 
değerinde 18 adet 
yeni iş makinesi daha 
ekleyerek gücüne güç 
kattı. 
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BATU LOJİSTİK, FİLOSUNU
IVECO STRALİS ÇEKİCİLER İLE GÜÇLENDİRDİ

FİLOSUNDA 85 ADET 
ÇEKİCİ BULUNUYOR
Iveco Otomotiv’in merkezinde düzenlenen 
teslimat töreninde konuşan Taner Ankara 
şunları söyledi: 

“Türkiye’nin en genç filosuna sahip 
olon Batu Lojistik filosunda 85 çekici 
bulunduruyor. Yeni Stralis’lerle beraber 
toplam çekici sayımız 110 adet oluyor.

Kriz dönemini fırsata çevirerek büyümeyi 
başarmış, lojistik alanında uluslararası 
çözümler sunan bir Türk firmasıyız. Karbon 
ayak izi sıfırlama konusu için faaliyetler 
yürüten firmamız, birçok çevreci uygulamayı 
da bünyesinde gerçekleştirmektedir. 
Yeşil lojistik ilkeleriyle hareket eden 
Batu Lojistik, karbon ayak izi sıfırlama 
yöntemleri için çözümlerinde demir ve 

denizyolu uygulamalarını tercih ediyor, 
düşük emisyonlu Euro VI araçlar kullanıyor. 
Firmamız aynı zamanda her yıl, karbon 
salınımını dengeleyecek ölçüde fidan dikimi 
gerçekleştiriliyor” dedi. Taner Ankara 
sözlerine şöyle devam etti;  “Bu anlaşma 
sayesinde Iveco markası ile ilk kez işbirliği 
yapmış oluyoruz. Iveco’yu tercih etmemizin 
ana nedeni markanın EGR kullanmaksızın 
Euro VI emsiyon normuna sahip araçlar 
üretebiliyor olması. Bu özelliğin hem motor 
ömrünü uzatması hem kullanım kolaylığı 
sağlaması hem de yakıtta cimri olması bizi 
bu seçimi yapmaya yönlendirdi”.

“TOPLAM SAHİP 
OLMA MALİYETİNİN 
UYGUNLUĞU”
Filolarının gücünü daha da artırmak 
için 2017 yılında da yatırımlarını devam 
ettireceklerini belirten Taner Ankara ,toplam 

satınalma maliyetinin 
uygunluğu, uygun servis 
maliyetleri ve özellikle 
düşük yakıt sarfiyatı bizi 
Iveco’ya yönlendiren 
temel sebeplerdir. Son 
yıllarda yollarda ciddi 
anlamda görülmeye 
başlayan Iveco araçlar 2. 
El değerinin de yükseliş 
trendini yansıtmaktadır. 
Bu da bizler için olumlu 
geri dönüş olacağının 
göstergesi niteliğindedir.

Törende Taner Ankara’ya 
bir plaket teslim eden Iveco Otomotiv 
genel müdürü Ömer Bursalıoğlu ise 
şunları söyledi: “ Biz Iveco Stralis’lerde 
Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşüklüğü 
konusunda iddialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan 
Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye 
ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik 
maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. 
Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma 
aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle 
Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre 
yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor”. 

SCR sistemi Stralis’lerde ayrıca şu 
avantajları sağlıyor;

• SCR’li Stralis’lerde EGR olmadığı için 
aktif DPF temizliğine dolayısı ile zorunlu 
molalara gerek duyulmuyor.

• Motorda aşırı ısınma olmadığı için 
motor ömrü uzuyor.

• Aşırı ısınma olmadığı 
için yakıt taşımacılığı için 
engel yok

• Doğru yağ kullanımı ile 
SCRli Stralis’lerde bakım 
aralıkları daha uzun 

Bursalıoğlu konuşmasının 
sonunda Iveco’nun yaygın 
ve güçlü servis hizmetleri 
ile Batu Lojistik’i satış 
sonransında da yalnız 
bırakmayacaklarını ifade 
etti.

Iveco Batu Lojistik’e 
satışını gerçekleştirdiği 
25 adet Stralis çekiciyi 
teslim etti. 25 adet 
Iveco Stralis AS440S46 
TP Hi Way çekicinin  
teslim edildiği törene 
Batu Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner 
Ankara ile Iveco 
Araç Genel Müdür 
yardımcıları Ömer 
Bursalıoğlu, Tansu Giz,  
Iveco İş Geliştirme 
Müdürü Korhan 
Yeşil, Batu Lojistik 
yöneticilerinden 
Erdoğan Eryücel 
katıldılar. 
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ULUSLARARASI GERİ DÖNÜŞÜM, 
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ATIK 
YÖNETİMİ FUARI REW İSTANBUL, 
13. KEZ KAPILARINI AÇIYOR!
16-19 Mart 2017 tarihleri arasında 
Tüyap’ta düzenlenecek REW İstanbul, 13. 
kez BDT Ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’dan ziyaretçileri ağırlayacak. 
Yurt içi ve yurt dışından toplam 12 bin 
sektör profesyonelinin ziyaret edeceği 
fuarda, son teknoloji ürün ve hizmetlerin 
yanı sıra, sektörün gündeminde yer alan 
konuların görüşüldüğü konferanslar da 
yer alacak.

REW İstanbul’un, İş Sağılığı ve 
Güvenliği Fuarı İSG Avrasya ile birlikte 
düzenlenecek olması da aynı anda iki 
organizasyonu birden gezme fırsatı 
bulan ziyaretçiler açısından çok önemli 

bir artı değer yaratacak. Bu sayede 
ziyaretçiler, bir tarafta geri dönüşüm, 
çevre teknolojileri ve atık yönetimine dair 
son teknoloji ve hizmetleri takip ederken, 
aynı çatı altında “İş Emniyeti, İş Sağlığı, İş 
Güvenliği ile Eğitim, Danışmanlık ve Risk 
Analizi” alanındaki en yeni ürün, teknoloji, 
ekipman, hizmet ve uygulamaları da 
yakından görebilecekler.

Kamu ve özel 
sektörün çevre yatırımı 

konusundaki karar 
vericileri yine REW 
İstanbul’da olacak!
REW İstanbul, Mart ayındaki 13. 
buluşmasında, üretimlerinden ötürü çevre 
yatırımı yapmakla yükümlü KOBİ’leri, 
ağır sanayi kuruluşlarını, atıkların 
yönetimi konusunda sorumluluğu 
bulunan belediyeleri, Organize Sanayi 
Bölgesi yönetimlerini, çevre teknolojileri 
konusunda makine ve ekipman ürüten 
firmaları ve bu alanda iş kurmayı 
planlayan yatırımcıları ağırlayacak. Bu 

yılki organizasyonu, başta sanayi, ticaret 
ve zanaat sektörlerindeki karar verici 
yetkililer ile satınalma sorumluları olmak 
üzere yurt içi ve yurt dışından 12 bin 
profesyonel ziyaret edecek.

Alanında uzman konuşmacıların söz 
alacağı, zengin içerikli konferans 
programları ile sektör gündemlerini de 
fuara taşıyacak olan REW İstanbul 2017 
hakkında detaylı bilgi almak isteyenler 
www.rewistanbul.com adresini ziyaret 
edebilirler.

İFO Fuarcılık tarafından, 
“Katı Atık, Atık Su, Atık 
Gaz ve Yeşil Enerji” 
başlıkları altında organize 
edilen Uluslararası 
Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı REW 
İstanbul 2017, 16 Mart’ta 
Tüyap Beylikdüzü’nde 
kapılarını açıyor. Alanında 
13 yıldır ticaretin merkezi 
haline gelen fuar, 
geri kazanım tesis ve 
teknolojilerinden, atık 
suyun geri kazanımına, 
yenilenebilir enerjiden, 
atıktan hammadde 
elde edilmesine 
kadar sanayinin 
ihtiyaç duyduğu 
tüm teknolojileri 
yerinde görebilme 
ve karşılaştırabilme 
imkanı sunuyor. Fuarda, 
belediyeler ve yerel 
yönetimler, çevre 
temizlik araçları ile araç 
üstü ekipmanlarına ilişkin 
alternatif modelleri de bir 
arada görebiliyor. REW 
İstanbul 2017 ziyaretçileri 
ayrıca, iş sağlığı ve 
güvenliği alanına 
ilişkin en yeni ürün ve 
hizmetleri de, eş zamanlı 
düzenlenen İSG Avrasya 
fuarında takip edebilecek.
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İŞ GÜVENLİĞİNİ TIRSAN’DAN DİNLEDİLER 

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 
kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği 
kredilerini tanıtmak için bir panel düzenledi. 
Tırsan Çevre Sorumlu Uzmanı ve Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı Serap Alkan, 
gerçekleşen etkinlikte, Tırsan’ın iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki örnek gösterilen 
yatırımlarını ve uygulamalarını anlattı. 

TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 
AFD’den (Fransız Kalkınma Ajansı) 

temin ettiği 100 milyon Euro 
tutarındaki kredinin tanıtım 
toplantısını 16 Şubat’ta Fransız 
Sarayı’nda gerçekleştirildi. 
TSKB söz konusu krediyi, 
kadın istihdamını destekleyen 
firmaların, iş sağlığı ve 
güvenliği yatırımlarına 
finansman sağlamak amacıyla 
kullanacak. Panelde, ‘Özel 
Sektörde Kadın - Erkek 
Eşitliğine Yönelik Uygulamaları 
Nasıl İyileştirebiliriz’, ‘TSKB 
Müşterileri Kadın İstihdamı 
Konusundaki Deneyimlerini 

Paylaşıyor’ ve ‘Firmalar, Çalışanları İçin 
Sundukları İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarını 
Nasıl İyileştirebilirler’ başlıkları altında 3 
farklı panel gerçekleştirildi. 

İş sağlığı ve güvenliğini konu alan ve 
büyük bir ilgiyle takip edilen “Firmalar, 
Çalışanları İçin Sundukları İş Sağlığı ve 
Güvenliği Koşullarını Nasıl İyileştirebilirler” 
başlıklı panelde Tırsan’ın örnek yatırımları 
ve uygulamaları anlatıldı. AFD Genel 

Müdür Yardımcısı Serge Perrin’in 
moderatörlüğünü yaptığı panelde; Tırsan 
Çevre Sorumlu Uzmanı Serap Alkan’ın 
yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ISG Ulusal Sorumlusu Burcu Akçar 
Hacıosmanoğlu, TSKB Mühendislik 
Müdürü Coşkun Kanberoğlu, Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel 
Sekreteri Hakan Yıldırımoğlu  ve Organik 
Kimya Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite 
Müdürü Bülent Uğurlu konuşmacı olarak 
yer aldı.

TSKB’nin destek programı, kadın 
istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliğini hedef 
alıyor. Bu program ile Türkiye ekonomisi 
ve Türk şirketleri açısından somut 
kazanımların elde edilmesi hedefleniyor. 
Tanıtım toplantısı Fransa Başkonsolos 
Yardımcısı Aurélien Maillet, AFD Türkiye 
Grup Direktörü Bertrand Willocquet 
ve TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin 
katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda iş dünyası, 
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 
çok sayıda davetli katıldı. 

KARSAN’A CİROSUNU EN ÇOK ARTIRAN
İKİNCİ ŞİRKET ÖDÜLÜ!
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve 
küresel bir marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Karsan, sektör için 
oldukça zorlu geçen 2016 yılından önemli 
bir satış grafiği çizdi. Bu başarısını aldığı 

ödüllerle de taçlandıran Karsan, son 
olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı 
yapan Anadolu şirketlerinin ödüllendirildiği 
“Anadolu 500 Ödül Töreni’nde” “cirosunu 

en çok artıran şirket” kategorisinde 
ikincilik ödülünü aldı.

Bursa’da yer alan  iki fabrikasında 
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
modern toplu taşıma ve ticari araç 
üretimi gerçekleştiren Karsan, 
otomotiv sektörünün zor bir dönem 
olarak tarif ettiği 2016’da önemli 
başarılara imza attı.  2016 yılının ilk 9 
ayında 65.4 milyon dolar ihracat geliri 
elde eden Karsan, ciroda da önemli 
bir başarı elde etti ve bu başarılarını 
aldığı ödüllerle de taçlandırdı. Karsan, 
Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi 

Bankası (TEB) işbirliği ile bu yıl 13’üncüsü 
gerçekleştirilen ve Anadolu’da başarılı 
şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 
Ödülleri” töreninde 2015 yılı mali tabloları 
üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 
“cirosunu en çok artıran ikinci şirket” 
ödülünü aldı. En son açıklanan rakamlara 
göre ise Karsan 2016’nın ilk 9 ayında 490 
milyon TL gelir elde etti. 

Karsan CEO’su Okan Baş, konuyla ilgili 
olarak 2016’nın sektör açısından oldukça 
zor bir yıl olduğunu ancak kendilerinin bu 
dönemde önemli başarılara imza attıklarını 
söyledi. Okan Baş, “2017 yılı ise bizim için 
daha fazla sahada olacağımız bir yıl olacak. 
Bu yıl yurtiçinde daha çok müşteriyle 
iletişime geçeceğiz. Yurt dışı pazarlara daha 
fazla ağırlık vereceğiz” dedi.
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ŞAHLANMAYA HAZIRIZ

Samandağ Belediye Başkanı Mithat 
Nehir:”  Araç filomuzu 26 araçlık iş 
makinesiyle güçlendirdik. Ne ilçemiz ne 
de Hatay’ın diğer ilçe belediyeleri hiçbir 
zaman bu kadar büyük bir filo sahibi 
olmadı. Çeşitli sebeplerle almamız 
gereken yatırımı geçmişten bu güne 
alamadık ve halkımız hak ettiği yaşam 
kalitesine bir türlü ulaşamadı. Ancak 
çalışkan hemşerilerimiz çeşitli ülkelerde 
ekmek peşine düştü, bir yandan bir gelir 
elde etti bir yandan da farklı ülkelerdeki 
şehircilik uygulamaları konusunda fikir 
sahibi oldu. Bir süre sonra bu güne 
kadarki şehircilik uygulamalarının 
eksikliği vatandaşlarımızın temel talebi 
haline geldi. Bizler hizmete başladığımız 
ilk dönemde ilçemizin, hepimizin bildiği en 
temel sorunlarının çözümü için uğraştık. 
Büyükşehir yasasının hayata geçmesi ve 
büyükşehir belediye başkanımız sn. Lütfü 
Savaş’ın da seçilmesinden sonra bu temel 
altyapı sorunlarının çözümünde üst düzey 
bir işbirliği yakaladık. Yollar, parkeler, 
çöplerin taşınması ve dönüştürülmesi, 

kanalizasyon çalışmaları, Samandağ 
Belediyesi’nin uzun süredir kamburu olan, 
çalışana, esnafa, ssk, vergi dairesi ve iller 
bankası borçlarının yapılandırılması, 
ödenmesi konusunda dev adımlar 
attık. Belediyeyi borç batağından 
kurtardık. Alacak verecek dengesini 
öngörülebilir ve sürdürebilir hale 
getirdik. 

Yukarıda saydıklarımız yaralarımızdı. 
Bunları önemli oranda sardık. 
Artık ilçemiz için kalkınma 
planları hazırlama, hazırladığımız 
kalkınma planlarına halkımızı 

dahil etme, sosyal 
yatırımlar yapma, çeşitli 
bakir alanlarda (enerji 
vs) kooperatifler kurma, 
küçük küçük yatırımcıları 
birleştirip büyük yatırımlara 
dönüştürme, yatırım 
danışmanlığı yapma, 
ilçemizden çıkan ve 
ülkemizin ve dünyanın bir 
çok yerinde üreten, çalışan, 
işçi çalıştıran, katma değer 
üreten insanları örgütleme 
zamanı. Yapılamaz denen 

birçok şeyi yaptık, moralliyiz. Birçok 
şeyi daha yapabiliriz. Partimiz nasıl bu 
ülkenin birleştirici gücü ise Hatay’da 

sunduğumuz model ve başarılarla bütün 
ülkemizin dikkatini çekebiliriz. Böylece 
ilimizin marka değerini arttırabiliriz. Ve 
bu sokaktaki insanın yaşam kalitesini 
yükseltmesine katkı sunar. Bütün 
dünyanın dönem dönem yaşadığı ama 
özellikle bu dönem ülkemizi cendere 
altına alan ekonomik krizlerden ancak 
böylesi yöntemlerle daha az etkilenerek 
çıkabiliriz. Bu hedeflere kitlenerek 
halkımızla birlikte daha mutlu ve 
müreffeh günler dilerim. 

Samandağ Belediye 
Başkanı Mithat Nehir, 
26 son model yeni iş 
aracının anahtar telim 
törenine halkı davet 
etti. 
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OTOKAR’DAN
BATMAN BELEDİYESİ’NE 24 ADETLİK TESLİMAT

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, şehiriçi 
ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği 
bir arada sunan araçlarıyla belediyelerin 
ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sahip 
olduğu Ar-Ge gücüyle kullanıcı beklenti ve 
isteklerine uygun araçlar geliştirip üreten 
Otokar, Batman Belediyesi’ne 20 adet 
Doruk LE ile 4 adet Sultan City teslimatı 
gerçekleştirdi. Gelişen sanayisi ve artan 
nüfusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
en hızlı büyüyen şehirlerinden Batman’ın 
merkez ve ilçelerindeki toplu taşımacılıkta 
yeni bir dönem başlatacak olan araçların 
teslimatı, Batman şehirlerarası otobüs 

terminalinde geniş katılımlı bir törenle 
yapıldı.

Düzenlenen teslimat törenine Batman 
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 
İşletme İştirakler Müdürü Adnan Yürük 
ve Otokar Kamu Bölge Satış Yöneticisi 
Yetka Doğan ve çok sayıda Batmanlı 
katıldı. Yeni araçların alımına ilişkin olarak 
Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ 
Şevket Aksoy, Batmanlılara daha rahat ve 
konforlu bir toplu ulaşım hizmeti vermeyi 
amaçladıkları için yeni otobüslerin alımını 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otokar güvencesi ile üretilen şehir içi yolu 
taşımacılığının 2 gözde aracı Doruk LE 
ve Sultan City ile ulaşımın daha konforlu 
gerçekleşeceğini belirten Otokar Kamu 
Bölge Satış Yöneticisi Yetka Doğan ise 
“Bugün Batmanlıların kullanımına 

sunduğumuz yeni 
araçlarımızla Batman 
Belediyesi’ndeki otobüs 
sayımız 46’ya ulaştı. 
Bir kez daha Otokar’ı 
tercih etmelerinden 
dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz. 
Araçlarımızın 
Batman’a, 
Batmanlılara hayırlı 
olmasını dileriz” dedi.

DORUK LE
Otokar’ın şehiriçi yolcu 

taşımacılığının gözde araçlarından biri olan 
Doruk LE, alçak tabanlı girişi, modern ve 
ödülü tasarımı ile ulaşımda standartları 
belirliyor. İç ve dış modern görüntüsü, 
güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş 
performansının yanı sıra ekonomik 
olmasıyla da ön plana çıkan Doruk LE, alçak 
tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası 
ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve 
yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve 
çıkışına olanak sağlıyor. Doruk LE, büyük 
ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart 
sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli 
yolculuklar yaşatıyor. Avrupa güvenlik 
normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı 
otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı 
disk frenlere ek olarak standart olarak 
sunulan ABS, ASR ve Retarder sayesinde 
maksimum güvenlik sağlanıyor.

SULTAN CITY
Şehiriçi toplu taşımacılığında 
engel tanımayanların 
gözdesi olan Sultan City, iç 
ve dış modern görüntüsü, 
iç ferahlığı ile ön plana 
çıkıyor. Sultan City’nin düz 
arka zemini engelli yolcu 
taşımacılığına olanak 
veriyor. Araç, geniş kapısı 
ile hem yolcu iniş binişini 
hızlandırıyor; hem de 
kolay açılır kapanır engelli 
rampasıyla herkese seyahat 
özgürlüğü sunuyor.

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi şirketi 
Otokar, teslimatta 
hız kesmiyor. Şehiriçi 
ulaşım için ürettiği 
araçlarla Türkiye’nin 
dört bir yanında 
belediyelerin filosunu 
güçlendiren Otokar, 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en hızlı 
büyüyen şehirlerinden 
Batman’a 24 araçlık dev 
teslimat gerçekleştirdi. 
Batman Belediyesi’nin 
filosuna kattığı 20 
adet Doruk LE ve 
4 adet Sultan City, 
gerçekleştirilen 
geniş katılımlı bir 
törenle Batmanlıların 
hizmetine sunuldu.
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IKEA, İSVEÇ DAĞITIM MERKEZLERİNDE 
KULLANILACAK ALLİSON TAM OTOMATİK 
ŞANZIMAN DONANIMLI ARAÇLARINI TANITTI

IKEA, özel olarak tasarlanmış yeni 
Scania çekicilerini İsveç’teki ayrı dağıtım 
merkezlerinde tanıttı. Üstün verimlilik ve 
konfor sağlanması için araçlar, Allison 3000 
Serisi™ şanzımanlar ile donatıldı.   

IKEA’nın Älmhult Dağıtım Merkezi Nakliye 
Ekibi Lideri Heléna Persson konu ile 
ilgili olarak: ”Geçtiğimiz birkaç yıldan bu 
yana araç filomuzu yeniliyor ve elimizdeki 
depo kamyonlarını Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı çok daha verimli ve 
konforlu karayolu çekicileri ve üstyapılı 
kamyonlar ile değiştiriyoruz,” dedi.     

1943 yılında İsveç’in Älmhult kasabasında 
Ingvar Kamprad tarafından kurulan IKEA, 
dünyanın en değerli 100 markasının 
sıralandığı listede yer alıyor. Merkezi Leiden, 
Hollanda’da bulunan IKEA’nın global lojistik 
operasyonları ise 33 ayrı dağıtım merkezi 
tarafından yürütülüyor. İsveç’te bulunan iki 
tesis, ürünleri İsveç, Norveç, Danimarka, 
Finlandiya ve İzlanda’da bulunan 
mağazalara teslim ediyor. 

En eski dağıtım merkezi olan Älmhult, 
birbirinden birkaç yüz metre uzaklıktaki iki 
depodan oluşuyor. Ürünler, depolar arasında 
her gün saat 06.00- 23.00 saatleri arasında 
iki vardiya halinde beş araç tarafından 
taşınıyor. Her araç, vardiya başı ortalama 
50 taşıma gerçekleştiriyor. Bu da günde 
500 taşıma operasyonu gerçekleştirildiği 
anlamına geliyor.   

Persson açıklamasında: “Yıllardır 
kullandığımız tam otomatik şanzıman 
donanımlı araçlardan oldukça memnun 
kaldık. En eski aracımız olan Euro 3 kamyon, 
14 yıldır filomuzda hizmet veriyor. Bu araç 

ve diğer Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı araçlarda şanzıman kaynaklı 
hiçbir arıza yaşamadık. Düzenli yağ ve filtre 
değişimi dışında hiçbir ekstra bakıma gerek 
olmuyor. Tam otomatik şanzımanlar, bizim 
yapmış olduğumuz taşıma operasyonları 
için en iyi çözüm” dedi. 

Älmhult’taki kamyon filosu, bir adet çekici, 
iki kamyon ve depo alanında kullanılan iki 
adet araçtan oluşuyor. Scania tarafından 
üretilen bu çekici ve kamyonlar, Allison 
3000 Serisi™ tam otomatik şanzımanlar 
ile donatıldı. Özel üretim yeni kamyonlar, 
hareket ettirilebilen ve alçak girişli bir kabine 
sahip. 

IKEA sürücülerinden Andreas Gustavsson’e 
göre şanzıman ve daha rahat kabin 
sayesinde gerçekleşen daha sarsıntısız 
ve etkili hızlanma, araçların konforunu 
artırıyor. Tesiste uzun süredir görev alan 
diğer sürücüler de Allison tam otomatik 
şanzımanların faydalarını anlatırken aynı 
konulardaki memnuniyetlerini belirtiyorlar.

Scania çekicileri, 
benzersiz bir kabin 
ve Allison 3000 
Serisi™ tam otomatik 
şanzımanlar ile 
sunuluyor. 
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‘SİF İŞ MAKİNALARI ÇALIŞANLARI, KIZILAY’IN KAN 
BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK VERDİ’

Kızılay’ın başlatmış olduğu kan bağışı 
kampanyasına SİF İş Makinaları çalışanları 
da destek verdiler.

STFA Yatırım 
Holding grup 
şirketlerinden 
SİF İş 
Makinaları’nın 
Tuzla 
İstanbul’da 
bulunan Genel 
Müdürlük 
çalışanları, 13 
Şubat 2017 
tarihinde 
Kızılay’ın 
gönderdiği kan 
bağış aracında 
verdikleri 
kanlarla ihtiyaç 
sahiplerine 
umut oldular.

Kızılay’ın “Bağışlanan Her Kan, Kurtarılan 
Üç Can” sloganıyla sürdürdüğü kan bağışı 
kampanyasına 42 çalışanı ile destek veren 

SİF İş Makinaları çalışanları, bu büyük 
katılım ile her zamanki duyarlı duruşlarını 
bir kez daha göstermiş oldular.

Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için 
başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır 
ve kana duyulan ihtiyaç dünyada her geçen 
gün artmaktadır. 

Ülkemizde ise artan nüfus, yetersiz kan 
bağışı ve artarak devam eden kan / kan 
bileşenleri ihtiyacı, halen kan bulmakta 
zorlanan; hastalar, hasta yakınları ve 
hastanelerin yaşadığı zorlukların devam 
etmesine neden olmaktadır. Düzenli olarak 
kan bağışında bulunmak, hem ihtiyaç 
sahiplerine yardımcı olmak, hem de bu 
değerli davranışın yaygınlaşmasına katkı 
sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. 

Kızılay, gönüllü ve düzenli kan bağışlarımızı 
bekliyor. SİF İş Makinaları gibi firmaların 
bu seferberlikte daha etkin rol almalarını 
dileriz.

IVECO ARAÇLARI “EN SÜRDÜRÜLEBİLİR” SEÇİLDİ
IVECO, “Yılın Sürdürülebilir Kamyonu” 
yarışmasında iki onurlandırıcı ödül aldı. 
Eurocargo CNG “Dağıtım” kategorisinde, Daily 
Electric ise “Van” kategorisinde ödülü kazandı.

Bir CNH Endüstriyel markası olan IVECO, 
İtalyan dergisi Vado e Torno ve Lifegate’in 
ortaklaşa hayata geçirdiği “Yılın Sürdürülebilir 
Kamyonu” ödüllerinde iki kategoride zafere 
ulaştı. Sektörde sürdürülebilirliğe olan ilginin 
artması ödül serisinin düzenlenmesine 
katkı sağladı. 2016’da tanıtılan en çevreci 
taşımacılık araçları “dağıtım”, “çekici” 
ve “van” kategorisinde değerlendirildi. 
IVECO tüm kategorilere aday gösterilen tek 
marka oldu: Stralis NP (Natural Power) 
çekici kategorisinde, Eurocargo CNG 
dağıtım kategorisinde, Daily Electric ise van 
kategorisinde ödüle aday gösterildi. 

Sıkıştırılmış doğal gazla çalışan IVECO 
Eurocargo CNG, dağıtım kategorisinde “Yılın 
Sürdürülebilir Kamyonu” seçildi. Tector 6 
motoruyla düşük salınım, yüksek verimlilik ve 
düşük bakım maliyeti avantajları sunan araç, 

Euro VI standartlarında olması sayesinde de 
şehir merkezlerindeki salınım ve ses sınırı olan 
alanlara girebiliyor.

Jüriye göre doğal gazlı IVECO Tector 6 motoru 
çevrecilik  konusunda lider; pratik olarak 
parçacık atığı yok, karbondioksit salınımı 
düşürülmüş (Biyometan kullanıldığı takdirde 
ek %80’lik azalma) ve motor sesi 60 desibelin 
altında.

IVECO Daily Electric de 
van kategorisinde “Yılın 
Sürdürülebilir Aracı” seçildi. 
Bu seçimde yüksek verimlilikli 
elektrik sistemi, düşük araç 
ağırlığı, düşük enerji tüketimi, 
%100 geri dönüştürülebilir %20 
daha yüksek kapasiteli esnek 
şarj moduna sahip pil etkili oldu.

Jüri yaptığı açıklamada Daily 
Electric’in %25 artan verimliliği, 
200 kilometrelik menzili, 
tamamen geri dönüştürülebilir 
pilleri ile sıfır salınım ve sıfır ses 

ile şehir merkezlerinde dağıtım için ideal bir 
seçenek olduğunun altını çizdi.

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte, yaptığı 
açıklamada IVECO’nun “Yılın Sürdürülebilir 
Kamyonu” ödüllerinde üç ödülden ikisini 
almasının gurur verici olduğunu, ödüllerin, 
sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda 
şirketin başarısını kanıtladığını belirtti.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR FİLOSUNA
25 ARAÇLIK TAKVİYE 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, 17 ilçede 1070 mahallede hizmet 
verdiklerini belirterek, her geçen gün 
güçlenen araç filosu ile kentin her 
köşesine kesintisiz hizmet ulaştırdıklarını 
söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet 
alanının il sınırlarının tamamını 
kapsamasının ardından her bölgeye 
kesintisiz hizmet ulaştırmak amacıyla 
güçlendirdiği filosuna 25 yeni araç daha 
ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 17 ilçede 1070 mahallede 
hizmet verdiklerini belirterek, her geçen 

gün güçlenen araç filosu ile kentin her 
köşesine kesintisiz hizmet ulaştırdıklarını 
söyledi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri 
bir bir hayata geçirirken, hizmet ağına 
yeni eklenen tüm ilçelerde de alt yapı 
başta olmak üzere her alanda önemli 
yatırımları başlatan Büyükşehir Belediyesi, 
hizmette aksamanın yaşanmaması için 

tüm ilçelerdeki 
şantiyeleri 
yeni araçlarla 
donatıyor. 
İlçelere has 
oluşturulan 
şantiyeler 
ile araçların 
bir ilçeden 
diğer ilçeye 
taşınmasının 
önüne geçilirken, 
böylelikle 
çalışmaların 
daha kısa 
zamanda 
sonlandırılması 

hedefleniyor. Özellikle yol yapım 
çalışmalarında kullanılacak 25 araç daha 
Büyükşehir hizmet filosuna eklenirken; 
5 adet yol yapım silindiri, 5 adet çekici 
araç, 14 metreküplük 14 adet damper ve 1 
adet yol çizgi makinesi için 7 milyon TL’lik 
ödeme yapıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, iş makinelerinin bir ilçeden 
başta bir ilçeye taşınmasıyla yaşanan 
zaman kaybının önüne geçmek amacıyla 
merkez dışında 10 ayrı bölgede şantiyeler 
oluşturduklarını belirterek, tüm şantiyeleri 
de yeni hizmet araçlarıyla donattıklarını 
söyledi. Toplam 1070 mahalleye gece 
gündüz hizmet götürdüklerini dile getiren 
Başkan Altepe, “Hizmetin aksamadan, 
sağlıklı bir şekilde sunulması için güçlü 
araç parkına ihtiyaç var. Biz de ‘alet işler 
el övünür’ mantığıyla araç filomuzu her 
geçen gün sağlamlaştırıyoruz. Elimizi 
güçlendirecek bu makinalarla hizmeti 
1070 mahallemize en iyi şekilde götürmek 
istiyoruz. Tüm ilçelerimiz, Bursamız için 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
hizmet alanının il 
sınırlarının tamamını 
kapsamasının ardından 
her bölgeye kesintisiz 
hizmet ulaştırmak 
amacıyla güçlendirdiği 
filosuna 25 yeni araç 
daha ekledi.



2017 65

Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi
No: 43/4 Çankaya-Ankara-TÜRKİYE



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

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

İSKON 2017 Başlangıç: 27.04.2017  
Bitiş: 30.04.2017

12. Konya İstifleme, 
Depolama, Taşıma, 
Vinç ve Lojistik 
Fuarı

TURKIYE - Tuyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık

İSTANBUL AUTOSHOW 
2017

Başlangıç: 21.04.2017  
Bitiş:30.04.2017  

İstanbul 8.Otomobil 
Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST Tüyap Fuar ve Fuarcılık

AUTOMECHANIKA 
İSTANBUL

Başlangıç: 06.04. 2017   
Bitiş: 09.04.2017 

Uluslararası 
Otomotiv Üretim, 
Dağıtım ve Tamir 
Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık

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

 2016
FUAR TAKVİMİ

201766
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

SODEX ANKARA 2017 Başlangıç: 10.05.2017 
Bitiş: 13.05.2017

Doğalgaz, Isıtma, 
Soğutma, Klima, 
Pompa, Vana Fuarı

TURKIYE - Ankara ATO Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık

ANKA-MAK 2017 Başlangıç: 05.10.2017 
Bitiş: 08.10.2017

2.Makine ve Makine 
Teknoljileri Fuarı

TÜRKİYE - Ankara ANFA İnfo Uluslararası Fuarcılık

KÖPRÜLER VE TÜNELLER Başlangıç: 25.05.2017  
Bitiş: 27.05.2017  

2.Karayolları 
Köprüler ve 
Tüneller İhtisas 
Fuarı

 TURKIYE - Ankara ATO ARK Fuarcılık

CITYTECH Başlangıç: 28.09.2017  
Bitiş:01.10.2017  

11.Uluslararası 
Belediye ve 
Belediye 
Ekipmanları Fuarı

TÜRKİYE - Ankara ANFA İnfo Uluslararası Fuarcılık

LOGITRANS TRANSPORT Başlangıç: 15.11.20 17  
Bitiş:17.11.2017  

Uluslararası 
Logitrans 
Transport Lojistik 
Fuarı

TURKIYE - IFM – Yeşilköy Eko MMI Fuarcılık

2017 67
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İMDER 2017 YILINA
ÜÇ YENİ ÜYE İLE MERHABA DEDİ 

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Tamer ÖZTOYGAR’ın toplantının 
gerçekleşmesinde büyük katkıları 
bulunan Hidrokon‘a ve Konya Sanayi Odası 
temsilcilerine teşekkürlerini sunarak 
başladığı açılış konuşmasında, İMDER’in 
Türk makine sektörünün gelişimine ve 
dünyaya açılmasına yönelik çalışmalar 
yürüttüğü gibi Türkiye ekonomisine ve 
kalkınmasına dair faaliyetlere de katkı 
sunmaya çalıştığını ifade etti. 2016 yılında 
ekonomi performansının yavaşlaması, 
yurtiçindeki ve dünyadaki gelişmelere bağlı 
olarak büyümenin gerilemesi, jeopolitik 
gerilimler, belirsizlikler, küresel terör 
tehditinin Türkiye’de sıklıkla hissedilmesi, 
hem siyasi, hem de ekonomik olarak zor 
bir yılı geride bıraktığımızın göstergeleri 
olduğunu belirten Öztoygar, tüm bu 

olumsuz gelişmelere rağmen amaçlarının 
pazar paylarını Avrupa’da ve dünyada 
üst sıralara taşımak olduğunu vurguladı. 
Türk makina sektörünün gücüne, 
üyeleriyle birlikte iş makinaları alanında 
yüzde 93 temsil ile ortak olmaktan gurur 
duyduklarının altını çizen Öztoygar dernek 
olarak bu yıl amaçlarının sektördeki 
birlik ve beraberlik olgusunu daha da 
hissettirmek olduğunu ifade etti. 

Öztoygar konuşmasının ardından 2017 
yılı itibariyle İMDER’e üye olan Hidrokon, 
Hasel İstif Makinaları, Elsisan Makine’ye 
ve 2016 yılında İMDER’e katılan Türkiye’nin 
ilk TBM üretici firması E-Berk Makina’ya 
plaketlerini takdim etti. Hidrokon Genel 
Müdürü Memiş Kütükçü yapmış olduğu 
konuşmada güçlerine İMDER’e üye olarak 
güç katmış olmanın mutluluğundan 
bahsederken, Hasel İstif Makinaları Genel 
Müdürü Ender Akbaytogan ise sektördeki 
birlik ve beraberlik gücünün artması için 
İMDER’e üye olmanın önemine değindi. 

Sektörel ve ekonomik verileri içeren bir 
sunumla devam eden toplantıda 2016 
yılındaki iş makinaları satış adetinin 
yaklaşık 12.000 adet olduğu paylaşılırken, 
Türkiye’nin iş makinaları pazarındaki 
Avrupa’da 4. dünyada ise 11. olan sırasını 
2016 yılında da koruduğu kaydedildi. Ülke 
talebinin %60’ının distribütör, %40’ının ise 
imalatçı firmalar tarafından karşılandığı 
sektörün 2016 yılındaki ihracatı 13 milyar 
USD olarak paylaşılırken, ithalatı ise 26 
milyar USD olarak paylaşıldı. İMDER 
üyeleri daha sonra Hidrokon’un fabrikasına 
ziyarette bulundu. Üretim yapılarından, 
kullandıkları malzemelere kadar detaylı 

bir şekilde tesislerini anlatan Hidrokon 
Genel Müdürü Memiş Kütükçü, İMDER 
ailesini ağırlamaktan dolayı memnun 
olduklarını ifade etti. Fabrika ziyaretinin 
ardından gerçekleşen öğleden 
sonraki oturumda ise İMDER üyeleri 
Konya sanayicileri ile bir araya geldi. 
Gerçekleştirilen toplantıda İMDER 
üyeleri ve Konya Organize Sanayi 
Bölgesi firmaları arasında yapılabilecek 
işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği 
(İMDER)‘nin üyelerinin 
katılımlarıyla 
düzenlenen 
Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı, 
İMDER’in yeni üyesi 
Hidrokon’un ev 
sahipliğinde 31 Ocak 
2017 tarihinde Konya’da 
gerçekleştirildi. 
2016 yılına dair 
ekonomik ve sektörel 
değerlendirmelerin 
yapıldığı, 2017 yılından 
ise beklentilerin ve 
hedeflerin tartışıldığı 
toplantıda 2017 yılı 
itibariyle İMDER’e 
üye olan Hidrokon, 
Hasel İstif Makinaları, 
Elsisan Makine’ye ve 
2016 yılında İMDER 
ailesine katılan E-Berk 
Makina’ya üyelik 
plaketleri takdim edildi. 
İki oturum halinde 
gerçekleşen toplantının 
öğleden sonraki 
oturumunda ise 
İMDER üyeleri Konya 
sanayicileri ile bir araya 
geldi. 
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MERCEDES-BENZ TÜRK 50.YILINI
TESLIMATLARLA TAÇLANDIRIYOR

Filo teslimatlarına bir yenisini daha ekleyen 
Mercedes-Benz Türk, 79 adet Mercedes-Benz 
araç için Deniz Nakliyat’la el sıkıştı. 

Mercedes-Benz Türk, 50.yılında bu yıl yine 
50.yılını kutlayan Deniz Nakliyat şirketi ile 
güçlerini birleştirdi. Mercedes-Benz Türk 1967 
yılından bugüne nakliye ve lojistik alanlarında 
faaliyetlerini sürdüren, sektöründe deneyimli 

Deniz Nakliyat’a 79 adet 
Euro 6 motorlu yeni nesil 
Mercedes-Benz Actros ve 
Mercedes-Benz Atego aracı 
törenle teslim etti. 

Actros 3242, Actros 3232, 
Actros 2632 ve Atego 1518 
model toplam 79 araçla 
birlikte filosunu önemli ölçüde 
genişleten Deniz Nakliyat’ın 
171 adedi Mercedes-Benz 
kamyon olmak üzere 221 
aracı bulunuyor. PTT kargo 
taşımacılığı hizmetlerinde 
kullanılacak yeni araçlar, 
Mercedes-Benz Türk’ün 

geçtiğimiz yıl Mayıs ayında lansmanını yaptığı 
yeni ürün gamı içerisinde yer alan Euro 6 
motorlu kamyon modellerinden sadece 4 
tanesi.  

Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde 
gerçekleştirilen teslimat törenine Deniz 
Nakliyatı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 

Deniz Yük ile Başkan Yardımcıları Coşkun 
Yük ve Akın Yük, satışa eşlik eden Hasmer 
Otomotiv’in Genel Müdürü Orhan Karabudak 
ve Kamyon Satış Müdürü Burak Ödül katıldılar. 
Ev sahipliğini Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır 
ve Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin 
Akı’nın yaptığı törende 2013 yılından bugüne 
devam eden işbirliği için Deniz Nakliyat 
yöneticilerine plaket takdim edildi. 

Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz 
Yük, satın aldıkları araçların anahtarlarını 
teslim alırken, “Deniz Nakliyat olarak 
2013 yılından beri işbirliğimizi genişleterek 
güçlendirdiğimiz Mercedes-Benz Türk 
ürünlerini güvenilir olmaları, düşük emisyon 
değerlerine sahip olmaları, yakıt ekonomisi 
bakımından avantajlı olmaları sebebiyle 
hep tercih ettik. Euro 6 motorlu yeni ürün 
gamındaki ürünlerin üst seviyedeki kalitesini 
görmek bizleri heyecanlandırdı. Bu sebeple 
filomuzun önemli bir bölümünü daha güçlü 
ve daha ekonomik olan bu araçlardan 
oluşturduk.” şeklinde konuştu.      

İTFAİYE’NİN YANGIN EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı tarafından Aile ve Sosyal 
Politikalar Manisa İl Müdürlüğüne bağlı 
Çocuk evlerinde bakım ve koruma altında 
bulunan 50 çocuk ile 40 bakım personeline 
temel yangın eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, temel yangın eğitimlerine 

tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda Aile ve 
Sosyal Politikalar Manisa İl 
Müdürlüğüne bağlı Çocuk 
evlerinde bakım ve koruma 
altında bulunan 50 çocuk ile 
40 bakım personeline temel 
yangın eğitimi verdi. Çocuklara 
ve bakım personeline Yangın 
durumunda 
yapılması 
gerekenler ve 
yangına karşı 
alınacak önlemler 
hakkında bilgi 

verildi. Eğitim uzmanı Serdar Kurt 
tarafından bakım personeline, 
olası bir yangın anında ne gibi 
tehlikelerle karşılaşılacağı ve 
bu tehlikelerden kendilerini ve 
çocukları nasıl savunmaları 
gerektiği anlatıldı. Ardından 
temsili olarak alev alan bir 

tüpün yangın söndürme cihazı ile nasıl 
söndürülmesi gerektiği gibi uygulamalı 
olarak gösterildi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Manisa İl Müdürlüğü yetkilileri yangın 
eğitimden dolayı Manisa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’e teşekkür etti. 
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YABANCI İLGİSİ, CNR AVRASYA BOAT SHOW’U HAREKETLENDİRDİ

FUARI, 63 BİN 507 KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Deniz severlerin tüm arayışlarına yanıt 
veren CNR Avrasya Boat Show, yoğun ilgi ile 
karşılandı. Geçtiğimiz yıl 50 binin üzerinde 
ziyaretçiyi ağırlayan fuarı, 3 bin 539’u 
yabancı olmak üzere 63 bin 507 kişi ziyaret 

etti. Fuar, Bulgaristan, 
Almanya, İngiltere, 
Rusya, Ukrayna, ABD, 
İtalya, Fransa, Romanya, 
Yunanistan başta 
olmak üzere pek çok 
ülkeden yabancı ziyaretçi 
ağırladı. CNR Holding 
kuruluşu Pozitif Fuarcılık 
organizasyonunda Deniz 
Endüstrisini ve Denizciliği 
Geliştirme Derneği 
(DENTUR) iş birliğinde 
gerçekleştirilen CNR 
Avrasya Boat Show’da her 
bütçeye uygun teknelerin 
yanında botlar, jet skiler, 
yelkenliler ve çeşitli deniz malzemeleri 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ 
KONUSUNDA ÖZELLİKLE 
KADINLARDAN DESTEK 
BEKLENİYOR
CNR Avrasya Boat Show kapsamında 
yapılan seminerlerde, sektörde yapılan 
düzenlemeler sonrasında kafa karışıklığına 
neden olan tüm konular masaya yatırıldı. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürü 
Cemalettin Şevli ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirilen seminerde 
Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına 
geçmesi ile ilgili tüm detaylar konuşuldu. 
Sektörü hareketlendirmek için yapılan 
düzenlemelerin CNR Avrasya Boat Show’a 
denk geldiğini belirten Cemalettin Şevli, 

“Fuarda, sektöre yaptığımız 
düzenlemeleri anlatma 
fırsatı bulduk. Biz üzerimize 
düşeni yaptık. Buyurun siz 
de üzerinize düşeni yapın. 
Bir an önce Türk bayrağına 
geçin. Türk bayrağına 
geçme konusunda 
özellikle ülkemizin kaderini 
belirleyen kadınlardan 
destek bekliyoruz” dedi. 
Şevli, 31 bin teknenin vize 

harcından muaf olduğunu hatırlatarak, 
“Vergi teşviklerinin 5-10 milyon lira gibi 
lüks teknelere getirildiği algısı var. Bu 
algı doğru değil. Her fiyata tekne var. Sıfır 
ve ikinci el teknelerden vergi almıyoruz. 
Liman başkanlıklarına müracaat etmenizi 
bekliyoruz” diye konuştu. 

“TEKNE BAĞLAMA 
SORUNUMUZ DA HER 
KESEYE UYGUN HALE 
GETİRİLECEK”
DENTUR Başkanı Alparslan Sirkecioğlu 
ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Faruk Okuyucu da Türk 
sahipli teknelerin Türk bayrağına geçmeleri 
gerektiğine dikkat çektiler. Amatör denizciliği 
kolaylaştırmanın denizcilik ülkesi olmanın 
ilk şartı olduğunu belirten Faruk Okuyucu, 
“Ne olacak bizim amatör denizcilerin hali 
diye düşünüyorduk. ÖTV’nin sıfırlanması 
ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi amatör 
denizcilerimiz için müthiş bir düzenleme 
oldu. Sektör birlik olunca bu düzenlemeler 
geldi. Amatör denizciler güç birliği yapmalı. 
Tekne bağlama sorunumuzun da her keseye 
uygun hale getirileceğini göreceğiz. Deniz 
Turizmi Yönetmeliği de sıkı bir revizyondan 
geçiyor. Nasıl yapılacağını bilmiyorum 
ama bundan sonra Türk sahipli yabancı 
bayraklı tekne kalmayacak. Deniz Turizmi 
Yönetmeliğinde dikkat edilecek noktalardan 
biri de bu olacak” dedi.

Tekne ve botlarda hız 
ve konfor arayan deniz 
tutkunları CNR Avrasya 
Boat Show Fuarı’nda 
aradıklarını buldu. Fuarı, 
yerli ve yabancı 63 bin 
507 kişi ziyaret etti. Fuar 
kapsamında düzenlenen 
seminere katılan Deniz 
Ticareti Genel Müdürü 
Cemalettin Şevli, “Fuarda, 
sektöre yaptığımız 
düzenlemeleri anlatma 
fırsatı bulduk. Biz 
üzerimize düşeni yaptık. 
Buyurun siz de üzerinize 
düşeni yapın. Bir an önce 
Türk bayrağına geçin. 
Türk bayrağına geçme 
konusunda özellikle 
kadınlardan destek 
bekliyoruz.” 
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GEZİ

“DİLEK 
YARIMADASI”
Dilek Yarımadası tam adıyla Büyük 
Menderes Deltası Millî Parkı, Aydın 
il sınırları içinde Dilek Dağı’nın Ege 
Denizi’ne uzandığı son noktada yer 
alan ve yaklaşık 20 km uzunluğunda 
ve ortalama 6 km genişliğindeki 
yarımadadır.

Yarımada ülkemizde maki florasının 
en iyi örneklerine sahip olduğu gibi, 
kuzey bakılarında Karadeniz florasına 
ait türleri de barındırmaktadır. Delta 
ise Ege Bölgesi’nde göçmen kuşlar 
için en önemli yaşama alanlarından 
biridir. Delta aynı zamanda deniz 
balıklarının yumurta bırakma sahasıdır. 
Yarımada, yaz mevsiminde yöre halkının 
denizden yararlandığı bir merkez haline 
gelmektedir.

Karşısında Yunanistan’a ait Ege 
adalarından Sisam adası bulunan 
Millî Parkın Dilek Yarımadası bölümü, 
Samsun Dağları’nın Ege Denizi’ne 
doğru uzanan son noktasıdır.

Karayolu ile ulaşılabilecek 4 
tane koy vardır. Ama asıl güzellik 

karadan ulaşmanın yasak olduğu 
koylardadır. Buralara ulaşabilmek 
için Güzelçamlı’dan bot turlarına 
başvurulabilir. Yunanistan’da bulunan 
Sisam Adası’na da geçilebilir. Milli 
parkın bu bölümü Samsun dağlarının 
Samos’a bakan yüzüdür.

Diğer yüzü olan Menderes Deltası’na 
bakan tarafı ise ayrı bir güzelliktir. 
Burada ki ormanların büyük bölümü 
1966 yılında yanmıştır. 

Kanyondan geçen yol karakol 
geçidinden geçtikten sonra Eski 
Doğanbey köyüne kadar uzanır. 
İçerisinde nemliliğin fazla olması 
nedeniyle gür bir bitki örtüsü, yakın 
kesimlerde bakiler ve onların üzerinde 
ise kızılçam ormanlarına rastlanır. 
Ayrıca Doğanbey köyünden başlayıp 
Aydınlık koyu-Kavaklıburun koyu 
arasında ki alana kadar uzanan yürüyüş 
parkurunun önemli bir parçası olan 
kanyon, çeşitli zamanlarda yapılan 
yürüyüş etkinliklerine sahne olmaktadır.

MAVİNİN HER TONU: 
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Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson

Tür: Dram

Yapım: ABD, 2017

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler

Tür: Dram

Yapım: Türkiye, 2017

Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek 
geçinmektedir. Zafer’in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce 
evlenmesini istemekte, Zafer’in pek de anlaşamadığı Mehtap’ı (Seda Güven) münasip 
bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer’in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi 
oyuncusu Aslı’yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir’in Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi’nde 
tamamlandı.

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski 
bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar 
sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de 
geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden 
annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup 
büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki 
işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra 
İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve 
Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. 
Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in 
kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki 
Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

AY IŞIĞI

İSTANBUL KIRMIZISI

FİLM
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Stefan Zweig
Siyah Kuğu Yayınları

Gülçin Sahilli
Yasak Meyve Yayınları

Halil Yüksel
Cinius - Roman Dizisi

Mirko Czentovic, dünyaca ünlü bir satranç şampiyonudur ve iyi kalpli bir papaz tarafından yetiştirilmiştir. 
Çocukluğunda çok sessiz, üşengeç ve tembel olan Mirko tek bir şeyde iyidir: Satranç. Dr. B. ise 
gençliğinde Naziler tarafından esir olarak tutulduğu sırada tesadüfen eline geçirdiği bir satranç 
kitabı sayesinde bu oyunun inceliklerini öğrenir. Satranç tahtası ve taşları olmamasına rağmen, önce 
ekmekten yaptığı taşlarla sonra da tümüyle zihninden oynayarak kuramsal bir satranç ustası olup çıkar. 
Ancak bu tutkusu yüzünden akıl sağlığını yitirir. Tedavi olur ve arkasından serbest bırakılır ancak bir 
daha eline satranç taşı almaz. Yirmi yıldır eline satranç taşı almamış olan Dr. B. ile dünya şampiyonu 
Mirko Czentovic’in yolları, New York’tan Buenos Aires’e giden bir gemide kesişir ve herkesin nefesini 
kesecek bir satranç düellosu başlar. Stefan Zweig’ın büyük bir ustalıkla kaleme aldığı kısa ama yoğun 
romanını, gerilimli kurgusu, kahramanının ruhsal gelgitlerinin incelikle işlendiği dokusuyla bir solukta 
okuyacaksınız.

”İronik bir şiiri var Gülçin Sahilli’ nin. Epeyce de rüzgârlı. Her şeye gülümseyerek yanıt vermesini biliyor. 
Alın yazısının mürekkebi ıslak kalmış ki, ıssızlığına bir geçit arıyor. Dün sahibi, gün hâkimi erkeklere de 
bir çift lafı var…

Artık evden çıkmaz, sadece onu düşünür olmuştum. Yatağa oturup gözlerimi kapattıktan sonra Norma 
ismini tekrarlayıp, dudaklarını hayal ediyordum. Bir sözcük, bir bakış olarak beliriyordu aklımda. Bunu 
aşkın son vuruşu sanmıştım. Daha ne olabilirdi? Esas olayın ismin hafızamda silinip dudaklarının 
kırmızısında kendimi kaybetmem olduğunu anlamam fazla uzun sürmedi.

SATRANÇ

YAĞMUR SAYMA MAKİNESİ

KANDIRILMIŞ AKLIN CİNAYETLERİ

KİTAP



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

Yıl 2004
7.500 Saat
Rops-Kabin
Klima
Merkez yağlama

Ön bıçak
Motor yeni  500 Saat calışmış
Dişler yeni  500 saat calışmış

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. Okutman

2. Zeytinyağı, soğan ve maydanozla yapılan bir tür  
 fasulye salatas

3. Yalvarma, merhamet dileme

4. Çarçabuk, anında

5. Kâğıtları bir arada tutturmaya yarayan çengel

6. Alaz, yalim

7. Lazer ışınları kullanılarak yaratılan üç boyutlu  
 görüntü

Yukarıdan aşağı
1. Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı ıspanak  
 yemeği

2. Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi  
 sağlayan yazılı ya da doğaçtan olan müzik parçası

3. Eski dilde çekinme, razı olmama

4. El tezgâhında bez dokuyan kimse

5. İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi

6. Eski Türklerde ölüler için yapılan tören

7. Kara ordusu

8. Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak

9. Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan  
 göçebe bir halk
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Öncelikle süt ve sirkeyi karıştırıp bir kenara beklemeye alalım. Diğer 
bir taraftan bir çırpma kabına tereyağını alıp bir iki dakika çırpalım 
daha sonra toz şekeri ilave edip çırpma işlemine devam edelim. 
Sonrasında yumurta ve vanilyayı da ekleyip çırpmaya devam edelim.  
Daha sonra unumuza kakao yu ekleyip karıştıralım ve bekleyen 
süt ve sirke karışımına da gıda boyasını ekleyip karıştırın. Ve bu iki 
karışımı çırparak elde ettiğimiz karışıma yavaş yavaş ilave edin. Ve 
iki dakika kadar çırpın son olarak ayıkladığımız narları ilave edin 
kabartma tozu ve limon suyunu karıştırıp kek harcına ilave edin 
bir dakika daha çırpıp pişirme evresine geçebilirsiniz. Yağladığımız 
kek kalıbına kek harcını alıp 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika 
pişiriyoruz ve piştikten sonra yaklaşık bir saat soğumaya alıyoruz.
Kreması için labne peyniri krema ve toz krem şanti yi yaklaşık beş 
dakika çırparak koyu kıvamlı bir krema elde ediyoruz.
Son işlem olarak hazırladığımız kremayı kekin üzerine düzgün 
bir şekilde ekliyoruz ve şeker hamurunu ince bir şekilde açıp 
kalıp yardımı ile kesip çilekle birlikte görseldeki gibi dekor olarak 
kullanabilirsiniz.

NARLI 
KADİFE KEK
malzemeler hazırlanışı
•   Yumurta 4 adet

•   Tos şeker 2 su bardağı

•   Süt 1 su bardağı

•   Elma sirkesi 1 yemek kaşığı

•   Tereyağı 100 gr

•   Vanilya 1 paket

•   Kabartma tozu 1 paket

•   Un 2,5 su bardağı

•   Limon suyu 1 yemek kaşığı

•   Kakao  3 yemek kaşığı

•   Kırmızı gıda boyası yarım 
çay kaşığı

•   Nar 1 adet

•   Çilek dekor için 2 adet

•   Kırmızı şeker hamuru 100 
gr dekor için

KREMASI İÇİN:

•   Labne peyniri 300 gr

•   Krema 250 ml

•   Toz krem şanti 2 yemek 
kaşığı








