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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

21inci yüzyılda ekonomik faaliyetlerin artışı, 
sosyal hayatın çeşitlenmesi, sanayinin belli 
bölgelerde kontrolsüz büyümesi, nüfus 
artışının göçlere ve kentsel nüfusun artışına 
neden olması ve refah düzeyimizin yükselmesi 
nedeniyle, daha önce de bahsettiğimiz gibi biz 
insanlar büyük bir çöp üreticisi olduk. Ancak 
labaratuvar ortamlarında kazanılan hepatit 
B vakalarının 1960’lı yıllarda tanımlanmaya 
başlaması ile klinik mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının takip altına alınmasına ve 
diğer klinik laboratuvarlarının bu potansiyel 
tehlikeye karşı önlemler almasına neden 
olmuştur. 

Kısaca tıbbi atıklara daha fazla dikkat 
edilmesi gerektiği hususu yöneticilerin 
dikkatini çekmiştir. Çünkü doğa artan nüfusun 
oluşturduğu çöp karşısında doğal özümleme 
kapasitesinin çok çok üzerinde çöp ile karşı 
karşıya kalmıştır. 

Günümüzde hastanelerden, kliniklerden 
ve diğer sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi 
atıkların, oransal olarak sanayi atıklarından 
daha az olmalarına karşın, daha tehlikeli ve 
çeşitli oldukları gerçektir. Tıbbi atıklar, evsel 
katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta 
kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi 
bozan atıklardır. Bu nedenle hastane tıbbi 
atıklarının ayrı bir statüde yönetilmesi önemli 
bir husustur. Bu atıklar, tehlikeli ve zararlı atık 

sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, 
taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel 
önlemler alınması gerekmektedir. Diğer bütün 
kuruluşlarda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında 
da her geçen gün atık miktarı verdikleri 
hizmet ölçüsünde hızla artmaktadır.

Genel olarak açıklamak gerekirse Tıbbi Atık; 
hastaneler, klinikler, doğumevleri, sağlık 
merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık 
ocakları, ayakta tedavi merkezleri, morglar, 
otopsi merkezleri, hayvan hastaneleri, kan 
üniteleri, diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, 
tıbbi araştırma merkezlerinde oluşan 
enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır.

Tıbbi atıklar toplanırken yırtılmaya, delinmeye, 
patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal 
orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 
sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak 
üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en 
az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde 
görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
“DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı 
renkli plastik torbalar kullanmaktadır.

Atıklarımızı en iyi şekilde bertaraf 
edebildiğimiz temiz bir dünyada yaşamak 
dileğiyle.

Saygılarımla,

DİKKAT “TIBBİ ATIK”



İÇİNDEKİLER

12

18

26 78

32

42

58

60

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN 
2017’DEKİ BULUŞMA ADRESİ YİNE REW 
İSTANBUL OLDU.

KÜÇÜCÜK BİR ATÖLYEDEN 
ZİRVEYE VASTAS

ALLİSON TAM OTOMATİK 
ŞANZIMAN DONANIMLI İLK 
MERCEDES-BENZ ANTOS ATIK 
KAMYONLARI, JAKOB BECKER 
GRUP’A TESLİM EDİLECEK

BULMACA

79
YEMEK TARİFİ
BİFTEKLİ SPAGETTİ

72

74

76

64
FUAR TAKVİMİ

GEZİ
KIYIKÖY

FİLM
SONSUZ AŞK
UMUT BAHÇESİ

KİTAP
APOKALİPS
TUTSAK EDİLMİŞ AKIL
KAYIP İKİZ

HBB’NİN ÇEVRE SAĞLIĞI 
SEFERBERLİĞİNE ULUSLARARASI 
DESTEK 

BANGKOK’UN METRO 
ARAÇLARI ANKARA’DA 
ÜRETILECEK

POLAT, “ARAÇ FİLOMUZU 
GÜÇLENDİREREK HIZLI VE 
KALİTELİ HİZMETLERİMİZİ 
YAYGINLAŞTIRIYORUZ” 

ÇÖPTEN SONRA ÇAMUR DA 
ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

04 TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AKÜ 
ÜRETİCİLERİNDEN ”YİĞİT AKÜ” 



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

20176

RÖPORTAJ

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AKÜ ÜRETİCİLERİNDEN 

”YİĞİT AKÜ” 
16-19 Mart tarihlerinde 
Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezinde 
gerçekleşmiş olan WIN 
Eurasia Automation 
Fuarı’nda standında 
ziyaret ettiğimiz Yiğit 
Akü Endüstriyel Grup 
Müdürü Eyyüp Erdem 
ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Eyyüp 
Bey’e bizlere vakit 
ayırdığı için Radüs ailesi 
olarak teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

1. Merhaba, öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz?
Makine Mühendisiyim. Alternatif imalat 
yöntemleri konusunda Gazi Üniversitesi’nde 
yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

Beton ekipmanlarını içeren “Hafif İnşaat 
Makinaları”, sonrasında ekskavatör, beko-
loader gibi “Ağır İş Makinaları” gruplarında 
dizayn ve üretim safhalarında çalıştım. 2001 
yılından itibaren akü endüstrisinde üretim, 
bakım, mühendislik, satış birimlerinde 
faaliyetlerde bulundum. Mevcut durumda 
Endüstriyel Grup Müdürü olarak çalışmama 

devam ediyorum. 

2. Sizce Yiğit 
Akü’nün 
ülkemiz 
ve dünya 
pazarındaki yeri 
nedir?
Türkiye’nin en büyük 
akü üreticilerindeniz. 
Ürün çeşitliliği olarak 
hemen hemen her 
endüstri koluna 

yönelik tasarımlarımız bulunmaktadır.  
Üründe oluşturduğumuz yenilikler 
ve gelişimlerle her yıl artan satış 
rakamlarımızla bilinirliğimizi güçlendiriyor 
ve güvenilirliğimizi perçinliyoruz.

Yurtiçinde ve dışında ilgili tüm fuarlarda 
katılımcı olarak yer alıyoruz ve hem 
şirketimizin hem de ülkemizin tanıtımına 
katkıda bulunuyoruz.

Yurtdışında hemen hemen her kıtada 92 
ülkeye ihracat yapıyor ve yıllardır Türkiye’nin 
ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer 
alıyoruz.

3. Yeni geliştirdiğiniz 
ürünler ve ürün 
çeşitliliğiniz hakkında bilgi 
verir misiniz?
Ürünlerimizi YİĞİT AKÜ, PLATİN AKÜ, 
TUNÇ AKÜ, MAC POWERveHELDEN ana 
markalarımız ile yurt içinde ve dışında 
markete arz ediyoruz.

Ana fonksiyonu motora ilk hareketi vermek 
olan içten yanmalı motorlu taşıtlarda 
kullanılan STARTER akülerimiz yanında, 
sanayinin değişik alanlarında kullanılan 
çeşitli tasarımlarda Endüstriyel Aküler 
üretmekteyiz.

Ayrıca, Türkiye’nin ilk ve hala tek Lityum 
Batarya üretimi yatırımımız ile haberleşme, 
savunma sanayi, enerji depolama, otomotiv 
sektörlerine yönelik ürünler tasarlamaya 
başladık.



www.fordtrucks.com.tr
Ford Trucks
Her yükte birlikte

TRUCKS

Çöpünü bırakmaz 
Ford Trucks Çöp Kamyonu 16+1,5 m³’e kadar taşıma 
kapasitesiyle şehir içindeki tüm çöp toplama işlerinde 
tam ihtiyacınız olan araç. Hem yakıt tasarrufu hem düşük 
bakım maliyetleriyle kazandırmaya her zaman hazır.
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Telekom firmalarının ekseriya tercih etti 
100ah ve 150ah “Front Terminal” VRLA 
derin deşarj aküler, geliştirdiğimiz yeni 
kristal yapısıyla düz sıvama plakalı yüksek 
çevrim sayılarıyla uzun ömürlü sulu “Motive 
Power” aküler, enerji depolama alanlarında 
kullanılan mevcut 12 Volt Jel akü serimize, 
yine tam bakımsız 3.000Ah kapasitelere 
kadar ulaşabilen 2 Volt Jel batarya hücreleri 
ekleyerek ürün çeşitliliğimizi zenginleştirdik.

Üretimini yaptığımız ürünlerimizi ana 
hatlarıyla aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz:

• SLI Otomotiv Aküleri

• Start Stop Otomotiv Aküleri

• Traksyoner Aküler 

• Stasyoner Aküler (Sulu ve Jel   
 Versiyonları)

• AGM FT Aküler

• AGM UPS Aküleri

• E-Bike Aküleri

• Jel VRLA Derin Deşarj Aküler

• Li-Ion Aküler

Otomotiv sanayi dışında 
kullanım alanlarını elektrikli 
taşıma, kaldırma ve 
istifleme araçları, elektrikli 
hizmet arabaları ve temizlik 
makineleri, barajlar ve 
telekomsahalarında enerji 
besleme üniteleri, hızlı tren 
ve konvansiyonel trenler ve 
lokomotifleri,havaalanları 
yer hizmetlerinde acil enerji 
beslemeleri ve hizmet 
ekipmanları, Savunma 
Sanayi çeşitli alanları, güneş 
ve rüzgar gibi yenilenebilir 
enerji sistemlerinde enerji 
depolama ve elektriğin 
kesintili olduğu bölgelerde 
sürekli enerji çözümleri, 
çeşitli alanlarda kesintisiz 
güç kaynağı uygulamaları, 
jeneratörler, engelli araçları, 
elektrikli bisikletler, marin 
sahalarda servis amaçlı 
şeklinde özetleyebiliriz.

4. Bildiğimiz 
kadarıyla akü 
teknolojisini en 
gelişmiş ürünü 

Lityum Bataryalar. Yiğit 
Akü’nün bu bataryalarla 

ilgili çalışmaları nelerdir? 
Sizce bu teknoloji daha 
fazla geliştirilebilir mi?
Önceki yanıtlarımda belirttiğim üzere 
Türkiye’nin ilk ve tek Lityum Batarya üretim 
tesisini kurmanın gururunu yaşıyoruz. 

Enerji sektöründe uzun vadedeki yaşanacak 
dar boğazlar ve hava kirliliğindeki 
azımsanmayacak artışlar, enerji üretim, 

dağıtım ve verimli kullanımını çok daha fazla 
önem kazandıracak ve öne çıkaracaktır. Bu 
yönde 40 yılın üzerinde üretim tecrübesiyle 
sektörün liderlerinden Yiğit Akü olarak 
kayıtsız kalmamayı tercih ettik ve alternatif 
bataryalar üzerinde çalışmalar başlattık. 

Geldiğimiz seviyede enerji depolama ve 
haberleşme alanlarında Lityum batarya 
dizaynları yaptık ve üretimlere başladık. 

Lityum batarya teknolojisiyle dünya 
genelinde gelinen seviyede kapasite ve uzun 
ömür kriterlerinde ulaşılan verimlilik kıyasla 



An Axalta Coating Systems Brand

Standox VOC Xtreme Astar ve Standox Express Hazırlık Bezi-
U3000, yeni ve teknolojik ürünler olup astarlama işlemine hızlı 
bir çözüm getirmiştir. Tek seferde ve katlar arası beklemeden 
uygulanır. Etkileyici hava kuruma hızı sayesinde sadece 20-40 
dakika sonra zımpara yapılabilmektedir. Daha etkileyici sonuçlar 
için VOC Xtreme Astar, Standox Express Hazırlık Bezi ve Standox 
VOC Xtreme Vernik beraber kullanılmalıdır. Bu sayede mükemmel 
enerji tasarrufu sağlanır. 1 günde araç teslim sözü kurgu değil, 
gerçektir.

YENİ TEKNOLOJİ. OLAĞANÜSTÜ SONUÇLAR.

www.standox.com/tr
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tatminkar olsa da güvenlik, maliyet ve geri 
dönüşüm hususlarında tam bir fikir birliği 
sağlanmış değil.  

Bununla beraber batarya akıllı yönetim 
sistemleri ve özel muhafaza paketleriyle 
güvenlik belli bir seviyeye ulaştırılmıştır. 
Konuda ilgililerin mutabık kalacağı çözümler 
oluşturma yönünde ürerim safhasıyla 
ve kullanımda akü yönetimiyle ilgili 
geliştirmeler devam etmektedir.

5. Yerli üretici olmanın 
avantajları nelerdir?

Öncelikle istihdam oluşturmak, teknolojiye 
milli sahiplik, paranın ülkemizde 
kalmasıyla ve ihracat ile ekonomimize 
katkı sağlamak, yurtdışında konuda söz 
sahibi olmak yönleriyle ülkemize bir değer 
oluşturduğumuza inanıyorum.

İlave olarak,  ihtiyaçlara hızlı cevap 
verebilme,  üretim esnekliği, daha az 
transport maliyeti, özel ihtiyaçlara özgü yeni 
ürün çalışabilme bilgi birikimi ve özgürlüğü 
gibi avantajlarıyla yerli üretici olmak bizi bir 
adım öne çıkarabiliyor.

Tabi burada konunun ‘olmazsa olmazı’  
kaliteli ve rekabetçi 
maliyetlerle üretim 
yapabilmek.

6. Sizleri 
diğer akü 
firmalarından 
ayıran 
özellikleriniz 
nelerdir, 
neden tercih 
edilmelisiniz?
Anlayış olarak, 
yeniliğe, gelişeme çok 

önem veriyoruz, her fikri değerlendiriyoruz, 
her pozisyonda tüm çalışanlarımızın 
konusunda üretken olması için teşvikler 
sağlıyor, düşünceleri önemsiyoruz.

AR-GE için her yıl ciddi bir bütçe ayırıyor, 
sektörde yenilikleri takip ediyor ve kendi 
inovasyonlarımızla tasarım ve üretimde 
birçok iyileştirme yapıyoruz. Dünya geneline 
90’ın üzerinde farklı ülkeye ihracat yapan 
bir şirket olarak devamlılığımızı sağlamak 
yönünde kaliteli ve makul maliyetlerle 
üretim yapma zorunluğumuz var. 

Ayrıca %100 yerli sermayeli, yurtdışı ortağı 
bulunmayan bir kurumuz. Ülke genelinde 
yaygın bayi ve servis ağımızla her ilçede hızlı 
hizmet sunabiliyoruz. 

7. Son olarak Radüs 
Dergisi ile ilgili 
değerlendirmeleriniz 
alabilir miyiz?
Geniş bir sahada ortak noktada sektörü 
buluşturan bir dergi olarak kısa zamanda 
tanınırlığının bu derce artmış olmasını, 
sizlerin ısrarcı, gayretli çalışmalarıyla 
RADÜS’ün içerik olarak dolgunluğununun 
sonucu hak ettiği ilgiyi almasına bağlıyorum.
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EFSANE ŞİMDİ EGR’SİZ EURO 6 MOTORLARIYLA 

ÇOK DAHA GÜÇLÜ

FARKLI AMAÇLAR  
İÇİN

Mikser, Pompa ve Damper

ÇEŞİTLİLİK
Manuel ve otomatik  

vites seçenekleri

AKS  
KONFİGÜRASYONLARI

6X4 ve 8X4 versiyonları

GÜÇLÜ MOTOR
360 HP, 410 HP ve 500 HP
B

T
S

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN
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ATEŞ İNŞAAT, FİLOSUNU
10 YENİ FORD TRUCKS İLE GÜÇLENDİRDİ

Türkiye’nin birçok ilinde Alt Yapı, Hafriyat, 
Su Yapıları gibi önemli projelere imzasını 
atan Ateş İnşaat, araç filosunu 10 yeni Ford 
Trucks modeliyle genişletti. 1979 yılından 
beri inşaat ve taahhüt işleri yapan Ateş 
İnşaat, özellikle büyük ve hızlı projelerde, 

teknolojik geliştirmeler ve yaratıcı 
imalat çözümlerinde kullanmak 
üzere 10 adet Ford Trucks 4142D 
satın aldı. Araçlar düzenlenen 
plaket teslim töreniyle birlikte 
Ateş İnşaat’a teslim edildi. Törene 
Ateş İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Eset Ateş, Ford Trucks 
Başer Bayi Genel Müdürü Ömer 
Faruk Başer, Satış Şefi Serkan 
Alptuğ Aşnaz ve Ford Trucks 
Bölge Müdürü Necip Emre Kirazcı 
katıldı.

AĞIR TİCARİ ARAÇ PAZARININ 
YERLİ YILDIZI FORD TRUCKS

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına 
uygun olarak Ford Otosan mühendisleri 
tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, 
yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat 
alanında faaliyet gösteren müşterilerin 
beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın 

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

Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik 
alana sahip olan Ford Otosan İnönü 
Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 
yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör 
ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki 
Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve 
Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 
1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan 
İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 
6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq 
motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi 
markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır 
ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 
yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek 
katma değer sağlıyor.

PTT A.Ş. TAŞIT FİLOSUNU YENİLEDİ

Sıfır kilometre kamyonlarla posta ve 
kargo alanındaki gücüne güç katan Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
A.Ş.), taşımacılıkta günlük olarak 2300 

ton ve 7250 
metreküp 
kapasiteye 
ulaştı.

Faaliyet 
gösterdiği 
tüm 
sektörlerde 
vatandaşlara 
sunduğu 
hizmet 
kalitesini 
daha da 
artırmak 
üzere yeni 
proje ve 
uygulamaları 
hayata 

geçiren Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede 
taşıt filosunu yeniledi. Sıfır kilometre 

kamyonlar, PTT A.Ş.’nin posta ve kargo 
alanındaki gücüne güç katarken, 
gönderiler PTT Kargo sloganında olduğu 
gibi “her yere zamanında” ulaşmaya 
devam edecek. 

Türkiye’nin 176 yıllık köklü ve millî 
kuruluşu PTT A.Ş., posta/kargo taşımada 
kullanılan 181 kamyonluk araç filosunu 
2017 yılı başından itibaren yeniledi. 
Taşımacılıkta günlük olarak 2300 ton ve 
7250 metreküp kapasiteye ulaşılarak 
çevreye duyarlı Euro 5-6 motorlu 
kamyonların kullanılmasına özen 
gösterilmektedir. 

Sıfır kilometre kamyonlar PTT A.Ş.’nin 
yaygın hizmet ağına sahip ve güvenli 
posta/kargo taşımacılığına önemli katkıda 
bulunacak olup, yenilenen taşıt filosuyla 
gönderilerin daha da hızlı bir şekilde 
alıcılarına ulaşılması sağlanacaktır.
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ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN 
2017’DEKİ BULUŞMA ADRESİ YİNE

İFO Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Uluslararası 
Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Fuarı REW 
İstanbul 2017’de, 
14 ülkeden 150’nin 
üzerinde firma “Katı 
Atık, Atık Su, Atık 
Gaz ve Yeşil Enerji” 
başlıkları altındaki 
tüm yeniliklerini 
bir arada sergiledi. 
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 
üreten firmaları ve 
bu alanda iş kurmayı 
planlayan yatırımcıları 
Tüyap Beylikdüzü’nde 
ağırlayan REW İstanbul 
2017’yi dört gün 
boyunca, yurt içi ve 
yurt dışından toplam 
9 bin 506 profesyonel 
ziyaret etti. 

REW İstanbul 2017 süresince milyonlarca 
liralık ticaret anlaşması gerçekleşirken, 
katılımcılar, bu fuarda, önceki yıllarda 
olmadığı kadar, Türkiye’nin her yerinden 
çok sayıda belediyenin karar vericileriyle 
görüştüklerini, ayrıca, ülke genelindeki 
büyük sanayi şirketlerinin konuyla ilgili 
yetkilileriyle birebir temas kurma fırsatı 
bulduklarını ifade etti.

Alanında Avrasya’nın lider buluşması 
olan REW İstanbul’un bu yıl da İş Sağlığı 
ve Güvenliği Fuarı İSG Avrasya ile birlikte 
gerçekleştirilmesi, Tüyap Beylikdüzü’ne 
gelen profesyonellere, aynı çatı altında hem 
geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık 
yönetimine dair son teknolojileri hem de “İş 
Emniyeti, İş Sağlığı, İş Güvenliği ile Eğitim, 
Danışmanlık ve Risk Analizi” alanındaki 
yenilikleri bir arada görme fırsatı sundu. 
Organizasyonun ziyaretçilerden yoğun ilgi 
gören konferans etkinlikleri kapsamında ise 

tarımsal atıklardan enerji üretimi, biyoenerji, 
çevresel atık yönetim sistemleri, güncel 
çevre sorunları ve atık su gibi pek çok konu 
ele alındı.

Geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre 
teknolojileri alanında Avrasya bölgesinin 
uluslararası fuar markası haline gelen REW 
İstanbul, Türkiye’nin yanı sıra BDT Ülkeleri, 
Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan 
gelen 9 bin 506 profesyoneli, Tüyap 
Beylikdüzü’nde ağırladı. Çevre temizlik 
araçları ile araç üstü ekipmanlarından, 
elektronik atıkların geri kazanımına, 
atık sudan, ambalaj atıklarının geri 
dönüşümüne, başta biyoenerji olmak üzere 
yeşil enerji kaynaklarından atık bertaraf 
tesislerine kadar farklı pek çok alandaki 
yeniliklere ev sahipliği yapan REW İstanbul 
2017’ye, 14 farklı ülkeden 150’nin üzerinde 
firma katıldı. 

REW İSTANBUL OLDU!
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 ATLAS ATIK YÖNETİMİ 
Çevreci Çözümleri ile REW 
2017 Fuarında Göz Doldurdu 
İnşaat sektörü ile 1994 yılında faaliyete 
başlayan Atlas Atık Yönetimi, Türkiye 
genelinde bulunan toplam 7 tesisinde evsel 
katı atıkların toplanması, bertaraf edilerek 
enerjiye dönüşümünü yönetiyor. Ülkemizin 
geleceğine olan inancı ile yatırımlarına 
her geçen gün hız kesmeden devam eden 
Atlas Atık yönetimi, son teknolojiye sahip 
ekipmanları ve gerekli tüm lisansları ile katı 
atık depolarından enerji üreterek sektördeki 
öncü vizyonunu ortaya koyuyor. 

Uzman kadrosunda istihdam ettiği 1.500’ü 
aşkın personeli ve geniş araç filosu ile tüm 
dünyada örnek teknolojilere sahip tesislerine 
getirilen her gün yaklaşık 1.700 ton katı 
atık ayrıştırılarak enerjiye dönüştürülüyor. 
Ayrıştırma tesislerine gelen katı atıklardan 
her gün 120 MW enerji üretebilen Atlas 
Atık Yönetimi, bir yılda yaklaşık 20 Milyon 
ampulün 24 saat çalışabileceği enerjiyi 
geri kazanarak ileriki nesiller için daha 
yaşanabilir gelecek hazırlıyor. 

Atlas Atık yönetiminin hizmet verdiği 
belediyeler toplamında her gün 4.230 
cadde ve sokak, 489 meydan, 250 den 
fazla ibadethane ve halk pazarı, 1.250 
‘nin üzerinde uzman personel ve 230 
adet son teknolojiye sahip araçlar ile 
temizlenmektedir. Belediyelerden elde 

edilen atıklar arasında sokaklardan toplanan 
ambalaj atıklarının önemini kavrayarak 
ülkemizde ki katı atık sektörüne öncü bakış 
açısını getiren Atlas Atık Yönetimi, her gün 
yaklaşık 30 tonun üzerinde ambalaj atığını 
toplayarak ülke ekonomimize katkıda 
bulunmakta. 

16-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen REW 2017 fuarında geleceğe 
dair inancından bahseden şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Haberdar ‘ Ülke 
ekonomimize ve geleceğimize her gün 
tesislerimizde ürettiğimiz enerji ile katkıda 

bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. 
Yarınlar Türkiye için daha umut dolu ve 
çevreci teknolojilerin geliştiği bir konumda 
olacaktır. Biz de tüm güvenimiz ve azmimizle 
ülkemize verdiğimiz hizmetleri geliştirmek 
arzusundayız’ dedi.

PROFİMAK ELEKTRİKLİ 
SÜPÜRGE İlgi Odağı oldu!
Geri dönüşüm-çöp ayrıştırma tesisleri 
makineleri, “EHS” (Elektrikli Hibrit Sistem) 
teknolojisi ile çalışan çöp sıkıştırmalı kasa 
sistemleri ve aynı zamanda kullanılmış iş-
inşaat makineleri satışı konularında faaliyet 
gösteren Profimak Makina Otomotiv A.Ş, 
fuarda sergilemiş olduğu Elektrikli Araçüstü 
Yol Süpürme Ekipmanı ile fuarın ilgi odağı 
oldu. Araç Scania, Ekipman Erdemli 
Makina ve Güç Sistemleri Yiğit Akü iş birliği 
içerisinde hazırlanan araç ziyaretçilerin 
büyük beğenisini topladı. 

Dünyada bir ilk olarak proje ve mühendisliği 
tamamen Profimak tarafından yapılan 
“EYS Teknolojisi” ile donatılmış yeni nesil 
Elektrikli Yol Süpürme Sistemi; dizel 
motorun bir vardiyada tüketmiş olduğu 70 
lt/gün dizel yakıt elektrikli sistemde %100 
tasarruf sağlıyor. Ayrıca ekstra olarak 
konulan ikinci dizel motor sistemden 
kaldırıldığı için kullanılmayan akaryakıttan 
dolayı, egzoz gazı tamamen ortadan 
kaldırılmış oluyor ve bu da günde 18 tane 
ağacın sağlamış olduğu oksijen miktarını 
doğaya geri kazandırıyor. Bu sayı yıllık 5616 
adet ağaca tekabül ediyor.
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TAMAMEN SESSİZ
Yüksek motor sesisinin oluşturduğu gürültü 
kirliliği de bu araç ile ortadan kalkmış 
oluyor. Gece ve gündüz vakitlerinde daha 
sessiz süpürme işlemi sağlayan Elektrikli 
Süpürge, daha önce gece yapılamayan 
sokak süpürme işlemini de yapılabilir hale 
getiriryor.

EYS sistemde, emiş fanı ve süpürgeler 
için sağlanan güç elektrik motorundan 
alındığı için ikinci motorun yağ, yakıt 
ve ekipmanlarının bakım işlemleri için 
harcanan zaman sıfıra indirilmiş oluyor.

1995 yılında İstanbul`da kurulan ve yol 
süpürme araçları ve elektrikli hizmet 
araçları sektöründe faaliyet gösteren Uğurel 
Limited REW İstanbul 2017’de Alman 
Aebi-Schmidt Yol Süpürme Araçları ve 
Fransız Goupil Elektrikli Hizmet Araçları 
gibi markaların ürünlerini ziyaretçileriyle 
buluştu.

REW İstanbul’un güç ve prestij açısından 
önemini vurgulayan ve fuarı sadece 
ürünlerini değil, kendi imajını da en iyi 
şekilde yansıtabileceği, halihazırda ve 
potansiyel müşterilerine kendisini en 
iyi ifade edebileceği platformlardan biri 
olarak değerlendiren Orion Çevre, 16-19 
Mart tarihlerinde Fonroche Güneş Enerjili 
Aydınlatma Sistemleri ile Green Machines 
Süpürme ve Hizmet Araçlarını tanıttı.

Esman Şirketler topluluğu 16-19 Mart’ta 
Tüyap’ta düzenlenen REW İstanbul 
13. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarında 
ziyaretçilerle buluştu. Esman Şirketler 
Topluluğu, süpürme ve yıkama araçlarının, 
plastik çöp konteynerlerinin – atık toplama 
sistemlerinin ve çeşitli çevre temizlik 
araçlarının satışını ve satış sonrasını 
hizmetini gerçekleştiren Esman Çega, 
Su arıtma sistemleri, Scada su kontrol 
sistemleri projelendirme ve taahhüt işleri ile 
su arıtmada kullanılan sarf malzemelerinin 
satış ve satış sonrası hizmetlerini veren 
Esman Yapı ve grubun ithalat ve ihracat 
tarafıyla 
ilgilenen Mesan 
Dış Ticaret 
şirketleriyle 
fuarda yerini aldı.

Sektördeki 
yenilikleri takip 
etmek, kısa ve 
orta vadede 
yeni müşteriler 
kazanmak, 
prestij sağlamak 
ve potansiyel 
müşterilere 
ulaşmak için 
REW İstanbul’da 
yer aldıklarını 

ifade eden Esman Şirketler Topluluğu 
fuarda ziyaretçileriyle buluştu.

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

Disan Hidrolik, REW İstanbul Geri 
Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık 
Yönetimi Uluslararası Fuarı’nın Geri 
Dönüşüm sektörünün ilerlemesinde ve 
gelişmesinde çok büyük rol aldığını ve 
sektöre katkıda bulunduğunu iletirken 
fuarda Kağıt Balyalama Presi, Balistik 
Separatör, Konveyör ve Shredderlarını 
sergileyecek.

Sektörün ana gündemleri, geleneksel hale 
gelen REW İstanbul konferanslarına taşındı!

Alanında 13 yıldır ticaretin merkezi haline 
gelen REW İstanbul, her yıl düzenlenen 
ve artık geleneksel hale gelen konferans 
etkinlikleriyle de sektörün ana gündemlerini 
fuara taşıdı. Biyoenerji Derneğinin açılış 
oturumu ile başlayan ve fuar boyunca 
devam eden konferanslarda; “Endüstriyel 
Tesislerde Atık Yönetimi”, “Çevresel 
Atık Yönetim Sistemleri”, “Atıktan Enerji 
Üretimi”, “Güncel Çevre Sorunları ve 
ÇED” ile “Enerjinin Etkin Kullanımı ve 
Gelenekselden Yeni Enerjiye Geçiş” 
gibi başlıklar ele alındı. Program, fuar 
ziyaretçilerinden yoğun bir ilgi gördü.
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Karadenizli bir ailenin 
çocuğu olan Ziya Ergin, 
1911 yılında Rize’de 
dünyaya gelir. Çocukluk 
yılları denizlerde geçer; 
önce balıkçılık, ardından 
miçoluk yapar teknelerde. 
Miçoluk yaptığı yıllarda 
motorun çalıştırılması, 
yağının değişimi ve 
bakımı gibi işleri yaparken 
makinistliği öğrenir. 1933 
yılında askere gider ve üç 
yıl askerlik yapar. Askerlik 
dönüşü, artık teknelerde 
miçoluk yapmak yerine, 
Genç Cumhuriyet’in imar 
hamleleri çerçevesinde 
yapılan demiryolu, su 
kanalı ve köprü yapımı 
gibi altyapı işlerinde 
çalışmaya başlar…

En alt seviyede, amele olarak başlar ve 
lağımcılık denilen çukur kazma, temel 
açma işlerinde çalışır. Kazdıkları temellerde 
ve çukurlarda çıkan suların tahliyesi için 
pompayı indirmek, çalıştırmak ve suyu 
dışarı atmak da onun görevidir. Gençlik 
yıllarından aşina olduğu motor bakımında 
hiç zorlanmaz ve bir süre sonra pompaların 
bakımlarını yapmaya başlar. Uzun süre 
Anadolu’nun dağlarında, köylerinde çalışan 
ve yüzlerce pompa tamir eden Ziya Ergin 
sonunda şehir şehir gezmekten usanır. Bir 
ailesi ve yerleşik bir işi olsun ister. Kendisiyle 
aynı hayalleri kuran arkadaşı Ali Sözen ile iş 
kurmak için İstanbul’a gelir.

YAĞKAPANI’NDA BAŞLAR
İki arkadaş 12 metrekarelik ilk atölyelerini 
Karaköy Makaracılar Caddesi’nde, eski 
adıyla Yağkapanı’nda açtıklarında yıl 1945’tir. 

İşyeri ruhsatında “Ali ve Ziya efendilerin 
işyeri” yazar. Bugün Vastaş’ın Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olan oğul Nedim 
Ergin, ilkokul çağında babası Ziya Usta’nın 
yanında çıraklığa başlar. Tatil günlerinde 
atölyeye geldiğinde görevi, “Tamam, bu 
kadar yeter!” denene kadar üstüpüyle 
motorları silmektir.  

Vastaş’ın temellerinin bu atölyede atıldığını 
belirten Nedim Ergin, “Dükkanın tezgahında 
bir tane elektrik motoru, o motora bağlı bir 
şaft, bir mil ve o milin üzerinde kasnaklar 
bulunurdu. Kasnağın biri 
iner bir torna kasnağını 
çevirir ve o torna tezgahı 
vazifesi görür. Bir tane de 
gönye aparatı yapmışlar, 
diğer kasnağın aşağıya 
inmesi ile matkabı çevirir. 
Bir başka kasnak, daha 
ileride bir yere indirilmiştir 
ve o da bir bileme 
taşını döndürür. Tabi 
bunların kaplin dediğimiz 
mekanizmaları var, kaplini 
çektiğiniz zaman kasnak 
yukarıdaki döndürme 
gücünü alır ve kendi 

KÜÇÜCÜK BİR ATÖLYEDEN ZİRVEYE “VASTAS”
döner, hangi parçaya bağlarsanız o parçayı 
işlersiniz. Bu anlattığım atölye Türkiye’nin 
ilk özel teşebbüs atölyelerinden biri ve 3 hp 
gücünde tek motoru var.” diyor.

O yıllarda gemiler ve ufak takalar, bakım ve 
tamir işleri yapılmak üzere Yağkapanı’nın 
önünden itibaren birbirine bağlanarak 
Haliç’in yarısını doldurur; jeneratör, pompa 
ve kompresör gruplarının ithalatını yapanlar 
da makineleri getirip burada ya dizel ya 
da elektrik motoru bağlatıp sistemler 
yaptırır. Daha da önemlisi buradaki ustalar 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine gidip bir nevi 
servis hizmeti verir. O dönem Anadolu’da 
jeneratör nasıl bağlanacak, nasıl çalışacak 
bilen azdır. Bu durum iki ortağın servis 
macerasının da başlangıcı olur. 1950’li 
yılların ikinci yarısından sonra gemi ırgatları 
yapmaya başlayan ikili, daha sonra kum 
çıkarmaya yarayan kepçe ve kepçe ile ilgili 
gemi vinçler yaparlar. Daha sonra işler 
büyüyüp atölye yetmez olunca Ali ve Ziya 
Ustalar ayrı atölyelerde çalışmaya devam 
eder.

“EL VEREREK” BÜYÜRLER
O dönem atölyeleri, Osmanlıdan kalma 
lonca sistemine göre işlemektedir. Her 
sanatkar kendisine önce çırak, sonra 
kalfa ve usta yetiştir. Ustalık “el vermeyle” 
olur ve bir süre sonra kalfaya da ayrı bir 
dükkan açılır. Hatta çevre esnafları da 
ellerinden geldiğince yardımcı olur. Bu 
şekilde beş-altı ustaya dükkan açıldığını 
hatırladığını söyleyen Nedim Ergin, “Civarda 
sanatkar olarak kimler varsa; biri çekiç 
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getirir, biri mengene takımı getirir, diğeri 
başka bir malzeme getirir, varlıklı olanlar 
motor takviye eder ve o adamın çalışması 
sağlanırdı.” diyor. Tabi yeni dükkan açan 
ustalardan bazıları kendi başlarına 
giderken, bazıları da bağlı kalır ayrıldıkları 
yere.  Çünkü sadece iş bilmek yetmez, iş 
bulabilecek çevreye, bağlantılara sahip 
olmak da gerekir. Ali Sözen ve Ziya Ergin‘in 
atölyesinden de böyle parçalana parçalana 
otuza yakın dükkan açılır. Bu dükkanların 
bir kısmı tamamen açanlara ait olurken 
bir kısmı ise ortaklı olarak çalışır. Ziya 
Ergin bu dükkanlardan dördüyle ortaklık 
yapar. Böylece 1945’te kurulan ilk atölye 
1961 yılına kadar bünyesine Ayvansaray, 
Hasköy, Kasımpaşa, Sütlüce olmak 

üzere dört ünite daha ilave ederek büyür. 
Ayvansaray’daki 150 metrekarelik atölye en 
büyüğüdür. 1961 yılına kadar, hepsi kendi 
yetiştirdikleri ustalardan oluşan beş ortakla 
beş dükkan devam eder. 1967 yılına doğru 
ekskavatör imalatına yönelirler ve 14-15 
adet ekskavatör yaparlar. Ödemelerin geri 
dönmemesi üzerine 1971 yılında ekskavatör 
işini bırakırlar.

UNİLEVER İÇİN VALF 
ÜRETİLİR
1965 senesinde Türkiye’de Unilever 
kurulurken ithal edilen valflerin sayısı 
yetmez ve Ayvansaray’daki atölyeden valf 
ister. 1966’da ilk valf prototipi yapılarak 

1967’de imalat ve teslim 
gerçekleşir. Bu süreçte 
Unilever’in teknisyenleri 
ile yakından çalışılır ve 
Nedim Ergin bu proje 
kanalıyla teknik çizimi 
öğrenir. Çizim öğrenen 
Nedim Ergin bu işe 
merak sarar ve İTÜ 
Makine Mühendisliği 
Bölümü’nü kazanır. 
Üniversite yıllarında 
1500’e yakın valf çeşidi 
üzerine proje ve valf 
standartlarıyla ilgili 
kaynakları toplar. 

Hocalarını dahi bıktıran bu merakı sayesinde 
mezun olduğu 1971 yılında vana konusunda 
çok ciddi bir arşiv oluşturmuştur Nedim 
Ergin. 1971 yılında Ergat kolektif şirket 
kurulduğunda Ziya Ergin, hisselerini 
oğlunun üstüne yazdırır ve bundan sonra 
aktif olarak işlerin içinde yer almaz. Nedim 
Ergin, şirketin feshedildiği 1979 yılına kadar 
babasının temsilcisi olur.

İŞÇİLERİ SENDİKALI 
YAPAR, İŞTEN KOVULUR
1970’li yıllarda yoğun olarak vana üretmeye 
devam eder Ergat firması ve 1973 yılına 
gelindiğinde 75 çalışanı vardır. Ergat işçileri 
1973 yılında sendikalı olmak istediklerini 
söylerler ve DİSK Maden İş’e üye olurlar. 
Nedim Ergin bu gelişmeye hiç karşı çıkmaz 

hatta “Sendika medeni bir kurumdur.” 
der ve çok da hakkaniyetli bir sözleşme 
yapar işçileriyle. Başta hiçbir sorun olmaz 
fakat 1975 yılında başlayan devlet güvenlik 
mahkemeleri direnişi her şeyi alt üst eder. 
Direniş DİSK’te bir gün, Maden İş’te üç gün, 
Ergat’ta ise tam dokuz ay sürer. Bu dokuz 
ay boyunca üretim aksar ve işler bozulur. 
Bunun üzerine diğer ortaklar Nedim Ergin’i 
şirketten kovar. 1979 yılında Ergat tasfiye 
olana kadar, eşi Güher Ergin ile kendi 
şirketini kurar Nedim Ergin. Bir büro açarlar 
ve benzer işler alarak fason atölyelere 
yaptırırlar.

Bu sırada Ergat’ta işler yoluna girmez ve 
1977’de Nedim Ergin’i geri çağıran diğer 
ortaklar şirketi zararına da olsa tasfiye 
etmek istediklerini söylerler. Ergat 1979 
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yılında tasfiye edilir ve Valf Armatür Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi’nin kısaltması olan 
Vastaş hayata geçer. Aynı yıl Ziya Ergin felç 
geçirir fakat azmeder ve felci yener…

SEKTÖRÜN LİDERİ 
OLURLAR
1983 yılına gelindiğinde şirket vana 
üretiminin lideri olmuştur. İyi paralar 
kazanılır fakat ortaklar arasında yine 
sorunlar baş gösterir ve ayrılırlar. Bu 
dönemde Tüpraş, TPAO, PO, Ereğli Demir-
Çelik, Seydişehir Alüminyum, İskenderun 
Demir ve Çelik gibi kamu yatırımlarına 
vana vererek büyük işlere imza atan 
Vastaş, ihracata başlar. 1985’de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi yönetimi, sanayinin 
şehir dışına çıkarılması kararı alır ve 
Vastaş bu ihbara uyarak Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırıma 
başlar. 1987’de Vastaş Çerkezköy Üretim 
Tesisi faaliyete başlar.

1987-88 döneminde 
İstanbul Sanayi 
Odası’ndan “İhracat 
lideri” ödülünü almayı 
başarır. O zamanlar 
bir milyon doları aşan 
şirketlere bu ödülün 
verildiğini belirten Nedim 
Ergin, “Büyük bir sermaye 
şirketi olmamamıza 
ve rakamların çok 
büyük oranlara karşılık 
gelmemesine rağmen, 
80’li yıllarda bu rakama 
ulaşmak çok büyük bir 
başarıydı.” diyor. 

ZİYA ERGİN 
VEFAT EDER…
1987 yılına gelindiğinde kurucu Ziya 
Ergin kalp yetmezliğinden vefat eder. 
Babasının yanında yetiştiği için çok şanslı 

olduğunu belirten Nedim Ergin, 
“Ben onun önce çıraklığını, 
sonra kalfalığını, sonra da 
ustalığını yaptım. Babam çok 
yüksek bir motor bilgisine 
sahipti. Tanıyanlar, ‘Ziya Usta 
bir motorun arızasını anlamak 
için şöyle haliçte bir tur atsın, 
bir arkadan bir önden dinlesin, 
sana motorun nesi var söylesin.’ 
derlerdi.” diye anlatıyor. 

94 KRİZİ İLE BAŞA 
DÖNERLER
1990’lı yıllara gelindiğinde 
Vastaş, ürettiği 1800’e yakın 
valf çeşidinin yüzde 95’ini ihraç 
eden bir şirket konumundadır ve 
yurt dışındaki önemli firmalara, 
onların markaları altında üretim 
de yapmaktadır. Vastaş için işlerin 
çok iyi gittiği bu dönem 1994 
kriziyle son bulur. Krizle birlikte 
büyük bir sipariş iptal olur ve 
bankalar da “paramızı verin!” 
diye bastırınca 1945’ten 1994’e 
kadar tüm birikim bir anda yok 
olur. Borçlarını ödeyebilmek için 
merkez binaları da dahil olmak 
üzere şirket ve bütün kişisel 
gayrimenkuller satılır. Sonunda 
borcu kapatırlar fakat ellerinde 
de bir şey kalmamıştır. 

”EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ 
BİLGİ BİRİKİMİMİZDİ.”
1995 yılında bugün bulundukları Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya 
taşınırlar. İnşaat dahil her şeyi kendi 
imkanlarıyla, önceki işyerinden yanlarında 
kalan 20 çalışanla birlikte yaparlar. İmalata 
başladıklarında henüz fabrikanın çatısı 
kapalı değildir. 1995 ile 2000 yılı arası 
çok büyük sıkıntılarla geçer. Kendi inşa 
ettikleri bu ilk fabrika, 1800 metrekarelik bir 
atölyedir.  Yanlarında sadık birkaç çalışan 
ve çok az sayıda tezgah vardır. Bu şartlarda 
yeniden başlayarak bugünlere geldiklerini 
belirten Nedim Ergin, “En büyük gücümüz 
bilgi birikimimizdi.” diyor. 

2000’li yıllar itibarıyla tamamen doğal gaz ve 
petrol boru hatları için valf imalatına yönelir 
Vastaş. 2006’da ise hidrolik ve pnömatik 
aktüatörlerini de ürün yelpazesine katar. 
1800 metrekarelik kapalı alana sahip tesisini 
büyütür. Bugün fabrikanın üretim kapasitesi 
7 bin ton/yıla ulaşmıştır. Çerkezköy 
Üretim Tesisi 21 bin 500 metrekare alana 
yayılmış olan firma, 2013 yılı sonuna kadar 
tamamlanacak yatırımları ile kapalı alanını 
18 bin metrekareye yani 10 katına çıkaracak. 

Bugün Vastaş beş kıtada 60’tan fazla ülkeye 
ihracatı olan, Avrupa’da da ilk beş firma 
arasında kabul edilen, valf ve aktüatörlü 
kombine sistem üreten tanınmış, saygın bir 
marka konumunda. Sadece Avrupa ve Orta 
Doğu ile sınırlı kalmayan şirket dünyanın en 
iyi valf imalatçıları arasında yer alıyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi





R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201726

OFF-ROAD GÖREVLERİN BAŞARILI MARKASI 
ASTRA ŞANTİYELERDE FARK YARATIYOR

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. 

TIR ŞOFÖRLERİNE AVRUPA YOLLARINDA
ASGARİ ÜCRET ZORUNLUĞU
Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra 
Avusturya da tır şoförlerine asgari ücret 
zorunluluğu getirdi. Nakliyeciler, bu ülke 
sınırları içinde transit taşımalar hariç, 
çalıştıkları süre boyunca şoförleri için bu 
ülkelerde uygulanan asgari ücreti ödemek 
zorunda. 

Yerli ve yabancı nakliye firmaları, son 
zamanlarda Avrupa’da asgari ücret 
uygulaması ile karşı karşıya. Fransa, 
Almanya ve İtalya’dan sonra Avusturya 
da yabancı tır şoförlerine asgari ücret 
zorunluluğu getirdi. Uygulamanın Türk ve 
yabancı nakliye şirketlerine ek mali yük 
getireceğini belirten DKV Euro Service 
Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer, “Ticari araçlar, ilgili ülke sınırları 
içinde kaldıkları süre içinde bu ülkelerde 

uygulanan 
asgari ücreti 
almak 
zorundalar. 
Cezalar ülkeye 
ve hatanın 
tekrarlanmasına 
bağlı olarak 
750 ila 500 bin 
Euro arasında 
değişiyor” dedi.

Avrupa 
ülkelerinde 

karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren 
firmaların sürücü ve çalışanları için gittikçe 
yaygınlaşan asgari ücret uygulamasına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz 
Çokcoş Sezer, “Batı Avrupa’da asgari ücret 

birçok ülkeye göre daha yüksek ve firmalar 
tır şoförlerini bu ücret ile çalıştırıyorlar. 
Bu dört ülkeye yapılan taşımalarda kendi 
ülkelerinde haksız rekabeti ortadan 
kaldırmak amacıyla, asgari ücret şartı 
uygulanıyor. ‘Yetkililer, benim ülkemden 
mal alıp, mal teslim ederken, benim 
ülkemin firmaları ile aynı şartlarda rekabet 
etmelisiniz diyorlar” dedi.

Fransa, Almanya ve İtalya’dan sonra 
Avusturya’nın da bu uygulamaya geçtiğini 
ifade eden Deniz Çokcoş Sezer, “Fransa’daki 
uygulamanın aksine, lojistik firmalarının bu 
ülkede Avusturya merkezli bir temsilci ile 
çalışma şartı bulunmuyor. Şoförün maaş 
bordrosunun ve daha önceden doldurulmuş 
ücret beyan formunun birer kopyası ile 
birlikte seyahat etmesi yeterli” dedi.

FRANSA, ALMANYA VE İTALYA’DAN SONRA AVUSTURYA DA UYGULAMAYA KATILDI





201728

R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

Jakob Becker Grup, 
yaklaşık 20 yıldır 
Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı 
atık kamyonlarını 
kullanıyor.

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı 
ilk Mercedes-Benz Antos arkadan yüklemeli 
atık kamyonları, Jakob Becker Grup’a 
teslim edilecek. Nisan’da teslim edilmesi 
planlanan kamyonlar, Kaiserslautern 
bölgesindeki atık kağıt toplama 
faaliyetlerinde kullanılacak.  

Mercedes Benz Antos’un Allison 3200 
tam otomatik şanzıman ile sunulmasıyla 
birlikte Daimler AG, atık filolarının üstün 
araç performansı, güvenilirlik ve zorlu 
sürüş şartlarında kolay kullanım gibi 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. İlk üç araçta, 
Mercedes Benz Antos 2535L 6x2 üç akslı 
düz yataklı şasi, yönlendirilebilir arka aks 
ve Faun Powerpress üstyapısı bulunuyor. 26 
ton ağırlığındaki araçlar, 7.7 litrelik, 260 kW 

OM 936 motor ve Allison 3000 Serisi™ tam 
otomatik şanzıman ile donatıldı.    

Jakob Becker, 1990 yılının sonundan bu 
yana Allison tam otomatik şanzımanlı atık 
toplama araçlarını kullanıyor. Üstün araç 
kullanımı, azalan bakım ihtiyacı ve sürüş 
rahatlığı bu tercihlerinin en önemli sebepleri 
arasında yer alıyor. Jakob Becker Genel 
Müdürü Thomas Becker konu ile ilgili 
olarak: “Hangi uygulama olursa olsun uzun 
yıllardır Allison tam otomatik şanzımanlarla 
olumlu deneyimler yaşıyoruz. Yeni 
Mercedes-Benz Antos arkadan yüklemeli 
atık kamyonları ile de yüksek performans 
sağlayabilmeyi bekliyoruz,” diyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, aktarma 
organlarındaki aşınmanın azalmasına, 
bakım maliyetlerinin düşürülmesine 
ve aracın en iyi şekilde ivmelenmesine 
yardımcı olan patentli tork konvertörüne 
sahip. Bu özellik, dar alanlarda ve 
oldukça düşük hızlardaki sürüş sırasında 
atık konteynerlerinin en doğru şekilde 
hizalandırılması için hassas araç kontrolü 
de sağlıyor. 

Bunun dışında Allison tam otomatik 
şanzımanlar, artan ortalama hız, verimlilik 

ALLİSON TAM OTOMATİK ŞANZIMAN DONANIMLI 
İLK MERCEDES-BENZ ANTOS ATIK KAMYONLARI, 
JAKOB BECKER GRUP’A TESLİM EDİLECEK

ve sürücü 
konforu için 
kesintisiz 
güç geçişleri 
sağlıyor. 
Mercedes 
Benz Antos 
kamyonlarında 
görev 
döngüsü ve 
yol şartlarına 
bağlı olarak 
vitesi otomatik 
olarak seçen 
Allison’un 
en son yakıt 
tasarrufu 
teknolojisi 
FuelSense® 
paketi de 
bulunuyor. 

Becker açıklamasında: “Kentsel atık 
yönetimi şirketi olarak aracın görev 
döngüsüne göre ayarlanan özel vites 
planlaması, günlük iş yükünü azaltarak 
gerçek bir avantaj sağlıyor,” dedi.       

Jakob Becker’in şuanda atık ve geri 
dönüşüm faaliyetlerinde kullandığı 20 adet 
Allison tam otomatik şanzımanla donanımlı 
kamyonu bulunuyor. 

Son Kullanıcı  Jakob Becker Group,  
  Mehlingen

Şasi (üretici) Mercedes-Benz

Şasi (türü) Mercedes-Benz Antos  
  2535L 6x2

Üstyapı (üretici) Faun

Üstyapı (türü) Powerpress

Motor  Mercedes-Benz OM 936  
  at 7.7 litre

Motor gücü 260 kW (354 bg)

Tork  1,400 Nm

Şanzıman  Allison 3200 tam   
  otomatik şanzıman

Egzoz gaz sınıfı Euro 6

Brüt araç ağırlığı 26 ton



2017 29



R 20
R 10

R
25

R
45

R
15

R 15 R 18

Ø20

201730

LASSA VE MASSEY FERGUSON,
SAĞLAM TARIM İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen lastik 
markası Lassa, traktör ve tarım makineleri 
pazarında dünyanın en büyük gruplarından 
AGCO’nun en önemli markası Massey 
Ferguson ile yeni bir iş birliğine imza attı. 
Yapılan anlaşma kapsamında Massey 
Ferguson’ın yurt genelindeki bayilerinde 
Lassa tarım lastikleri satışına başlanıyor. 
Böylece çiftçilerin sağlam ve güvenilir 
tarım araçları ve lastiklere daha kolay bir 

şekilde ulaşmasını hedefleyen Lassa 
ve Massey Ferguson ilk aşamada 35 
Massey Ferguson bayisinde ortak 
çalışmalara başlıyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın 
öncü markalarından Lassa, tarım 
araçları alanında uluslararası bir 
marka olan Massey Ferguson ile özel 
bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan 
anlaşma ile Lassa’nın yakıt tasarrufu 
ve ürün verimliliği sunan tarım 
lastikleri Massey Ferguson bayilerinde 
satışa sunulacak. Massey Ferguson 
bayileri ile Brisa bayilerinin iş birliğine 

dayanan bu anlaşma ile çiftçilere ürün, 
servis ve danışmanlık anlamında daha güçlü 
bir destek sağlanması hedefleniyor. 

Lassa ve Massey Ferguson’un uzun soluklu 
bir iş birliği ile çiftçileri desteklemeye 
odaklandıklarına değinen Brisa Tüketici 
Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Korhan Korel, “Lassa 
tarım segmentindeki yenilikçi ürünleriyle 

orijinal ekipman sağlayıcısı olarak Massey 
Ferguson ile iş birliğinin temellerini attı. 
İki markanın hem teknoloji ve yenilikçi 
ürün geliştirme hem de mükemmel 
müşteri deneyimi yaratma konusundaki 
ortak tutkusu çerçevesinde iş birliğimizi 
geliştirmeye odaklandık. Tarla Günleri 
etkinlikleri gibi özel buluşmalarla çiftçileri 
destekleyebileceğimiz platformlar yarattık. 
Yeni anlaşmamızla birlikte bu iş birliğini bir 
adım daha öteye taşıyarak çiftçilere en iyiyi 
bir arada sunacağız. Türkiye’nin tamamına 
yaymayı planladığımız ortak hizmet 
anlaşmamız kapsamında Lassa lastikleri 
Massey Ferguson bayilerinde çiftçilerle 
buluşacak. Bu iş birliği aynı zamanda her 
iki markanın bayilerine de katma değer 
sunacak” şeklinde konuştu. 

Yapılan anlaşma ile tarım aracı sahipleri 
aracıyla ilgili herhangi bir hizmeti Massey 
Ferguson bayilerinden alırken, Lassa 
lastiklerine daha etkin şekilde ulaşma şansı 
da yakalayacak.

GÜLER NAKLİYAT DA KRONE DEDİ

İstanbul merkezli taşımacılık firması Güler 
Nakliyat, filosuna Krone’nin en çok tercih 
edilen modellerinden olan 14 adet Profi 
Liner kattı. Krone Profi Liner, profesyonel 
ihtiyaçlara profesyonel çözümler sunan ideal 
bir treyler modeli olarak ön plana çıkıyor. 

40 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren 
Güler Nakliyat, treyler tercihini Krone’den 
yana yaptı. Şirket, 420 araçlık treyler filosuna 
14 adet Krone Profi Liner ekledi. Krone Tire 
fabrikasında en çok üretilen ürün olan Profi 
Liner, en küçük detayına kadar kaliteli seri 

üretim parçaları ile tasarlanıyor. Profesyonel 
ihtiyaçlara profesyonel çözümler sunan 
Krone Profi Liner; dayanıklılığı, özel 
korozyon koruması, mükemmel bir uyum 
içinde yürüyen aksamı, şasisi ve diğer 
ekipmanları ile ideal bir treyler olarak öne 
çıkıyor.

İzmir, Tire’de Krone üretim tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenine Krone Türkiye 
CEO’su Rıza Akgün, Güler Nakliyat firma 
sahibi Naci Güler, Krone Türkiye Bölge Satış 
Yöneticisi Cenk Rona, yine Güler Nakliyat’tan 
Durmuş Güler ve Mahmut Dündar katıldı. 
2016’da Treder verilerine göre en büyük 
4 treyler markası içinde satışlarını ve yurt 
içi pazar payını artıran tek treyler markası 
olduklarını hatırlatan Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün, “Bu başarımızın ardında 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi kavramak, 
onlara her zaman yanlarında olduğumuzu 

hissettirmek yatıyor. Güler Nakliyat’a bizimle 
çalışmayı tercih ettikleri için teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bu yıl da kalitemizden ödün 
vermeden, yeni yatırımlarımızla Türkiye’ye 
ve Türk lojistik sektörüne hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz” dedi. 

İkinci el ve satış sonrası

Krone ile çalışmaktan son derece memnun 
olduklarını dile getiren Güler Nakliyat 
firma sahibi Naci Güler de, “40 yıldır 
hizmet verdiğimiz taşımacılık sektöründe 
kaliteden ödün vermeden işimizi en iyi 
şekilde yapabilmek için çalışıyoruz. Krone, 
dayanıklı, sağlam araçlarıyla ön plana çıkan 
bir marka. İkinci el değeri ve satış sonrası 
hizmet kalitesi de bizim için oldukça önemli. 
Burada, Tire’de çok modern bir tesiste 
üretim gerçekleştiriyorlar. Tüm Krone 
yetkililerine teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
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RTEC 2017; TÜRK TAKIMLAR,
ŞAMPİYONLUK İÇİN İKİNCİ ETAPTA 

Renault Trucks’ın uluslararası platformda 
satış sonrası ekiplerine yönelik düzenlediği 
yarışması RTEC 2017’nin Türkiye’deki ikinci 
etap heyecanı başladı. Ankara, Gaziantep, 
Hatay, Mersin, Adana, Bursa, Denizli, 
İzmir, İzmit, Erzurum, Samsun, Trabzon 
da dahil olmak üzere bir çok ilden 252 
kişinin katıldığı 67 takım, Mart ayında teorik 
testlerde yarışacaklar. Türkiye’nin birlikte 

yer aldığı Türkiye-Fas-Cezayir bölgesinden 
bu etabı başarı ile tamamlayan iki takım, 
Mayıs 2017’de Fransa Lyon’daki Uluslararası 
Büyük Final’de dünya şampiyonluğu için 
yarışacak. 

“Renault Trucks En İyi Satış Sonrası Ekibi” 
ünvanını kazanmak üzere İstanbul Hadımköy 
ve Orhanlı’da bulunan servislerdeki ekiplerin 
yanı sıra As-Sar Otomotiv, Ceyhan Otomotiv, 

Gökdenizler 
Otomotiv, İmam 
Kayalıoğulları, 
Koçaslanlar 
Otomotiv, Ömer 
Ekbiç Otomotiv, 
Sağlam 
Motorlu 
Araçlar, 
Özmutlubaş 
Otomotiv 
satış sonrası 
ekipleri ile 18 
bayiden toplam 
67 takım 
yarışmaya 
katıldı.

RTEC 2017 Dünya Şampiyonası için bölgesel 
organizasyonu yöneten Renault Trucks 
Türkiye Eğitim Sorumlusu Yüksel Yılmaz 
yarışma ile ilgili bilgi verirken; “RTEC 
yarışması, bu yıl ikinci defa düzenleniyor ve 
uluslararası katılımın yoğunluğu aslında 
başarısını gösteriyor. Bu yarışma sayesinde 
satış sonrası ekiplerimiz birbirleriyle 

rekabet ederken bilgi ve deneyimlerini de 
arttırıyorlar. 49 ülkeden katılım olduğu 
için kendilerini uluslararası platformda 
deneyimlemenin keyfini yaşıyorlar ve 
başarı için yarışıyorlar. Birinci etapta Türk 
takımlarının elde ettiği sonuçlar, bölge 
olarak Türkiye’yi ön plana çıkarttı. Umarız 
2.etap da aynı başarı ile devam eder ve bir 
Türk takımını büyük finalde görebiliriz” dedi. 

Yarışma, iki teorik bölüm ve araçlar üzerinde 
yapılan son uygulamalı etap olmak üzere 
üç bölümden oluşuyor. İlk iki etapta teorik 
testler cevaplanıyor. Bu teorik testlerin 
ardından en iyi 24 ekip, Mayıs 2017’de 
Fransa Lyon’da düzenlenecek uluslararası 
büyük finale katılacak. Finalde katılımcılar, 
Renault Trucks eğitim atölyesinde, 
uygulamalı testlerde birincilik mücadelesi 
verecek.  

Renault Trucks’ın 
satış sonrası yarışması 
RTEC 2017, Türkiye’den 
yoğun katılım ile 
ikinci etaba başladı. 
Sadece Türkiye’den 
252 kişinin katıldığı 67 
takım, RTEC 2017 için 
yarışıyor. 28 Şubat’ta 
başlayan 2.etap, 21 
Mart’ta tamamlanacak. 
İkinci etabı başarı ile 
tamamlayabilen takımlar, 
Fransa’daki büyük finalde 
ülkelerini temsil edecek. 



22/25 Kasım 2017
4. ARAÇ ARAÇÜSTÜ EKİPMAN

İŞ MAKİNALARI VE YAN SANAYİ FUARI

TÜRKİYE’NİN GURURU
ÜST YAPI SEKTÖRÜNÜN

AVRASYA’DAKİ TEK FUARI
www.arusderfuari.com
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HBB’NİN ÇEVRE SAĞLIĞI SEFERBERLİĞİNE 
ULUSLARARASI DESTEK 

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ve  Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) arasında imzalanan hibe 
protokolü kapsamında HBB Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na  14 Mart 
Salı günü 4 adet araç teslim edildi. Teslim 
törenine, HBB Başkan Vekili Serdar Güven, 
HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet 
Maden, HBB Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal 
İstikrarın Güçlendirilmesi” projesi yetkilisi 
Arif Mert Öztürk ve çok sayıda HBB personeli 
katılım gösterdi. 

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğe 
Proje Biriminin hazırladığı “Evsel Katı 
Atıkların Taşınması Projesi, Depolanması 
ve Bertarafı İle İlgili Lot Açılması Projesi, 
Tesis Yapımı ve Araç Alımı Projesi, Temiz 
Kent Projesi, Asi Nehri’nin Katı Atıklardan 
Temizlenmesi Projesi, Hatay Genelinde 
Kıyıların, Limanların ve Deniz Yüzeylerindeki 
Atıkların Toplanması ile Plajların Temizliği 
Projesi, Yayladağı Mezarlık Kompleksi yapım 
projesi, Suriyeli Sığınmacıların Yarattığı Çevre 
Sorunlarının Çözülmesi ve Adaptasyonlarının 
Sağlanması Projesi, Reyhanlı ve Samandağ 

Atık Transfer İstasyonu adlı projeleri 
arasından Reyhanlı Katı Atık Aktarma 
İstasyonu Projesi, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kabul 
edildi.

HBB EKİPLERİ PROJENİN 
YAPIMI İÇİN HAZIRLIKLARINI 
TAMAMLADI
HBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ile imzalanan protokolde, her biri 
40 ton atık sıkıştırma kapasitesine sahip 
3 adet semi treyler Çöp Nakil Aracı, şehir 
temizliğinde kullanılmak üzere 4 Adet 
vakumlu yol süpürme aracı,1 adet kazıyıcı-
yükleyici İş Makinası ile Reyhanlı ilçesinde 1 
Adet Katı Atık Aktarma İstasyonu yer aldı. 

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren 
HBB Başkan Vekili Serdar Güven, “Japonya 
hükümetinin finanse ettiği, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Kalkınma Programı ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
belediyemize hibe ettiği araçlarını şu an 
teslim alıyoruz. Bu araçlar halkımıza hizmet 

verecek. Destek veren kurumlara 
belediyemiz adına teşekkür ediyorum. 
2017 yılı içerisinde katı atık transfer 
istasyonları ile ilgili çalışmalarımız 
olacak” ifadelerini kullandı. 

Törende konuşan HBB Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mehmet Maden, “ Bu araç 
alımları henüz bir başlangıç. Hatay 
Büyükşehir Belediyesi uluslararası 
projeler yapma ve yürütme becerisine 
her zaman sahip olmuştur. 
Belediyemiz, temiz ve yaşanabilir bir 

Hatay oluşturabilmek adına 
yoğun çaba harcıyor.  Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığımız da bu amaç 
doğrultusunda aktif olarak 
çalışmalarını sürdürüyor; 
kendilerine teşekkür 
ediyorum. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nda 
görev alan arkadaşlarımız 
bize yardımcı oluyorlar. Bu 
yardımların gelecek yıllarda 
da devam etmesini diliyoruz. 
2017 yılında sağlanan bu 
destek henüz bir başlangıç 6 

araç teslim aldık ancak bu araçların devamı 
gelecek. Katı atık bertaraf tesislerinin yanı 
sıra Asi Nehri’ni arıtmaya yönelik bir tesisi de 
çalışmalara dâhil edebildiğimiz zaman daha 
iyi bir kent idealimiz için daha somut adımlar 
atmış olacağız” şeklinde konuştu. 

UNDP YETKİLİSİ ÖZTÜRK’TEN 
HBB’YE İŞ BİRLİĞİ 
TEŞEKKÜRÜ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi” projesi 
yetkilisi Arif Mert Öztürk, “Hatay Büyükşehir 
Belediyesi’nin proje faaliyetlerimize gösterdiği 
iş birliği emek ve özen için çok teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonra da iş birliğimizin 
sürmesini temenni ediyoruz” dedi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Ahmet Dolğun, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve HBB’nin iş birliği 
detaylarını paylaşarak,“ Daire Başkanlığımız 
bünyesinde bir proje ekibi oluşturduk. Bu 
ekibimiz birçok proje hazırladı ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’na sundu. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan 
çevre konularında büyük destek alıyoruz. 
Bugün  3 adet Atık Taşıma Aracı semi treyler 
ve 1 adet kazıyıcı-yükleyici İş Makinası teslim 
aldık” ifadelerine yer verdi.

Reyhanlı Katı Atık Aktarma İstasyonu projesi 
ile şehir temizliğinde kullanılmak üzere 4 
Adet vakumlu yol süpürme aracı alımının da 
kabul gördüğünü sözlerine ekleyen Dolğun, 
projelerin hibe maliyetinin yaklaşık olarak 6 
buçuk milyon Türk Lirası olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi(HBB), Hatay’ın 
çevre sağlığını gözeten 
projeleri ile vatandaşlara 
daha kaliteli hizmet 
ulaştırmak için tüm 
olanakları seferber ediyor.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 ŞUBAT AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “ NU AÇIKLADI 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 
pazar yüzde 4 oranında daralarak 84 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 6 oranında daraldı 
ve 60 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde üretim yüzde 13 ve hafif ticari 
araç grubunda yüzde 16 oranında azalırken, 
ağır ticari araç grubunda ise yüzde 49 
seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim 
baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Şubat 
dönemine göre üretimde yüzde 40 azalma 
gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç 
pazarı ise geçen yılın aynı dönemine paralel 
sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 2 artarken, ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 17 geriledi. 

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
31 oranında artarken otomobil ihracatı 
ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam ihracat 219 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 158 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 21, Euro 
bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 4,33 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 92 
artarak 1,84 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 99 
artarak 1,73 Milyar € seviyesine yükseldi. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 
YILI ŞUBAT AYI SONUÇLARI
• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde, önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 
toplam 266 bin 490 adet taşıt aracı üretildi, 
otomobil üretimi ise yüzde 46 artarak 190 
bin 812 adet düzeyinde gerçekleşti.

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

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 273 bin 978 
adet olarak gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Şubat dönemine göre, yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 
yılı Ocak-Şubat döneminde toplamda yüzde 
13 azalırken, ürün grubu bazında:

K. Kamyonda  yüzde 648

Minibüste  yüzde 165

B. Kamyonda  yüzde 58 

Midibüste  yüzde 43

Otobüste   yüzde 14  
oranlarında artarken,

Kamyonette  yüzde  22  
oranında azalma kaydetti. 

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
46 oranında artarak 191 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör 
üretimi yüzde 14 oranında azalarak 7 bin 488 
adet oldu.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 
satışlar yüzde 4 oranında azaldı ve 84 bin 
289 adet seviyesinde gerçekleşti. 

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
6 oranında azaldı ve 60 bin 347 adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak-Şubat dönemine 
ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 
payının 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 
yüzde 68 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

-2017 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla 
göre toplam otomobil satışları yüzde 6 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 12 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 12 oranında 
arttı.

• 2007–2017 yılı Ocak-Şubat dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak-Şubat döneminde yüzde 50 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

-2017 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla 
göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 8 
artarken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 
4 oranında azaldı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 17 
oranında azalarak 2 bin 1 adet, kamyon 
pazarı yüzde 16 oranında azalarak bin 573 
adet, midibüs pazarı yüzde 21 oranında 
azalarak 269 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 
25 oranında azalarak 159 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 
12 ve otomobil pazarı yüzde 22 oranlarında 
artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 
oranında düşüş gösterdi. Hafif ticari araç 
pazarı son 10 yıllık ortalamaya paralel 
sonuçlandı.

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 158 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 219 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 31 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 11 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 
yılı Ocak-Şubat dönemine göre yüzde 24 
oranında azalarak bin 874 adet olarak 
gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 22, otomobil 
üretimi ise yüzde 46 oranında 
arttı. Bu dönemde, toplam 
üretim 266 bin adet, otomobil 
üretimi ise 191 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 
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Kaynak: OSD

GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000) GRAFİK 2.1:  Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO 1.1:  2007–2017 yılı Ocak-Şubat dönemine ait otomobil satışları

TABLO 2.1:  2007–2017 yılı Ocak-Şubat dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları

TABLO 3.1: Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı
Ocak-Şubat döneminde toplam pazar

TABLO 4.1:Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

SEKTÖR/SECTOR

OTOMOBİL/P.CARS

TİCARİ ARAÇLAR/CV

*Kamyonet/Pick-Up

*Minibüs/Minibus

*Kamyon/Truck

*Midibüs/Midibus

*Otobüs/Bus

TAŞIT ARAÇLARI/MV TOTAL

TRAKTÖR/F.TRACTOR

TOTAL

2016 2017

2 Ay-2 Mo
2017/2016

(%)

98.770

68.727

60

-11

65.739 -19

1.328 372

493 14

76 1

1.091 -9

167.497 31

2.462 -24

2015

684.683

387.652

341.834

38.255

1.408

447

5.708

992.335

14.932

1.007.267

2016

745.789

395.673

347.949

34.790

5.521

915

6.498

1.141.382

13.651

1.155.033 169.959

158.483

60.951

53.049

6.265

563

77

997

219.434

1.874

221.388 38

Yerli / Local

İthal / Imports

Toplam / Total

İthalat / Imports (%)

2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.266

21.132

30.398

70

12.050

27.734

39.784

65

9.687

17.978

27.665

65

9.828

23.417

33.245

70

21.103

47.769

68.872

69

16.911

33.355

50.266

66

14.658

47.991

62.649

77

12.805

38.730

51.535

75

18.514

46.801

65.315

72

17.491

46.455

63.946

73

19.571

40.776

60.347

68

Yerli / Local

İthal / Imports

Toplam / Total

İthalat / Imports (%)

2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11.811

10.092

21.903

46

13.981

13.013

26.994

48

7.416

6.267

13.683

46

9.928

8.094

18.022

45

19.380

15.303

34.683

44

10.475

10.128

20.603

49

12.184

8.997

21.181

42

7.974

8.182

16.156

51

14.017

10.614

24.631

43

11.410

10.182

21.592

47

10.905

11.036

21.641

50

Yerli / Local

İthal / Imports

Toplam / Total

İthalat / Imports (%)

2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.266

21.132

30.398

70

12.050

27.734

39.784

65

9.687

17.978

27.665

65

9.828

23.417

33.245

70

21.103

47.769

68.872

69

16.911

33.355

50.266

66

14.658

47.991

62.649

77

12.805

38.730

51.535

75

18.514

46.801

65.315

72

17.491

46.455

63.946

73

19.571

40.776

60.347
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Yerli / Local

İthal / Imports

Toplam / Total

İthalat / Imports (%)

2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11.811

10.092

21.903

46

13.981

13.013

26.994

48

7.416

6.267

13.683

46

9.928

8.094

18.022

45

19.380

15.303

34.683

44

10.475

10.128

20.603

49

12.184

8.997

21.181

42

7.974

8.182

16.156

51

14.017

10.614

24.631

43

11.410

10.182

21.592

47

10.905

11.036

21.641

50

Pazar

Toplam

Otomobil

HTA

ATA

 10 Yıllık
Ortalama
  (x1000)

  2017
(x1000)

Değişim
      %

75,3

49,4

21,9

4,0

84,3

60,3

21,9

2,0

11,9

22,2

0,0

-50,0
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İlk konuğum Yücel Demir, kendisi 
hakkında ön bilgileri ben vereceğim, 
gerisini kendisiyle yaptığımız keyifli 
söyleşide bulacaksınız. Yücel Demir 
1963 yılında Ankara’da doğmuş. 1986 
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makine Bölümünü bitirmiş, 89 yılında 
aynı bölümden yüksek lisans derecesini 
almış. 92-97 yılları arasında Türk İngiliz 
Kültür Derneği’nde Sanat Tarihi ve 
Arkeoloji kursları almış. Aynı dönemde 
uzun süredir ilgilendiği fotoğraf sanatının 
daha da ileri götürebilmek için, 2011-2013 
yılları arasında Anadolu Üniversitesi, 
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü, 
3.48 ortalama ile bitirmiş. Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonunda 2013-2015 yılları 
arasında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Yücel Bey, uzun bir giriş 
oldu ama özelliklerinizi 
biraz özetleyebilmemiz 
için gerekliydi sanırım, 
şimdi biraz gerilere 
gidelim, bize doğduğunuz 
yılın veya yerin bugünkü 
yaşam tarzınızı etkileyip 
etkilemediğini anlatır 
mısınız? 
Yıl değil ama yerin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Anadolu’nun ücra bir 
köyünde doğmuş olsaydım,  belki de 
bugünlere gelmek daha zor olur, şartların 
zorluğundan olsa gerek, bir sıfır geriden 
başlamak zorunda kalabilirdim. Aslında 
bu soruyu defalarca, ben de kendime 
sormuşumdur; Rahmetli babamı, 
dedem elinden tutup da Hasanoğlan 
Köy Enstitüsüne götürmemiş olsaydı, 
ben de bu durumda olabilir miydim? 
Köyümüz Ankara’ya 1 saat uzaklıktaydı 

ve babam kendi aldığı eğitim ile birlikte 
beni de hayatta farklı kapıları açacak 
eğitimleri alabilmem uğruna Ankara’ya 
yönlendirmişti. Ankara’da ve yakın 
çevresinde olmak bence büyük bir şanstı.  
Böylesi bir şans kapımızı çalmamış olsaydı, 
yaşam tarzım da ancak çevremizde var 
olanlar kadar olurdu. 

Ankara’da eğitim almak 
sizin deyiminizle bir 
şanstı, o dönemden 
biraz bahseder misiniz, 
mesleğinizi nasıl seçtiniz 
örneğin? 
Meslek lisesinden 1980 yılında mezun 
oldum. Doğası gereği, meslek lisesi 
beni üniversiteden çok direk çalışma 
hayatına hazırlamıştı. Çalışma hayatına 
teknik ressam olarak başladım. Ama asıl 
istediğim mühendis olmaktı.  Bizimle 
birlikte çalışan özellikle mühendis 
ağabeylerimizin kafamdaki mühendis 
şablonuna uymadığını fark ettiğimde, 
kendime hedef olarak belirlediğim 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine 
mühendisliğinde okuma hedefim bir kez 
daha perçinlenmişti. 

Meslek lisesinden mezun olurken 
matematik, fizik ve kimya konularında 
yetersizdim. O dönem dershanelerin tercih 
edilmesi yeni başlamıştı, babamın maddi 
desteği ve yoğun bir çalışma programı 
ile eksikliklerimi gidermiş, istediğim 
üniversite ve bölüme girmeyi başarmıştım. 
Çocukluğumdan beri istediğim mesleğe bu 
şekilde adım atmış oldum. 

Okuduğunuz üniversite 
çok kaliteli ve değerli, 
bölümünüz ise oldukça 
zor bir bölüm olarak bilinir, 

siz zorluk çektiniz mi? 
Özellikle meslek lisesinden 
mezun olmanızdan 
dolayı... 
Tabi ki çektim, ama iyi bir üniversiteye 
hazırlık dönemi geçirmiş, sonrasında bir 
yıl İngilizce Hazırlık okumuştum, beynimin 
bir yıllık yoğun çalışmanın sonrasında, 
bir yıl sadece İngilizce eğitimi alması ile 
sonrasındaki derslere hazır hale geldiğimi 
söyleyebilirim. Tabi en önemlisi sevince 
tüm zorlukların üstesinden geldim 
diyebilirim. 

Halen çalışıyorsunuz 
sanırım, içinde 
bulunduğunuz iş 
mesleğinizle ilgili mi? Biraz 
iş hayatınızdan bahseder 
misiniz?
1986 yılında makine mühendisi olarak 
mezun oldum. ASELSAN ve Tusaş-Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi’nde (TAİ) çalıştım. 
Havacılık kanıma girdi diyebilirim, yeni 
bir şeyler üretmek arzusu olsa gerek, 
TAİ’den ayrılarak 2007 yılında,  İNSANSIZ 
HAVAGEMİLERİ (Unmanned Airships) 
üretmek için birkaç arkadaşım ile bir şirket 
kurdum. Halen insansız hava gemileri 
projesi üzerinde çalışıyorum. Patenti bize 
ait bir ürünümüz var ve bu insansız hava 
gemisinin üretimini gerçekleştirebilmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz.  Bu 
konu oldukça uzun ama kısacık biraz 
bahsedeyim; üzerinde çalıştığımız bu 
araç öyle bir hava aracı ki, 5000 ile 7000 
m. yükseklikte, sahip olduğu enerji 
kaynakları ile 14 gün havada kalabilen, 
güneş panelleri ile gerekli enerjinin çoğunu 
kendi üreten, hafifliğinden dolayı büyük 
motorlara gereksinim duymayan bir araç. 

Sayın RADÜS okuyucuları, bu sayıdan itibaren yeni bir yazı dizisine 
başlıyorum. Asıl mesleğinin yanı sıra, değişik ilgi alanlarında başarıya 
ulaşmış kişilerle yapacağım röportajları sizlerle paylaşacağım.   
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10 yıllık bir proje, ürünümüz kullanıma 
hazır, birçok yerde testleri de yapıldı ama 
tahmin edersiniz ki, bu tip projeler kısa 
sürelerde neticelenmiyor. 

Bu konu çok ilginç 
çekici ama ben başka 
ilgi alanlarınız olduğunu 
biliyorum, eminim 
yoğun bir iş temponuz 
olmuştur bugüne kadar 
ama mesleğiniz ile birlikte 
yaptığınız hobileriniz var 
mı?
Fotoğraf Sanatı Kurumu’nda (FSK) temel 
ve ileri seviye Fotoğraf eğitimleri almıştım. 

Aynı kurum içinde uzun yıllar, Uluslararası 
ilişkileri yönettim, kendi aldığım 
eğitimlerden sonra, temel ve ileri seviye 
Fotoğraf eğitimleri vermeye başladım. 
Fotoğrafçılıkta önemli bir yeri olan 
“Avusturya Super Circuit yarışmalarında” 
ve diğer uluslararası fotoğraf 
yarışmalarında ülkemizi takım olarak 
temsil edip başarılı sonuçlar aldık ve 4 yıl 
boyunda FOTOĞRAF’DA BİR ADIM İLERİ 
çalışmalarını başlattık. Bu çalışmaların 
sonucunda Türkiye FSK olarak fotoğrafın 
Oskar’ı olarak tanımlanmaya başlayan 
Avusturya Super Circuit yarışmasında önce 
en iyi ilk 10 ülke, daha sonra en iyi ilk 4 ülke 
arasına girmeyi başarmıştı. 

2006-2007 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenen GAP 
tanıtım projesinde araştırmacı fotoğraf 

sanatçısı olarak görevlendirildim. 

Birçok Ulusal ve Uluslararası Fotoğraf 
yarışmalarında jüri üyeliği yaptım. 

Fotoğrafta AFIAP (Artist of FIAP) unvanına 
sahibim. AFIAP unvanı, Uluslararası 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) 
tarafından, uluslararası fotoğraf 
yarışmalarında belirli dereceleri alanlara 
verilen bir unvandır.  Fotoğraflarımı  www.
yuceldemir.info sitesinde paylaşıyorum.  

Fırsat buldukça ve birlikte olmaktan keyif 
aldığımız arkadaşlarla birlikte, dağlara 
gidiyorum, dağların zirvesinde olmak büyük 
bir zevk, tırmanışlar sırasında geçirdiğimiz 
kamp geceleri ise beni her zaman 
gençleştirmiş ve dinç tutmuştur.

Son zamanlarda da maraton sporuna 
merak sardım. 

Hayatta ilginç dönüm 
noktaları yaşadınız mı? 
Hata yaptığınızı düşünüyor 
musunuz,  en büyük hata 
neydi söyleyebilir misiniz?
Dünyanın iki büyük uçak üreticisinden 
biri olan Boeing firması 787 modelini 
geliştirmeye başlamıştı. Çalışma yeri 
Amerika olmakla birlikte, 2005 yılında 
Almanya Hamburg’da iş görüşmesine 
davet edildim.  İşe de kabul edildim ama 
son anda vazgeçtim. 

Ülkemde birçok gencin hayalin süsleyen 
ama ulaşamadığı bir üniversite ve bölümde 
okumuştum ve bunun için ülkeme borcum 
olduğunu düşündüğüm bir dönemdi. Teklifi 
geri çevirdim. Önemli bir dönüm noktasıydı 
benim için, belki de birçok insan için 
yaptığım hataydı. Ama ben belli olanaklara 
sahip bizim gibi iyi eğitimli insanların, 
ülkelerini önce düşünmeleri gerektiği 
düşüncesi ile hareket etmiştim. 

Aslında bu durum, sizin 
yaşayacağınız ülke 
alternatifini de değiştirdi 
değil mi? 
Evet teklifi kabul etseydim, şimdi Amerika 
‘da yaşıyor olacaktım. 
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Bugün geriye dönüp 
baktığınızda iyi ki bunu 
seçmişim diyor musunuz?
Diğer seçeneğin neler getireceğini 
bilmeyip, sadece tahmin edebildiğiniz için 
aslında çok net de yanıt veremiyorum.  
Eğer Boing firmasının teklifini kabul edip 
Amerika’da yaşamayı seçseydim, son on 
yıldır üzerinde çalıştığımız proje İnsansız 
Hava Gemisini belki gerçekleştirmemiş 
olacaktık ve aklımızda kocaman bir 
soru işareti kalacaktı. Kendi projemi 
gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. 
Ama kendi ülkenizde çok faydalı bir 
ürün geliştirmenize rağmen sürecin ağır 
işlemesi ve bir takım çıkar odaklarının işin 
içine girmesi nedeniyle, bir türlü sonuç 
alınamamasının sıkıntılarını yaşıyoruz. 
İşte o zaman insan biraz durup düşünüyor.  
Teklifi kabul etseydim, Amerika’da daha 
iyi yaşam koşullarına sahip olurdum 
herhalde. 

Diyelim ki bir ülkeye 
gittiniz ve istiyorsunuz ki 
sizi tanıyan herkes oraya 
gitsin, hangi ülke olurdu 
sizin tercihiniz? Ve neden?
Birçok ülke gördüm ama benim gitmek 
istediğim ve tavsiye edeceğim ülkenin 
doğası, havası ve tarihçesi aynı Anadolu gibi 
olmalı. Dağlar, denizler, binlerce yıllık tarihi 
eserler, mitolojik hikâyelere sahip olmalı. 
En önemlisi de insanların kültür seviyesi 
yüksek olmalı, birbirlerine ve doğaya karşı 
saygılı olmalılar. Çok genel bir tanım oldu, 
dolayısıyla da hayalsi bir ülke diyebiliriz. 

Son olarak başkasının 
gözünden kendinizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Genelde biraz deli, biraz çılgın olarak 
tanımlarlar beni. İnsanlar TAİ’de çalışmak 
için çabalarken siz o dönem için herkese 

hayal gelen bir projenin peşine takılıp 
işinizden ayrılıyorsunuz. Çok zor bir projeyi 
hayata geçirmek için yıllarca akıntılı bir 
ortamda kürek çekiyorsunuz, hayatınızı 
idame ettirmeye çalışırken, dağlara ve 
kayalara tırmanıyorsunuz, fotoğraf sanatı 
ile uğraşıyorsunuz! Onun için bana çılgın 
dediklerini biliyorum. 54 yaşına gelmiş 
birinin hadi fotoğraf neyse de dağ ve 
kaya tırmanışı yapıyor olması, şimdilerde 
maraton koşmaya başlamam, onlara 
delilik gibi geliyor olabilir zaten bunu ara 
sıra bana da söylüyorlar. 

Bu yazıyı okuyacak birçok kişinin, vay be 
diyeceğini tahmin ediyorum. Dil bilmek 
konusunda ana dilimiz dışında bildiğimiz 
her dil ile bir başka insan olduğumuz 
söylenir ya, şimdi ben soruyorum, Yücel 
Demir acaba bu dünyada kaç insan gibi 
yaşıyor? Bu hepimiz için geçerli, kendimize 
soralım bizler kaç insan gibi yaşıyoruz 
acaba? 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere... 
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BANGKOK’UN METRO ARAÇLARI 
ANKARA’DA ÜRETILECEK

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, 
Tayland’ın başkenti Bangkok’un metro ağında 
kullanılacak araçları Ankara’da üreteceklerini 
belirterek, “Sincan’daki fabrikamızda yapılacak 
22 adet 4 vagonlu metro araçlarının ilki 2018’de 
teslim edilecek.” dedi.

Günay, Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki 
fabrikalarının tanıtımı için düzenlediği basın 
toplantısında, 1989’da Almanya’da bir Ar-Ge 
şirketi olarak hizmet vermeye başladıklarını, raylı 
sistem ve toplu taşıma araç tasarımı ve üretimi 
alanında çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Firma olarak üç kıtada faaliyet gösterdiklerini 
belirten Günay, Almanya’daki bilgi ve birikimin 
yansıması olarak 2003’te Ankara’da Bozankaya 
AŞ’yi kurduklarını söyledi.

Fabrikada yerli tasarım ve üretim raylı sistem 
araçlarını, elektrikli otobüs modeli E-Karatı, 
modern troleybüs sistemi trambüsü, Türkiye’nin 
birçok ili için dizel ve CNG araçları ürettiklerini 
belirten Günay, fabrikanın bugün 45 bin metrekare 

olan kapalı alanını, 2018’de 90 bin metrekareye 
ulaştırmayı, çalışan sayısını ise 800’den bin 200’e 
yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Günay, dünyanın birçok yerinde raylı sistem ve 
toplu taşıma araçları üretim projelerinde yer 
aldıklarına dikkati çekerek, titizlikle yürütülen 
uzun Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen 
yerli, yüzde 100 alçak tabanlı tramvay, trambüs, 
elektrikli otobüs ve metro projeleriyle ilklere imza 
attıklarını söyledi.

“Hedefimiz İstanbul’daki 
elektrikli otobüs ihalesi”

Şirketin Ar-Ge merkezinde 100 mühendisin 
elektrikli otobüs, tramvay ve hafif raylı sistemler 
için projeler geliştirdiğini ifade eden Günay, 
Bozankaya’nın ürettiği ilk yüzde 100 yerli elektrikli 
otobüslerin Konya ve Eskişehir’den sonra İzmir’de 
de hizmete sunulduğunu belirtti.

Günay, bugüne kadar Türkiye’de 3 elektrikli 
otobüs ihalesi açıldığına ve bunların tümünü 
kazandıklarına işaret ederek, “Bugünkü en büyük 
hedefimiz, İstanbul’da açılan 200 araçlık elektrikli 
otobüs ihalesini kazanmak. Elektrikli otobüs 
ihalesine çıkmak için gün sayan 4-5 şehir daha 
var, bunlar için de çalışmalarımız sürüyor.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin ilk yerli trambüslerinin Bozankaya 
tarafından üretildiğini ve Malatya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2015’te hizmete 
sunulduğunu belirten Günay, “Yolcu dostu yüzde 

100 alçak tabanlı tramvaylar 2016’da Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine teslim edilmeye başlandı 
ve bu yıl bütün teslimat yapılmış olacak. Şu anda 
Şanlıurfa Belediyesinin trambüs için çıktığı ihaleye 
hazırlanıyoruz.” dedi.

“E-Karatla 280 kilometre yol 
katedilebiliyor”
Elektrikli otobüslerin Almanya’da da birçok 
belediye için üretildiği bilgisini veren Günay, enerji 
tasarrufu sağlayan ve çevreci kimliğiyle ön plana 
çıkan E-Karat otobüslerin şarj edildikten sonra 
yaklaşık 280 kilometre yol katedebildiğine dikkati 
çekti.

Günay, Avrupa’da da faaliyet gösterdiklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki ilk yerli trambüs ve elektrikli otobüs 
üreticisi olarak 2015 Avrupa’da yılın şirketi 
seçildik. Transist 2016 fuarında yerli üretim 
elektrikli otobüs, tramvay ve metro projelerimizle 
milli sanayiye katkılarımızdan dolayı özel ödüle 
layık görüldük. Siemens, MAN, Stadler, EvoBus, 
Neoplan gibi her biri alanlarında lider küresel 
markalarla iş birliği anlaşmalarımız bulunuyor. 
Kanadalı tren ve uçak üreticisi Bombardier ile 
de mayısta bir anlaşma imzaladık. TCDD Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacak 80 yüksek hızlı 
tren ihalesini kazanmamız durumunda trenler 
yüzde 58 yerli üretim olacak. Asıl amacımız 
Türkiye’nin yerli ulaşım araçlarını yaparak 
dünyaya satmak. Katma değeri çok yüksek 
bu ürünlerimizle ülkemizin ihracat gelirini 
yükseltmek için çalışıyoruz.”

“Bangkok’un metro 
araçlarını üreteceğiz”
Alt parça üretimi için Ankara’nın Kahramankazan 
ilçesinde de 40 bin metrekare sahada 26 bin 
metrekare kapalı alan tesislerinin bulunduğunu 
anlatan Günay, “Tayland’ın başkenti Bangkok’un 
metro ağında kullanılacak araçlar, Bozankaya 
tarafından Ankara’da üretilecek. Bozankaya’nın 
Ankara Sincan’daki fabrikalarında yapılacak 
22 adet 4 vagonlu metro araçlarının ilki 
2018’te teslim edilecek. Projenin bir yıl içinde 
tamamlanmasını hedefliyoruz. Siemens firması 
da temin edilecek araçların 16 yıl boyunca servis 
ve bakımlarını üstlenecek.” ifadelerini kullandı.

Günay, firmanın son iki yılda cirosunun ortalama 
yüzde 7,4’ünü Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını 
belirterek, “Türkiye’de milli marka olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Amacımız, Türk markası 
olarak adımızı yurt dışında da duyurabilmek.” diye 
konuştu.

Bozankaya Yönetim 
Kurulu Başkanı Günay, 
“Bangkok’un metro 
ağında kullanılacak 
araçlar Bozankaya 
tarafından Ankara’da 
üretilecek” dedi.
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YENİLENEN OTOKAR ATLAS
KONFORU VE EKONOMİKLİĞİ İLE GÖZ DOLDURUYOR

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
hafif kamyon segmentinin en iddialı 
aracı Atlas’ı yeniledi. Sürüş konforundan 
güvenliğe birçok yeni özelliğin standart 
olarak sunulduğu Atlas ile Otokar, 
kullanıcıların yükünü hafifletecek. Düşük 
işletme giderleri, çevreci ve ekonomik 
EURO 6 motoru ile kullanıcısına her daim 
kazandıran Atlas, gelişmiş teknolojik 
özellikleriyle de yolların yeni kahramanı 
olacak. 

HER DAİM KAZANÇ 
VADEDİYOR
Hafif kamyon segmentinde 
yüksek taşıma kapasitesine 
sahip olan 8,5 tonluk Otokar 
Atlas, 115 kW ve 500 Nm 
tork değerine sahip güçlü 
Cummins motoru, ZF 
şanzımanı ile her türlü 
yol koşulunda en üstün 
performansı sunmak 
için geliştirildi. Damperli 
kamyondan sepetli vince, 
nakliye aracından itfaiyeye, 
vidanjörden çöp kamyonuna 
kadar her türlü hizmete 
uyarlanabilen yeni şasisi ile 
Otokar Atlas, düşük bakım 
giderlerine ek uygun yedek parça maliyetiyle 
de kullanıcıların ekonomisine katkı sağlıyor.

PERFORMANS, GÜVENLİK 
VE KONFOR BİR ARADA
Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında 
taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan alan 
Otokar Atlas, ABS, elektronik denge 
kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve 

geniş iz mesafesi ile 
sürücüsüne yolculuk 
boyunca güven veriyor. 
Yenilenen iç kabini ile 
konfor konusunda fark 
yaratan Otokar Atlas, 
şerit takip sistemi 
LDWS ile sürücülerin 
yolculukları esnasında 
şerit dışına çıkmaları 
durumunda uyararak 
güvenliği üst düzeye 
çıkarıyor. Farklı 
ihtiyaçlara göre 
iki farklı uzunluk 
seçeneğine sahip olan 
Atlas, aynı zamanda hız 
sabitleyicisi özelliğini 
standart olarak 
kullanıcılara sunuyor. 
Kullanıcıların konforlu 

sürüş isteklerine birçok yönden cevap veren 
Otokar Atlas, yokuş kalkış desteği (HSA) 
ile sürücülerin dik rampalarda aracı geri 
kaydırmadan yola devam etmelerini sağlıyor.

Kullanıcı konforu için pek çok detayın yer 
aldığı ticaretin yenilenen kahramanı Atlas, 
direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol 
bilgisayarı, geniş torpido gözleri, yenilenen 
orta konsolu, koltuk kumaşı, ve dikiz 
aynalarıyla da ön plana çıkıyor. LED sinyali 
ve sis lambalarıyla modern dış görünüme 
sahip Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile 
sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi 
şirketi Otokar, hafif 
kamyon segmentinde 
beklenti çıtasını Atlas 
ile yükseltiyor. 4 yıl 
önce hafif kamyon 
segmentine Atlas ile 
giriş yaparak, sektörde 
büyük beğeni toplayan 
Otokar, ticaretin güçlü 
kahramanı Atlas’ı 
yeniledi. Sürüş konforu 
ve güvenlik için 
ESC, LDWS, HSA, hız 
sabitleyici gibi birçok 
yeni özelliğin yer 
bulduğu Atlas; güçlü, 
çevreci ve ekonomik 
Euro 6 motoru, düşük 
işletme giderlerinin 
yanı sıra uygun yedek 
parça maliyetiyle 
de her zaman 
kazandıracak.
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HMF MAKİNA SERVİSLERİYLE
İSTANBUL DİVAN ASİA’DA BULUŞTU!

HMF Makina geleneksel servis toplantısını b 
u yıl Divan İstanbul Asia’da gerçekleştirdi.

HMF Makina, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
iş makinaları ve endüstriyel servislerini 
İstanbul’da bir araya getirdi. İş makinası 
ve endüstriyel grupların farklı günlerde iki 
aşamalı olarak gerçekleşen toplantılarına 

yaklaşık 100 kişilik bir 
katılım gerçekleşti.

HMF Makina 
yönetiminin açılış 
konuşmalarıyla 
başlayan toplantılarda; 
HMF Makina Genel 
Müdürü Tamer 
Öztoygar ve Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ömer Engin Uzun 
sektörde servisin 
önemini vurguladı. 
Tamer Öztoygar, 
2016 yılının genel 
değerlendirmesini 

yaptıktan sonra, 2017 hedefleri hakkında 
görüşlerini katılımcılar ile paylaştı. 
Daha sonra yedek parça, pazarlama ve 
iş geliştirme ve SSH departmanlarının 
sunumlarıyla toplantılara devam edildi.

Toplantıların öğleden sonraki saatlerinde ise 
yetkili servisler 2016 yılı değerlendirmelerini 

HMF Makine Satış Sonrası Hizmetler ve 
Yedek Parça birimleri ile paylaştılar.

Toplantıların ikinci günü ise ikili görüşmeler 
yaparak tamamlandı. Genel olarak 2016 yılı 
değerlendirmesinin yapıldığı ve 2017 için 
hedefler belirlendiği toplantı da 2016 yılı 
içinde alanında en iyi performans sergileyen 
servislere plaket ve çeşitli ödüller verildi.

PETROL OFİSİ, OTO SANAYİ SİTELERİNE YÖNELİK
ÖZEL MADENİ YAĞ ETKİNLİKLERİ DÜZENLEDİ

Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar, yeni nesil motor 
yağlarını tanıtmak 
üzere Türkiye çapındaki 
sanayi sitelerine 
ve ustalara yönelik 
etkinlikler düzenledi. 
Aktivite kapsamında 16 
ilde yer alan 31 sanayi 
sitesi ziyaret edilerek 
yaklaşık 8 bin 215 iş 
yeri yüksek teknolojili 
ürünler hakkında 
bilgilendirildi.

Aktivitenin ürün tanıtımı 
bölümünde maxima CX 

5W-30 öne çıktı. Dizel partikül filtreli tüm 
binek ve hafif ticari araçlar için geliştirilen 
maxima CX 5W-30’un motor aşınmalarına 
karşı 10 kata kadar daha fazla koruma* 
sağlaması katılımcılar tarafından ilgi 
gördü.

Düzenlenen etkinlik yeni işbirlikleri için 
fırsat yaratırken, bayi iletişimlerinin 
güçlendirilmesine de katkı sağladı. 
Sanayi siteleri içerisinde yer alan iş 
yerleri ile direkt temas kurulmasını 
sağlayan etkinlik Adana, Gaziantep, 
Antakya, Malatya, Samsun, Kayseri, 
Aksaray, Konya, Eskişehir, Kocaeli, 
Sakarya, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve 
İstanbul’da yapıldı.
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ZAMAN DEĞİL GEÇEN, 
ÖMÜRMÜŞ ANLAMADIK…

Ankara’dan müzik piyasasına girmeyi 
başarmış ve başarılı da olmuş Özgün 
kardeşimizin ‘Elveda’ isimli parçasının bir 
bölümünde geçen, anlamı büyük birkaç 
kelime: ‘Zaman değil geçen, ömürmüş 
anlamadık.’. Bir anda denk geldiğim bu 
haber ile beraber gelen yazma isteği 
ve uzun zaman sonra tekrar bir arada 
olmanın heyecanı var parmaklarımda… 

Hayat, insanın karşısına ne zaman neyi 
çıkaracağının hesabını yapmıyor hiçbir 
zaman. Ya da hayatın kendine göre bir 
hesabı var da bizlerin mi bu hesapla alakalı 
bir düşüncesi olamıyor; bu durum sarmal 
bir yapı gibi sanki…

Zaman geçerken, ömür de geçiyor tabi 
haliyle. Hem bize kattıkları, hem bizden 

aldıkları ile, 
tadıyla tuzuyla 
sağlık dolu bir 
hayat herkesin 
istediği aslında. 
Tabi günümüzde 
insanların 
hayatları ile 
ilgili talepleri 
değişkenlik 
gösterebiliyor 
da… Kimi 
maddiyat, kimi 
maneviyat 
peşinde 
koşarken sağlık 

olmadan hiçbir şeyin öneminin olmadığını 
düşünen bir kesim de yok değil hani. 

Zaman bizden neler alıyor, neleri geride 
bıraktırıyor, TÜİK verilerine göre bakalım 
ülkemizdeki ve dünyadaki son durum 
nelermiş bakalım.

Yaşlı nüfus oranı son beş 
yılda %17,1 arttı
Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 
yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son 
beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 
milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında 
%7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükseldi. 
Söylenenler istatistiklerle de kanıtlanıyor 
aslında. Nüfusumuzun yaş ortalaması 
artmaya devam ediyor görüldüğü gibi… 
Yaşlı nüfusun %43,9’unu ise erkek nüfus, 
%56,1’ini kadın nüfus oluşturdu. Erkekler 
için ortalama yaşam süresi 75,3 yıl ve 
kadınlar için 80,7 yıl oldu. Kadınların 
erkeklerden daha uzun süre yaşadığı bir 
kez daha karşımıza çıktı. Aslında erkeklerin 

Ankara’dan müzik piyasasına girmeyi başarmış ve başarılı da olmuş Özgün 
kardeşimizin ‘Elveda’ isimli parçasının bir bölümünde geçen, anlamı büyük birkaç 
kelime: ‘Zaman değil geçen, ömürmüş anlamadık.’. Bir anda denk geldiğim 
bu haber ile beraber gelen yazma isteği ve uzun zaman sonra tekrar bir arada 
olmanın heyecanı var parmaklarımda… Hayat, insanın karşısına ne zaman neyi 
çıkaracağının hesabını yapmıyor hiçbir zaman. Ya da hayatın kendine göre bir 
hesabı var da bizlerin mi bu hesapla alakalı bir düşüncesi olamıyor; bu durum 
sarmal bir yapı gibi sanki…

Furkan ÇALIŞKAN
info@radusdergisi.com
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kadınlara göre daha az yaşaması akıllarda 
bazı düşünceler yaratsa da genel olarak ya 
da bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum 
söz konusu değildir. Türkiye geneli için ise 
ortalama 78 yıl olarak istatistiklerde yer 
alıyor  

Dünyada ise en yüksek yaşlı nüfus oranına 
sahip ilk üç ülke sırasıyla %31,3 ile Monako, 
%27,3 ile Japonya ve %21,8 ile Almanya 
oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke 
arasında 66. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en 
yüksek olduğu il Sinop oldu
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 
2016 yılında %18,1 ile Sinop oldu. Yine TÜİK 
verilerine göre ‘En Mutlu İl’ sıralamasında 
1. Sırada olan Sinop’un en yaşlı il olması 
da ‘mutlu yaşlılık’ teorisini destekler gibi 
sanki… Sinop’u %16,5 ile Kastamonu ve 
%15,4 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının 
en düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak oldu. 
Bu ili %3,3 ile Hakkari ve %3,6 ile Van izledi.

Türkiye’de 100 yaş ve 
üzerinde 5 bin 232 yaşlı 
olduğu görüldü
Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve 
üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2016 yılında 5 bin 
232 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en 
fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 680 kişi 
ile İstanbul, 237 kişi ile Şanlıurfa ve 219 kişi 
ile Ankara iken en az yaşlıya sahip ilk üç il 
sırasıyla 2 kişi ile Ardahan, 4 kişi ile Bilecik 
ve 7 kişi ile Bayburt oldu.

Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin 
oranı %12,7 iken yaşlı 

kadınların oranı 
%50,4 oldu
Yaşlı nüfus yasal 
medeni duruma göre 
incelendiğinde, cinsiyetler 
arasında önemli farklılıklar 
olduğu görüldü. Yaşlı 
erkek nüfusun 2016 yılında 
%1,1’inin hiç evlenmemiş, 
%83,3’ünün resmi nikahla 
evli, %2,9’unun boşanmış, 
%12,7’sinin eşi ölmüş 
olduğu görülürken yaşlı 
kadın nüfusun %2,4’ünün 

hiç evlenmemiş, %44’ünün resmi nikahla 
evli, %3,3’ünün boşanmış, %50,4’ünün ise 
eşi ölmüş olduğu görüldü.

Yaşlılık yardımından 
faydalanan yaşlıların sayısı 
620 bin 19 oldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
kayıtlarına göre, 2022 Sayılı “65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun” gereğince, muhtaç 
olduğu tespit edilen yaşlılara yapılan 
ödemelerden faydalanan yaşlıların sayısı 
2016 yılında 620 bin 19 kişi olup toplam 
yaşlı nüfus içindeki oranı %9,3 oldu. Yaşlı 
başına yapılan yıllık ortalama yardım tutarı 
ise 2 bin 548 TL oldu.

Alzheimer hastalığından 
ölen yaşlıların sayısı 2 kat 
arttı
Çağımızın yaşlılıkta en korkulan 
hastalıklarından olan Alzheimer 

hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların 
sayısı, 2011 yılında 6 bin 155 iken 2015 
yılında 11 bin 997’ye yükseldi. Alzheimer 
hastalığından ölen yaşlıların oranı 2011 
yılında %2,9 iken bu oran 2015 yılında 
%4,3’e yükseldi.

Yaşlıların %40,2’si 
çocuklarının yanında 
yaşamak istediğini ifade etti
Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre, 
2016 yılında kendilerine bakamayacak 
kadar yaşlandıklarında çocuklarının 
yanında yaşamak isteyen yaşlı bireylerin 
oranı %40,2, evde bakım hizmeti almak 
isteyenlerin oranı %38,6, huzurevine 
gitmek isteyenlerin oranı ise %7,7 olarak 
gerçekleşti.

Huzurevinde kalma 
isteğinin en önemli nedeni 
çocuklarına yük olmamak 
oldu
Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre, 
2016 yılında yaşlı bireylerin kendilerine 
bakamayacak kadar yaşlandıklarında 
huzurevinde kalmayı istemelerinin en 
önemli nedeni %48,9 ile çocuklarına 
yük olmayı istememeleri oldu. İkinci en 
önemli neden %20,2 ile huzurevlerindeki 
imkanların daha rahat olması, üçüncü en 
önemli neden ise %11,2 ile çocuklarının 

kendileriyle birlikte yaşamayı 
istememeleri oldu.

İnternet kullanan yaşlı 
bireylerin oranı 2,5 kat 
arttı
Hanehalkı bilişim teknolojileri 
kullanım araştırması sonuçlarına 
göre, İnternet kullanan 65-74 yaş 
grubundaki yaşlı bireylerin oranı 
2012 yılı Nisan ayında %3,6 iken bu 
oran 2016 yılının aynı ayında %8,8’e 
yükseldi. İnternet kullanan yaşlı 

bireyler cinsiyet bazında incelendiğinde, 
erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet 
kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı 
erkeklerin oranı 2016 yılında %12,5 iken 
yaşlı kadınların oranı %5,8 oldu.

*Kaynak: TÜİK
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KIŞ LASTİĞİNİ SAKLARKEN VE YAZ LASTİĞİNE 
GEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Kış koşullarının başladığı 1 Aralık 
tarihinden bu yana uygulanan zorunlu 
kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla 
sona erdi. Kış lastiği kullanan sürücüler 
için şimdi yaz lastiklerine dönüş zamanı. 
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği 
LASİD’den yapılan açıklamada; kış 
lastiklerinin, ısınan havayla birlikte +7 
derecenin altındaki sıcaklıklarda ve kış 
koşullarında sürücülere sağladığı avantajları 
yitireceğine; daha üstün performans 
ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine 
zamanında geçişin önemine işaret ediliyor. 
Yaz lastiğine geçiş sürecinde iki soru öne 
çıkıyor. Araçtan çıkarılan kış lastikleri nasıl 
saklanmalı ve korunmalı? Kış boyunca 
depoda bekleyen veya yeni alınacak yaz 
lastikleri için nelere dikkat edilmeli? LASİD 
açıklamasında kış lastiği ve yaz lastiği 
açısından dikkat edilmesi gereken noktalar 
şöyle belirtildi:

Kış lastiğini saklarken;
• Lastiğin saklandığı depo zemini;   
betondan düzgün yapılmış olup, temiz   
olarak muhafaza edilmelidir.

• Lastikler mümkün ise dik olarak ve 
yan yana, değil ise üst üste 8 adetten daha 
fazla olmamak ve zaman zaman üstteki alta 

mantığıyla yer değiştirilerek istiflenmeli; 
yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. 
Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden 
kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya 
özen gösterin. 

• Lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık 
altında saklamalısınız. Güneş ışınlarıyla 
yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay 
ışınların lastik üzerine gelmesi önlenmelidir. 

• Lastiğinizi oda sıcaklığında 
saklamalısınız. Depo ortamı mümkün 
olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış 
olmalıdır. Nemli, ıslak veya rutubetli 
ortamlarda kesinlikle saklanmamalıdır. 

• Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit vb 
kimyasalların bulunduğu depolarda ve 
kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın 
depolamayın. 

• Lastiklerin tesisat boruları ve 
radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.

• Lastiklerin saklandığı alanda tavan/çatı, 
pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su 
sızıntısı olmamalı.

• Lastikleri kirletecek ve/veya zarar 
verecek maddeler depoda bulunmamalıdır.

Yaz lastiğini takarken;
Diş derinliği çok önemli: Kış lastiğine 
geçerken depoda sakladığınız yaz lastiğinizin 
diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. 
Diş derinliğinin 1.6 mm’den daha düşük 
olmaması gerekir (bu lastiklerin yasal olarak 

da kullanılması 
mümkün 
olmadığından, 
yenileri ile 
değiştirlmesi 
gereklidir). 
Ayrıca 1.6 
mm’den daha 
az diş derinliği 
olan lastikler 
yol tutuşu, fren 
mesafesi, yakıt 
tüketimi gibi 
konularda da 
olumsuzluk 
getirir. 

Düzensiz aşınmalara dikkat: Yaz 
lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt 
kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin 
herhangi bir noktasında görülen düzensiz 
aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma 
benzeri özürler uzmanları tarafından 
incelenmeli ve alınacak karara göre 
uygulama yapılmalıdır.

Doğru janta monte: Lastiklerinizin doğru ve 
teknik olarak uygun janta monte edilmesini 
sağlamalısınız.

Aracınıza uygun hava: Yaz lastiklerinizin 
uygun hava değerlerinde şişirilip 
şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize 
aracınızın kitabında önerilen doğru ve uygun 
havayı basmalı/bastırmalısınız.

Balans ayarı: Lastiklerinizin balans 
ayarlarını yaptırmalısınız.

Lastiğin araca montajı: Lastiklerinizi 
aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı 
gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı 
bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol 
ettirmelisiniz.

Hava basıncı kontrolü: Lastiğinizin havalarını 
mümkün olduğunca sık ve lastikler 
soğuk iken ölçmeli ve azalma var ise 
tamamlatmalısınız. Unutmayın doğru lastik 
doğru hava ile daha verimli hizmet eder. 
Yüksek hava lastiğinizin sırtının ortasında, 
düşük hava ise lastiğinizin sırtının omuza 
doğru kenarlarında anormal aşınmalara 
yol açar ve zamanından önce lastiğinizi 
değiştirmek zorunda kalırsınız.

Kış lastiği uygulaması 
1 Nisan tarihinde sona 
erdi. Merak edilen iki 
soru var. Kış lastiklerini 
nasıl saklamalıyız? 
Yaz lastiğini seçerken 
ve takarken nelere 
dikkat etmeliyiz? 
Lastik Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği 
dikkat edilmesi 
gerekenleri şöyle 
sıraladı...
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AĞIR NAKLİYE SEKTÖRÜNE
EURO 6 MERCEDES-BENZ AROCS 3363 LS
ÇEKİCİ TESLİMATI

1957 yılından günümüze, tecrübesi, güveni 
ve üstün hizmet standartları ile proje 
taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo 
taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, 
ağır kaldırma, indirme, yerleştirme 
alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin 
önde gelen çözüm ortaklarından Hareket 
Proje tercihini Mercedes-Benz’in en güçlü 
motoruna sahip ağır nakliye taşımacılığı 
aracı Mercedes-Benz Arocs 3363 LS’den 
yana kullandı.

Ağır nakliye ve proje taşımacılığı, özellikle 
nükleer santral, rüzgârgülü ve standart 
ölçüler dışındaki bilumum yüklerin 
taşımacılığında 70 adet çiftçeker çekicisi 
bulunan Hareket Proje kendileri için 
özel olarak üretilen Arocs 3363 LS aracı 
Sancaktepe’deki tesislerinde teslim aldı.  

Hareket Proje’nin merkez tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü 
Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk 
yetkili bayii Has Otomotiv İstanbul Şubesi 
Kamyon Satış Müdürü Onur Güldik, 
Hareket Proje Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Altunkum, Genel Müdürü Engin 
Kuzucu, Operasyon Müdürü Samet Gürsu, 
Ağır Nakliye Müdürü Yüksel Akalın ve 
Nakliye Müdür Yrd. Ersin Özen katıldılar.

Törende Hareket Proje adına konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum 
“Mercedes-Benz’in donanımlı araç 
portföyü içerisinde kendi ihtiyacımıza 
cevap veren yüksek çekiş gücüne sahip bu 
aracı bizim için konfigüre eden Mercedes-
Benz Türk’e teşekkür ederiz. Hareket 

Proje olarak en son teknolojik ürünlerle 
çalışarak sektörde zorlu yollarda sıra dışı 
yükler taşıyarak ön plana çıkıyoruz. Bu 
araç yatırımını da bu nedenle yapıyoruz.” 
şeklinde konuştu.  

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Müdürü Haluk Burçin Aki, törende yaptığı 
konuşmada, “Mercedes-Benz yeni ürün 
gamının bir ferdi olan Arocs 3363 LS 
çekici aracın Türkiye’de ağır nakliye 
segmentine yeni bir soluk getireceğini 
düşünüyoruz. Bugün bu aracın teslimatını 
Hareket Proje’ye yapıyor olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu aracımız 625 
beygir gücü, 3.000 Nm tork üreten, 15.6 
lt hacimli Mercedes-Benz’in en yüksek 
performanslı motoruyla donatılmıştır. 
Alanında uzman olan Hareket Proje’ye 
Arocs 3363 LS aracımızı maksimum 
verimlilikte kullanacaklarından eminiz. 

Bu segmentlerde araç ihtiyacının 
önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de 
artmasını bekliyoruz. Gelecekte Arocs 
3363 LS ve benzeri araçları sahalarda 
daha fazla görmeyi umuyoruz.” dedi.  

Mercedes-Benz Arocs 3363 
LS - 120 ton çekici
Mercedes-Benz; Avrupa pazarında 
yıllardır çok güçlü olduğu ve üstün ürünler 
sunduğu ağır nakliye segmentinde, 
Türkiye pazarında da güçlü ürünleriyle 
yer alıyor. Bu çerçevede yeni Euro 6 ürün 
ailesinden Arocs 3363 LS 120 tonluk 
çekicisiyle sektörün ve müşterilerinin 
ihtiyacına yönelik, teknolojik, rekabet 
gücünü artıran ve üstün özellikler 
sağlayan çözümler sunuyor. Ağır nakliye 
segmentinin ihtiyacına en iyi cevabı veren 
üstün donanımı hidrolik sistemli Turbo 

Hareket Proje Taşımacılığı 
üstün donanıma sahip 
Mercedes-Benz Arocs 
3363 LS ile filosunu 
güçlendiriyor.  
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Retardar Kavramayı içinde barındıran 
özel bir araç olan Mercedes-Benz Arocs 
3363 LS; aks konfigürasyonu, kabin 
genişliği, güvenlik donanımları ve motoru 
bakımından da özel bir araç. 

Arocs 3363 LS 120 ton çekici, Mercedes-
Benz marka 9 tonluk ön aksı ve 13.4 
tonluk cerli arka aksları ile ağır nakliye 
sektörünün ihtiyacına uygun akslarla 
üretildi. Arka iki akstan tahrikli Arocs 
3363, 6x4 aks konfigürasyona sahip 
bir araçtır. 4,83 aks tahvil oranıyla ağır 
yüklerde ihtiyaç olan yüksek tork iletimi 
ve yüksek performansıyla ağır nakliye 
kullanıcılarına hitap eder. Bu araca sahip 
sürücüler 4 körüklü arka aks sayesinde 
konforlu ve güvenli sürüş yaparlar. 

Arocs 3363 LS, yüksek tavanlı ve 2.5 m 
genişliğindeki büyük kabini, konforlu 
çift yatağı sayesinde şoförü için kabin 
içerisinde konforlu ve ferah bir yaşam 
alanı sunar. Direksiyondan kumanda 

edilen vites, start-stop 
düğmesi, çok fonksiyonlu 
direksiyon simidi, 
ergonomik sürücü paneli; 
ESP, şerit takip asistanı, 
aktif fren sistemi, yorgunluk 
algılama asistanı gibi ileri 
güvenlik sistemleri bu 
araçta mevcut. 

Bu aracın motoru 625 
beygir gücüne, 3.000 
Nm tork üreten, 15.6 lt 
hacimli Mercedes-Benz’in 
en yüksek performanslı 
motorudur. Araç, kendi 
ağırlığı ve semi treylerin 
ağırlığı dahil toplamda 120 
ton yük çekme kapasitesine 
sahiptir. Ağır nakliye 
operasyonlarının sağlığı 
ve şoförün 
konforu, 
Mercedes-
Benz marka 
12 ileri 4 geri 
PowerShift 3 
şanzıman ile 
garanti altına 
alınmıştır. 
Ağır hizmet 
tipi G330-12 
PowerShift 
3 şanzıman, 

3.300 Nm yüksek tork 
iletim kapasitesi ile ağır 
nakliyenin ihtiyacına yanıt 
verir. 

Turbo Retarder Kavrama; 
Mercedes-Benz’in ağır 
nakliye segmentinde 
sunduğu, rakiplerine 
oranla müşterilerine 
oldukça üstün avantajlar 
sağlayan çok güçlü bir 
donanımdır. Turbo kavrama 
ve retarder donanımlarını 
birlikte sunan Arocs 3363 
LS, kalkış, frenleme, 
hassas manevralar ve çok 
düşük süratlerde, giderken 
veya dururken Turbo 
Retarder Kavrama ile her 
durumda etkileyici faydalar 
sağlar. Bir tork konvertörle 

kıyaslandığında aşınmasız tork aktarımı 
ve ısı dengesi sayesinde en ağır yüklerde, 
sık dur-kalklarda, uzun süren zorlu 
manevralar ve aşırı düşük hızlarda bile 
azami araç kullanılabilirliği sunan araç, 
hassas hidrodinamik kalkış ve manevralar 
sayesinde yüksek konforu da beraberinde 
sunuyor.

Aşınmasız sürüş ve kuru kavramanın 
ömründe ciddi artış sağlayan Turbo 
Retarder Kavramalı araç; güçlü entegre 
retarder, birincil retarder sayesinde düşük 
süratlerde bile azami frenleme kuvveti 
ve geri viteste dahi retarder fonksiyonu 
sağlıyor.

Arocs 3363 LS piyasada kardanik pleyt 
olarak bilinen, 3.5”‘lik ağır hizmet tipi dört 
yana yatar 5.teker çeki tablası, filo takip ve 
telsiz ön hazırlık sistemi ile donatıldı. 
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POLAT, “ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİREREK HIZLI VE 
KALİTELİ HİZMETLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ” 

156 ARAÇ İÇİN 20 MİLYON 295 
BİN 453 TL ÖDEME YAPILDI
Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki yaşam 
seviyesini artıracak, vatandaşların gündelik 

yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlerin 
daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılması için 
satın alınan yeni araçlarla birlikte Yeşilyurt 
Belediyesinin araç filosundaki sayı 256’ya 
yükselirken, bugüne kadar satın alınan 156 
araç için 20 Milyon 295 Bin 453 TL ödeme 
yapıldı.

ARAÇ FİLOSUNA DAHİL 
EDİLEN 7 ADET İŞ MAKİNASI 
SERGİLENDİ
Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde saha 
çalışmalarına aralıksız devam eden Yeşilyurt 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterine 
dahil edilmek amacıyla satın alınan altı 
adet kamyon ile bir adet 12 tonluk toprak 
silindirin hizmete girmesiyle nedeniyle MAŞTİ 
karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası 
önünde tören düzenlendi.

Törene AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa 
Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt 
Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent 

Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, 
Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve 
personeller katıldı.

BAŞKAN POLAT, “7 ADET YENİ İŞ MAKİNASINI 
2 MİLYON 250 BİN TL BEDELLE PARKIMIZA 
KAZANDIRDIK”

Süratli ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt 
İlçesine hizmet etmeye devam ettiklerini ifade 
eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur 
Polat, saha çalışmalarında kullanılmak üzere 
iki milyon 250 Bin 119 TL bedel karşılığında 
satın aldıkları yedi adet iş makinesinin Yeşilyurt 
İlçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Polat, “Modern ve günümüz 
teknolojisine uygun araçlarla Yeşilyurt 
Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hızlı ve 
kaliteli hizmetler götürmeye devam edeceğiz. 
Göreve geldiğimiz ilk günden beri millete 
efendi olmaya değil hizmetkârı olma hedefiyle 

çalışıyoruz. Gece gündüz 
demeden mesai yapıyoruz” 
diye konuştu. 

“KALİTELİ 
HİZMETİ ARAÇ 
FİLOMUZUN 
GÜCÜYLE 
YAKALIYORUZ” 

Son alınan araçlarla birlikte Yeşilyurt 
Belediyesi araç filosundaki araç sayısının 
256’ya yükseldiğine dikkat çeken Başkan 
Polat, “Halka hizmet etmekle sorumlu 
olan yerel yönetimlerin en büyük gücü ve 
kapasitesi araç parkındaki iş makinelerinin 
sayısıyla eşit orantılıdır. Göreve geldiğimiz 
ilk günden beri araç parkımızı genişletmeye 
ve iş makinelerinin sayısını artırmaya gayret 
gösterdik. Stratejik planlamalarımızda yer 
verdiğimiz araç sayımızı artırma planlarına 
göre modern araçları filomuza dahil 
etmeye devam ediyoruz. İş makinelerimiz 
ilçemizin dört bir tarafında devam eden 
çalışmalarımızda hemşerilerimizin hizmetinde 
olacaktır. İlçemiz genelinde devam eden 
hizmetlerimizin kapasitesini ve verim 
düzeyini artırmak için her yıl araç filomuza 
modern makineler dahil etmeye devam 
ediyoruz. Toplam 249 adet araç ile hizmet 
veriyorduk, son alınan araçlarla birlikte araç 
parkımızdaki araç sayımız 256’ya çıktı. Bugün 
düzenlediğimiz törenle hizmete sunduğumuz 
altı adet kamyon için Devlet Malzeme Ofisine 

1 Milyon 980 Bin 119 TL, bir adet 12 tonluk 
toprak silindiri içinde 270 bin TL ödeme 
yaptık. Modern makinelerin getireceği iş 
üretme verimliliği sayesinde vatandaşlarımıza 
daha kaliteli hizmetler götüreceğiz. Yeni iş 
makinelerimiz Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı 
olsun” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN 
BAŞARILI HİZMETLERİ AK 
BELEDİYECİLİĞİN FARKINI 
GÖSTERİYOR”
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 
Yeşilyurt Belediyesinin ilçenin dört bir tarafında 
güzel, kalıcı ve nitelikli hizmetler sunduğunu, 
bu durumunda memnuniyet verici olduğunu 
ifade etti.

AK Belediyeciliğin diğer belediye 
anlayışlarından farklı olduğunu sözlerine 
ekleyen Milletvekili Şahin, “Malatya’daki 
14 Belediye’den 12’si AK Partiden seçilmiş 
Belediye Başkanlarımız tarafından 
yönetilmektedir. AK Belediyeciliğin farkını 
bu belediyelerimizin hizmetlerinde yakından 
görüyoruz.30 Mart 2014 tarihinden bugüne 
kadarki sürece baktığımız zaman; Malatya 
Büyükşehir Belediyemizin yönetiminde 
iki merkez ilçemiz olan Yeşilyurt ve 
Battalgazi Belediyelerimiz hizmetlerde 
yarışıyorlar. Belediye Başkanlarımız medarı 
iftiharlarımızdır. Malatya Büyükşehir Belediye 
başta olmak üzere tüm Belediyelerimiz 
millete hizmet yolunda faydalı çalışmalara 
yaptıkça bizlerde gururlanıyoruz. Gittiğimiz 
her yerde halkımızın dualarını alıyoruz, bu 
durumda AK Belediyeciliğin ne kadar önem arz 
ettiğini göstermeye yetiyor. Vatandaşlarımızın 
gündelik sıkıntılarını bertaraf olması için 
güzel hizmetler yapılıyor. Yeşilyurt Belediyesi, 
Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak 
üzere kamu ve kuruluşlarla çok güzel diyalog 
halinde ilçeye faydalı hizmetlerde bulunuyor. 
Yeşilyurt Malatya’nın Batıya açılan konumunda 
olduğu için son yapılan çalışmalarla cazibe 
merkezi olmaya doğru koşar adımlarla 
ilerliyor. Açılan yollara, alt ve üst yapı ve imarla 
ilgili çalışmalara baktığımız zaman verimli 
hizmetlerin yapıldığına şahit oluyoruz. Bu 
hizmetleri daha süratli ve hızlı bir şekilde 
yerine getirmek maksadıyla Yeşilyurt Belediyesi 
araç filosuna yeni araçlar dâhil ediyor. Yeni iş 
makineleri Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu.

Araç filosunu geliştirmeye ve 
modernize etmeye devam 
eden Yeşilyurt Belediyesi, 
Devlet Malzeme Ofisinden 
iki milyon 270 bin TL bedel 
karşılığında satın aldığı altı 
adet kamyon ile bir adet 
12 tonluk toprak silindir 
makinesini araç filosuna dahil 
etti.
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ÇÖPTEN SONRA ÇAMUR DA 
ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Katı 
Atık Depolama Sahası’nda oluşan metan 
gazından elektrik üretmenin ardından şimdi 
de arıtma tesislerinden çıkan çamurlardan 
elektrik üretecek. Günde yaklaşık 100 ton 
atık çamurunun yakılmasıyla 2,5 megavat 
saat elektrik üretecek olan çamur yakma 
tesisleri açılış için gün sayıyor. Çamur yakma 
tesislerindeki son düzenlemeleri yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tamamen yerli üretilen 
tesis sayesinde önemli bir çevre sorunu 
olan atık çamurlarının bertaraf edileceğini 
hem de günde 2,5 megavat saat elektrik 
üretileceğini kaydetti.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 
şehir olması amacıyla çevre yatırımlarına 
ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, metan 
gazından elektrik üretimi, ana içme suyu 
hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan 
elektrik üretimi ve güneş panellerinden 
elektrik üretiminin ardından arıtma 
tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik 
üretimi için kurulan tesiste sona yaklaştı. 
BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisinde inşa edilen tesislerde 
üretim için artık gün sayılmaya başlandı.

ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE
Çamur yakma tesisinde devam eden son 
hazırlıkları yerinde incelen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, imalat 
hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’dan bilgi aldı. Bursa’nın 

daha yaşanabilir bir kent 
olması ve yeniden Yeşil 
Bursa olarak anılması için 
çevre yatırımlarına büyük 
önem verdiklerini hatırlatan 
Başkan Altepe, “Arıtma 
tesisi atığı olan çamurların 
bertaraf edilmesi gerekiyor. 
Bu uzun yıllardır büyük bir 
sorundu. Çamurlar üretiliyor, 
fakat bu çamurlar bertaraf 
edilemiyordu. Şimdi artık 
bu çamuru ürettiğimiz 
yerde direkt olarak yakıp 
yok edebiliyoruz. Yaptığımız 

araştırmaların sonunda örneklerini 
Amerika ve Almanya’da gördüğümüz bu 
tesisi kentimize kurmaya karar verdik. 
Son teknolojik metotları kullanarak 
yerli üretimle kentimize kazandırdığımız 
tesisi önümüzdeki günlerde çalıştırmaya 
başlayacağız” dedi.

12 YILDA KENDİNİ AMORTİ 
EDECEK
Tesislerin çalışma sistemi hakkında da 
bilgi veren Başkan Altepe, günlük 400 ton 
sıvı çamurun sıkıştırıldıktan sonra 100 
tona düşürülüp, bu tesislerde yakılacağını 
söyledi. Akışkan yataklı kazanlarda ilk 
etapta sistemi çalıştırmak için doğalgaz 
kullanılacağını belirten Başkan Altepe, 
“Startı doğalgazla verip kazanımız 850 
dereceye kadar yükseliyor. 850 dereceden 
sonra sistem normal rejime giriyor. Proses 
çalışıyor ve bundan sonra 3600 kalori olan 
çamur aynı bir kömür gibi yanmaya başlıyor. 
İçeriye üflenen 600 derecelik hava ile birlikte 
kendi kendini yakıyor. Burada çamur kendi 
kalorisiyle yanıyor ve saatlerce, günlerce 
aylarca bu yanma devam edebiliyor. Kazanın 
sıcaklığını direkt eşanjörlere vererek buhar 
üretiyoruz. Atık ısıda üretilen buhar burada 
tribünlere giderek elektrik enerjisine 
dönüşüyor. 2.5 megavat saat burada günlük 
elektrik üretiliyor. Hesaplarımıza göre de 
tesis ürettiği elektrikle 12 yıl gibi bir sürede 
kendini amorti etmiş olacak” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hamitler 
Katı Atık Depolama 
Sahası’nda oluşan 
metan gazından 
elektrik üretmenin 
ardından şimdi de 
arıtma tesislerinden 
çıkan çamurlardan 
elektrik üretecek. 
Günde yaklaşık 100 
ton atık çamurunun 
yakılmasıyla 2,5 
megavat saat elektrik 
üretecek olan çamur 
yakma tesisleri açılış 
için gün sayıyor. Çamur 
yakma tesislerindeki 
son düzenlemeleri 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
tamamen yerli üretilen 
tesis sayesinde önemli 
bir çevre sorunu olan 
atık çamurlarının 
bertaraf edileceğini 
hem de günde 2,5 
megawatt saat elektrik 
üretileceğini kaydetti.
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ARÜSDER FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Birincisi, 5-13 Mart tarihlerinde 
Amerika’nın Las Vegas şehrinde 
yapılan  CONEXPO 2017 iş ve inşaat 
makinaları ve teknolojileri fuarı, 
ikincisi ise 28-30 Mart tarihlerinde 
Almanya’nın Berlin şehrinde 
gerçekleşen Wasser Berlin, Çevre 
Koruma, su yönetimi ve arıtma 
ekipmanları fuarı. 

Her iki fuarda da Derneğimizi 
Başkanımız Burhan Fırat temsil 
etmişlerdir. 

Makine İmalat Sanayi Dernekleri 
Federasyonu  (MAKFED) ile birlikte 
katıldığımız fuarlardan, 3 yılda bir 

düzenlenen CONEXPO 
fuarında,  iş makineleri 
ve üst yapılı araçlar 
ile ilgili son yenilikler 
takip edilmiş, 3 yılda bir 
düzenlenmesi ve Amerika 
kıtasında düzenlenen 
sektörel bazda en büyük 
fuar olması nedeniyle 
katılımın ve ziyaretçilerin 
yoğun olduğu bir fuar 
olarak dikkati çekmiştir. 
2017 yılında  230 dönüm 
(yaklaşık 230.000 m2) 
alanda düzenlenen 

fuarda, 2500’ün üzerinde  katılımcı 
firma stand açmış, fuarı hergün 
yaklaşık 25.000 kişi ziyaret 
etmiştir.  Böylesi büyük bir fuarda 
MAKFED ile birlikte Türkiye ve 
Türkiye’nin üst yapı sektörünün 
lider kuruluşları Dernek çatısı 
altında tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Almanya’da gerçekleştirilen 
ve katıldığımız ikinci fuar ise, 
Almanya’nın Berlin şehrinde 
düzenlenmiştir. Dört günlük süre 
boyunca, Almanya haricinde 26 
ülkeden yaklaşık 450 katılımcı 

firma ürünlerini sergilemiştir. Su 
temininde kullanılan teknolojiler, 
atık suların geri kazanımı, kullanılan 
ekipmanlar, şehirlerin temiz tutulması 
ile ilgili teknolojilerin yer aldığı fuarı 
her gün 7500 kişiye yakın ziyaretçi takip 
etmiştir. 

Bu iki fuar da Kasım ayında 
düzenleyeceğimiz Arüsder 4.ncü Araç, 
Araçüstü Ekipman, iş Makinaları ve 
yan sanayi fuarı için iyi birer örnek 
teşkil etmektedir. Bu vesile ile 22-25 
Kasım 2017 tarihlerinde düzenleyecek 
olduğumuz fuarın yurtdışında 
katıldığımız fuarlar seviyesinde olması 
için çalışmalarımıza var gücümüzle 
devam ediyoruz. 

Birincisi, 5-13 Mart tarihlerinde Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılan  
CONEXPO 2017 iş ve inşaat makinaları ve teknolojileri fuarı, ikincisi ise 28-30 
Mart tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen Wasser Berlin, Çevre 
Koruma, su yönetimi ve arıtma ekipmanları fuarı. 

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

DERNEĞİMİZ ADINA MART AYINDA İKİ 
BÜYÜK ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİ. 
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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

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

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

İSTANBUL AUTOSHOW 
2017

Başlangıç: 21.04.2017  
Bitiş:30.04.2017  

İstanbul 8.Otomobil 
Fuarı

TURKIYE - Tuyap IST Tüyap Fuar ve Fuarcılık

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

 2017
FUAR TAKVİMİ

201766
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SAF-HOLLAND,
TÜRKİYE’DE ÜRETİM İÇİN YATIRIM YAPIYOR

Yıllık ortalama 1 milyar 42 milyon Euro’luk 
satış hacmi ve 3 bin 200’ün üzerinde 
istihdam kapasitesiyle, dorse, çekici ve 
otobüsler için aks bağlantılı sistemler 
ve bileşenlerinin lider üreticilerinden 
SAF-HOLLAND, Düzce’deki yeni üretim 
tesisinin kapılarını açtı. Tesisin açılışı; SAF-
HOLLAND CEO’su Detlef Borghardt, EMEA 
Bölge Başkanı Alexander Geis ve SAF-
HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bilal 
Azizoğlu’nun ev sahipliğinde kamu ve özel 
sektörden üst düzey katılımla gerçekleşti.

SAF-HOLLAND ürün ailesi, treyler ve 
semitreyler için komple aks grupları, 
dorse ayakları ve king pin gibi kritik 
ürünlerin yanı sıra çekiciler için beşinci 
teker, ağır kamyon ve otobüsler için havalı 
süspansiyon sistemleri gibi çözümleri 
kapsıyor.

KOMŞU PAZARLARA 
TÜRKİYE MERKEZLİ 
İHRACAT HEDEFLİYORUZ
2020 yılı stratejileri doğrultusunda 
Türkiye’nin kendileri için önemine değinen 
SAF-HOLLAND CEO’su Detlef Borghardt 
açıklamasında; “SAF-HOLLAND olarak 
2020’ye kadar belirlediğimiz büyüme 
stratejimizde yeni pazarların önemi büyük. 
Dünya geneline bakıldığında, sunduğumuz 
her ürün grubunda ilk üç tedarikçi 
arasında yer almaktayız. Avrupa’da aks 
sistemlerinde genel pazar payımız yüzde 
40’ların üzerindedir. Türkiye’deki araç 

üretimine bakıldığında ise yüzde 
25’lik bir pazar payına sahibiz. 
Türkiye’deki pazar payımızı 
arttırabilmek, müşterilerimize daha 
yakın olmak, ürün ve hizmetlerimizi 
hızlı sunabilmek, orta vadede de 
komşu pazarlara Türkiye merkezli 
ihracat yapmak üzere yeni tesisimizi 
faaliyete geçiriyoruz. Türkiye, 
bizim için Avrupa ve Ortadoğu 
pazarları arasında önemli bir köprü 
ve bu bölgede yaptığımız yatırım 
doğrultusunda büyük fırsatlar 
görüyoruz” dedi.

YENİ FABRİKA İLE 
TÜRKİYE’DEKİ 
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ 
ARTTIRILACAK
Taşımacılık sektöründe yükselen 
maliyetlere dikkat çeken SAF-
HOLLAND EMEA Bölge Başkanı 
Alexander Geis, yaptığı açıklamada; 
“SAF-HOLLAND olarak ürünlerimizin 
tasarım ve üretiminde kalite ve 
dayanıklılık açısından yüksek mühendislik 
becerisine sahibiz. Müşterilerimizin 
içinde bulunduğu rekabetçi koşullar ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün 
vermeden, daha hafif ve bakım gideri 
düşük ürünler üretiyoruz ki bu da yakıt 
tüketimini ve kilometre başına maliyeti 

azaltıyor. Türkiye’de aks sistemleri ile 
üretime başlayacağız. Uzun vadede üretim 
yelpazemizi genişleterek çekici araçlar için 
beşinci teker gibi ürünlerin de üretimini 
Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eş 
zamanlı olarak Türkiye’deki satış sonrası 
hizmetler ve servis ağı yapılanmamıza da 
yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye 
belirtti.

35 BİN AKS ÜRETİMİ 
YAPILACAK
Yeni fabrikaları ile ilgili detaylı bilgi veren 
SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü 
Bilal Azizoğlu konuşmasında; “10 bin 
metrekaresi kapalı, 3 bini açık olmak 
üzere toplam 13 bin metrekarelik bir alan 
üzerine fabrikamızı kurduk. 90’lı yıllardan 
bu yana ülkemizde ürünleri kullanılan 
ve 2011 itibariyle Türkiye’de resmi 
olarak faaliyete geçen SAF-HOLLAND’ın 
ekonomiye şimdi de üretici olarak katkı 
sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. 
SAF-HOLLAND Grup’un yüksek kalite 
standartlarında üretim yapacağımız 
tesisimizde orta vadeli planlarımız 
dahilinde hedefimiz, iki yıla kadar 35 bin 
adet aks üretmek. Türkiye’deki pazar 

payımızı arttırarak komşu pazarlara 
ihracat yapmak ana hedeflerimiz arasında. 
Fabrikamızı, başta Ortadoğu olmak üzere, 
Afrika, Rusya, Güney Afrika ve hatta ihtiyaç 
halinde Orta Avrupa’ya ürün sağlayacak bir 
merkez haline getirmeyi planlıyoruz” diye 
açıkladı.

Ticari araçlar sektöründe 
dorse, çekici ve otobüs 
uygulamalarının lider 
tedarikçilerinden SAF-
HOLLAND, Türkiye’deki ilk 
üretim tesisini hizmete açtı. 
Almanya merkezli şirket, 5 
milyon Euro’luk yatırım ile 
Türkiye’deki pazar payını 
arttırmak üzere Düzce’de 
üretime başladı.
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YURTGAZ, FİLOSUNU YENİ YATIRIMLA GÜÇLENDİRDİ

3 ADET MAN TGS 18.420 4X2 BLS 
ÇEKİCİ ALDI…

Teslimat töreni, YURTGAZ filosunda halen 
aktif olarak görev yapan nostaljik efsane 
Kırmızı Burunlu MAN ile halefi kırmızı 
renkli yeni nesil TGX’in buluşmasına da 
sahne oldu. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, İstanbul Şubesi Satış Müdürü 
İbrahim Altun ve Müşteri Temsilcisi Umut 
Yağcıoğlu’nun katıldığı teslimat töreninde, 
Yurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Gümüş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Abdülkerim Gümüş, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Gümüş ile YURTGAZ Genel Müdürü 
Ergürhan Yıldırım’da yer aldılar. Törende, 

araçların finansmanını sağlayan VDF 
(Volkswagen Doğuş Finans) adına ise VDF 
MAN Satış Müdürü Soner Delikan ve VDF 
MAN Bölge Satış Yöneticisi Doğan Gamsız 
da hazır bulundular.

YURTGAZ olarak alanında dünyanın en 
büyük ve ençok ziyaret edilen fuarı olan 
Petroleum Istanbul 2017’de düzenli olarak 
yer aldıklarını belirten Yurt Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Gümüş, “Fuarda, 

ilk aracımız olan efsane 
kamyon Kırmızı Burunlu 
MAN’ı da sergiliyoruz. 
Diğer bir deyişle ilk 
aracımız da MAN oldu, son 
tercihimiz de yine MAN 
oldu. Bu tercihimizde; 
MAN araçlarının üstün 
nitelikleri, düşük yakıt 
tüketimi ve işletme 
maliyetleri, yaygın ve 
rekabetçi Satış Sonrası 
Hizmetler gibi birçok 
avantajı belirleyici oldu” 
şeklinde konuştu. 

Tüm MAN araçlarının, ileri teknolojileri 
ve üstün nitelikleri ile bulundukları 
segmentlerin premium sınıflarını 
oluşturduklarını vurgulayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara da “Gelişen 
yönetmelikler ve yükselen standartlarla 
birlikte bu fark, her geçen gün daha da 
belirginleşiyor. Örneğin MAN, zaten yıllardır 
uzmanı olduğu Common Rail teknolojisi 
ile Euro 6C motorlarda, selefine göre daha 
yüksek bir güç ve torka ulaşmasına karşın, 
hem yakıt tüketiminde hem de emisyon 
değerlerinde çok önemli düşüşler sağladı” 
diyerek, MAN araçlarının her koşulda 
üstün performanslarını koruyarak hizmet 
verdiğinin de altını çizdi. 

VDF MAN Satış Müdürü Soner Delikan 
ise “Volkswagen Doğuş Finans olarak 
müşterilerimize farklı, efektif ve özgün 
finans çöüzümleri sunuyoruz. Müşterimizin 
koşullarına özel bir yapılandırma 
gerçekleştirebiliyoruz. YURTGAZ’ın 
gerçekleştirdiği bu satınalmada da VDF 
olarak finansal çözümler sunabilmekten 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Türkiye enerj sektörünün 
dinamik ve LPG’nin uzman 
kuruluşu YURTGAZ, 
filosunu Euro 6C motorlu 
yeni MAN çekiciler ile 
güçlendirdi. Satın alınan 
3 adet MAN TGS 18.420 
4X2 BLS çekiçinin teslim 
töreni, YURTGAZ’ın katıldığı 
Petroleum Istanbul 2017 
fuarında gerçekleştirildi. 
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FORD OTOSAN’IN
“BAL ARILARI MÜHENDİS OLUYOR”

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu 
Ford Otosan’ın, Uçan Süpürge Kadın İletişim 
ve Araştırma Derneği ile birlikte yürüttüğü 
“Bal Arıları Mühendis Oluyor” 
sosyal sorumluluk projesi 
önemli bir ödüle daha layık 
görüldü. Proje, son olarak 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun 
(TİSK) geleneksel Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri’nde, 
“Büyük Ölçekli Şirketler” 
kategorisinde İyi Uygulama 
Ödülü’nü almaya hak 
kazandı. 

Toplam 55 şirketin 
başvurduğu ve 24 şirketin 
sosyal sorumluluk 
projelerinin finale kaldığı 
yarışmanın seçici kurulunda 
medya, siyaset ve iş 

dünyasından etkin isimler yer aldı. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun katılımıyla düzenlenen 
törende, Ford Otosan’ın ödülü şirketin İnsan 
Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş’e 
takdim edildi.

Ölmez Ateş: “Türkiye 
sanayisine daha fazla kadın 
mühendis kazandırmak için 
yola çıktık”
“Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 
odaklanan bir proje olduğunun altını çizen 
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü 
Nursel Ölmez Ateş, ödül töreninde şunları 
söyledi:

“Bundan iki yıl önce Türkiye’nin 81 iline 
ulaşmak için bir yola koyulduk. 81 okulda 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını kız 
ve erkek öğrencilere anlatarak, Türkiye 
sanayisine daha fazla kadın mühendis 
kazandıralım istedik. Bugüne kadar 55 ili 
ziyaret edip, kız çocuklarımıza toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramını anlattık ve siz 
de mühendis olabilirsiniz dedik. Bu projeyi 

yaparken kadın ve erkek mühendislerimiz 
bizimle beraber okullara gelip, ‘Biz yaptık 
siz de yapabilirsiniz’ diyerek çocuklarımıza 
rol model oldular. Bu ödülü, Ford 
Otosan’ın gönüllü çalışanları, gönüllü 
bayileri ve projeye emek veren tüm 
çalışma arkadaşlarım adına alıyorum.”

Proje ile bugüne kadar 
toplam 12.064 öğrenciye 
ulaşıldı
Meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına 
dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere 
katılımının önemi hakkında kamuoyunda 
farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen 
ve bugüne kadar 12 binden fazla öğrenciye 
ulaşılan “Bal Arıları Mühendis Oluyor” 
kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle 81 
ilde eğitim gören kız öğrenciler mühendis 
olma yolunda teşvik ediliyor. Ayrıca, 
proje kapsamındaki okullarda eğitimini 
tamamlayarak üniversitelerin mühendislik 
bölümlerini tercih eden kız öğrencilere Ford 
Otosan tarafından staj imkanı da sunuluyor. 
24 ay sürecek projenin saha uygulaması, 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma 
Derneği’nin organizasyonu ve uzman 

desteğiyle gerçekleştiriliyor 
ve saha çalışmalarında 
Türk Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Derneği 
uzmanları ile Ford Otosan’ın 
gönüllü mühendislerinin 
desteği alınıyor. Proje 
gönüllüsü olan mühendisler, 
rol model olarak 
mühendislik mesleğini, 
çalışma koşullarını ve kendi 
deneyimlerini öğrencilere ve 
ailelerine aktarıyor. 

“Bal Arıları Mühendis 
Oluyor” projesi kapsamında 
bugüne kadar toplam 55 il 
ziyaret edilerek, 7069’u kız 
öğrenci olmak üzere 12064 
öğrenciye ulaşıldı.  

Ford Otosan’ın Uçan 
Süpürge Kadın İletişim 
ve Araştırma Derneği 
ile T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle 
81 ilde yürüttüğü 
“Bal Arıları Mühendis 
Oluyor” projesi, Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) tarafından 
düzenlenen Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk 
Ödülleri’nde “İyi 
Uygulama Ödülü”ne 
layık görüldü.

PROJESİNE TİSK’TEN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ
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“KIYIKÖY”
Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan 
küçük bir Karadeniz köyü Kıyıköy. 
Küçük tatlı balıkçı tekneleriyle minik 
bir sahil kasabası denilebilir. Kırmızı 
tuğlalı surları, ahşap ve taştan yapılmış 
Rum evleriyle neredeyse bir Orta Çağ 
kasabası. 

1987 yılında belediye olmuştur ve 2000 
yılındaki nüfus sayımına göre nüfusu 
2443 kişidir.

Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın 
etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere 
ve Kazandere dereleri de Karadeniz’e 
bu kasabadan dökülmektedir. 
Kıyıköy’ün kuzeyinden Karadeniz’e 
dökülen Pabuçdere’nin, Kıyıköy 
kasabısının hemen yanında, denizle 
kavuştuğu yerde bir plajı da bulunuyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaşan Pabuçdere’de motorla ya 
da kayıkla gezinti yapılabiliyor. Ayrıca 
derede sazan ve kefal balıkları da 
avlanabiliyor. Pabuçdere’nin suyu 
oldukça soğuk ancak bir o kadar da 
temiz.

Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık 
ve ormancılıktır. Dünyanın en eski taş 
oyma manastırlarından Aya Nikola 
Manastırı buradadır. İstanbul’dan 
günübirlik turlar veya geziler için 
uygundur. Kasaba yakınındaki Bahçeköy 
manda yoğurduyla ünlüdür.

Kıyıköy Mağarası, Kırklareli’nin Vize 

ilçesine bağlı Kıyıköy kasabasının 2 
km güneyinde bulunuyor. Yöre halkı 
tarafından Büyük Kurudere olarak 
bilinen akarsu yatağının yamacında yer 
alan Kıyıköy Mağarası, görülmeye değer 
bir doğal oluşum olarak dikkat çekiyor. 
Kireçtaşı içinde gelişen fosil-yarı aktif 
olan Kıyıköy Mağarası, vadi tabanının 
25 metre yüksekliğinde ve yamaçta 
yer alması sebebiyle ulaşımı biraz 
zor. Mağaranın içerisinde ise kırmızı 
ve kahverengi mağara kelebekleri ile 
yarasalar yaşıyor. Mağaranın büyük bir 
bölümü kuru. Ancak yağışlarla sızıntı 
oluşturan cılız suların oluşturduğu 
küçük gölcüklere rastlayabilmek 
mümkün.

Kıyıköy kasabasını önemli oranda 
kuşatan, Bizans dönemine ait olan 
Kıyıköy Kalesi, 6. yüzyılda Jüstinyen 
devrinde yapılmış. Üzerindeki harçtan 
da anlaşıldığı kadarıyla, kalenin 9. ve 10. 
yüzyıllarda tamir edildiği düşünülüyor. 
Kıyıköy Kalesi, güneyde Kazandere, 
kuzeyde ise Pabuçdere arasında, denize 
doğru uzanan bir yamaç üzerinde 
kurulmuş. Bugün ikinci burcunun 
mevcut olmadığı Kıyıköy Kalesi’nin 
6 metreye kadar yükselen surları 
bulunuyor. Bu surların güneyinde ise 
gizli bir kapı mevcut ve kaleden bu 
yapıya 180 basamak ile iniliyor. Bugüne 
kadar kalenin en iyi korunan kısmı ise 
hiç şüphesiz saray kapısı.

KÜÇÜK BİR KARADENİZ KÖYÜ
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Yönetmen: Ahmet Katıksız

Oyuncular: Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al

Tür: Dram , Romantik

Yapım: Türkiye, 2017

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl

Tür: Dram, Biyografik, Savaş filmi

Yapım: ABD, 2017

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir 
kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri 
yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin 
hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde 
aşılması çok zor engelleri getirmektedir...

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği filmin 
başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

Polonyalı Antonina Żabiński ve eşi Dr. Jan Żabiński sakin bir hayat sürmekte olan bir çifttir. 
Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi’ni yönetmektedirler. Bahçe Jan’ın sorumluluğunda 
ve Antonina’nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir. Ancak 1939 yılında 
ülkelerini Naziler işgal eder. Savaş alanına dönen ülkede hayvanat bahçesinin raporu da 
artık Hitler’in görevlendirdiği yeni atanan zoolog Lutz Heck’e verilecektir. Żabiński’ler kısa 
sürede Nazilere karşı çalışan bir diriliş ekibiyle birlikte çalışmaya başlar. İşin ucunda artık 
Varşova gettosuna dönmüş olan yerde yaşayan binlerce can vardır. Antonina bu süreçte 
kendi canını büyük bir riske atacaktır...

Başrollerini Jessica Chastain, Johan Heldenbergh ve Daniel Brühl’ün üstlendiği gerçek 
hikâyeden uyarlama yapımın yönetmen koltuğunda Niki Caro oturuyor. Film, Diane 
Ackerman’ın aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanıyor.

SONSUZ AŞK

UMUT BAHÇESİ

FİLM
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Arkın Gelişin
Herdem Kitap

Czeslaw Milosz
Monokl

Sophie Cleverly
Eksik Parça

Seri katil Efe Sönmez’in resmen ‘öldü’ olarak kabul edilmesinin ardından yaklaşık bir hafta geçmiştir. 
Ancak Türkiye yeni bir dehşete uyanmaktadır. Sultanahmet Meydanın da gözkapakları ve dudakları 
dikilmiş halde bulunan on üç ceset kıyametin habercisidir. Cem ‘Kansız’ vakasının yaralarını sarmaya 
çalışırken, Deniz’den gelen telefon ile sarsılır. Sultanahmet Meydanın da bulunan cesetlerle ilgili tüm 
ipuçları, öldü olarak kabul edilen Efe Sönmez’in yaşadığını göstermektedir.

“Şimdi yersiz yurtsuzum. Haklı bir ceza. Ama belki de, “ebediyete kadar tutsak olanlar” benim 
dudaklarımla konuşsunlar diye doğmuşumdur, değil mi? Ne diye kendimi gerektiğinden fazla 
sakınacakmışım ki ve devlet yayınevinden çıkan Polonya şiiri klasikleri antolojilerinde adım geçsin diye, 
şairin belki şair oluşunun tek gerekçesini oluşturan şeyden vazgeçecekmişim ki?

 Arkadaşım, çıplak gücü, ona çeşitli isimler vererek onaylıyor. Yollarımızı ayırdık. Kendimi kaybedenlerin 
mi yoksa kazananların mı tarafında bulduğum, umurumda bile değil. Tek bir şey biliyorum: Eğer 
arkadaşım, zaferin tatlı meyvelerini yiyecekse, yerküre uzun yüzyıllar için planlı şekilde imar edilecekse, 
o güne kadar yaşayacaklara yazık. Şimdi yataklarında uyuyorlar ya da aptal eğlencelere veriyorlar 
kendilerini ve gerçekten her bir eylemleriyle yok oluşa hizmet etmeye uğraşıyorlar. Yalnız, onları yok 
edecek olan şey, onlardaki insanı özgürleştirmeyecektir. Eğer arkadaşım, tapındığı gücün bir zorunluluk 
olmadığına inanacak güçte olursa, gezegenimiz korkunç savaşlar ve kanlı devrimler dönemine 
girecektir, ama arayış bitmeyecek ve umut kalacaktır.”

Tüyler ürpertici bir yatılı okul, büyük bir gizeme ev sahipliği yapmaktadır. Ivy’nin, her şey için çok geç 
olmadan ikizi Scarlet’in kaybolmasının ardındaki sırları ortaya çıkarması gerekmektedir. Ivy’nin elindeki 
tek kanıt ise bir günlük sayfasıdır…Ivy, Dua ediyorum ki bunu sen okuyorsundur. Ve okuyorsan sanırım 
sen yeni bensin... Bu sırrı, kimseye söyleme sakın. Hep bir gün oynarız diye konuşuyorduk ya işte 
öyle. Sen, benim rolümü oynuyor olacaksın. Sınıfta pek dikkat çekmemeye bak. Üniformana pek özen 
gösterme. Penny’den uzak dur. Fox ile ters düşme… O kadının ne yapabileceğini tahmin bile edemezsin. 
Her zamanki gibi utangaç olma, sadece aynaya bak ve ben olmaya çalıştığını hatırla! Ve Ivy, sana benden 
izin, günlüğümü okuyabilirsin ve hatta OKUMALISIN!

APOKALİPS

TUTSAK EDİLMİŞ AKIL

KAYIP İKİZ

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. Mağaraları inceleyen bilim dalı

2. Lal oyunları da denilen ve sözsüz oynanan köy  
 seyirlik oyunlarının genel adı

3. Saçma, değersiz, önemsiz, uydurma

4. Kâbe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyunun  
 Müslümanlarca kutsal sayılan suyu

5. Karşılık olma, karşılama

6. Kısaltılmış olan, kısa, özet

7. Kaçak, kaçmış olan

8. Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle yeniden  
 anlatılması

Yukarıdan aşağı
1. Rafları kapaksız, taşınabilir bir dolap türü

2. On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan yelkenli  
 bir gemi

3. Lozan antlaşmasının yapıldığı saray

4. Lapina balığının büyük cinsi

5. Fiiller, işler anlamında eski sözcük

6. Uta benzer, gövdesi uttan küçük bir çalgı

7. Samsun ilinde bir kaplıca
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Bu tarifimizde hazırlaması kolay ama bir o kadarda lezzetli 
bir makarna tarifi vereceğim. Öncelikle spagetti makarnamızı 
haşlayalım. Diğer bir taraftan etimizi jülyen şeklinde doğrayıp 
dövülmüş sarımsak ve Ayçiçek yağı ile soteleyerek pişirelim. 
Etler piştiğinde krema ,  tuz ve rendelediğimiz muskat cevizini de 
ekleyelim. Krema koyu bir kıvam aldığında haşladığımız makarnayı 
da ekleyip  yaklaşık üç dakika kısık ateşte yavaşça karıştırarak 
makarnanın krema ile özleşmesini sağlayalım. Son olarak 
makarnayı servis tabağına alıp üzerine parmesan peyniri ve fesleğeni 
ilave edip sunuma hazır hale getiriyoruz.

BİFTEKLİ
SPAGETTİ
malzemeler hazırlanışı
• Spagetti makarna 200 gr

• Krema 60 gr

• Muskat cevizi 5 gr

• Dana bonfile 60 gr

• Tuz 1 gr

• Parmesan peyniri 10 gr

• Taze fesleğen 1 yaprak

• Ayçiçek yağı 10 gr

• Sarımsak 5 gr
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