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Daha sıkı teslim süreleri ve daha katı yönetmeliklerle mücadele ettiğiniz 
bu sektörde, standart bir araçla yetinemezsiniz. İhtiyacınız olan 
standartları belirleyen, taşıdığınız her damlanın değerini bilen bir araçtır. 
İşte bu yüzden biz Scania’da, tümüyle size ve işinize özel çözümler 
üretiyoruz.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.
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Türk Standardları Enstitüsü TS 13769:2017 
sayılı “İş yerleri – Karayolu araçlarının 
imal, tadil ve montajını yapan yerler 
için kurallar”  başlığı altında yepyeni bir 
standart yayınladı. 

24 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen 
standartta diğer standartlara da atıf 
yapılmaktadır. Önemli atıflardan birisi TS 
13346 “iş yerleri ile ilgili genel kuralları” 
belirleyen standart, ikinci önemli atıf ise, 
TS HD 60364-5-54 sayılı “ Alçak gerilim 
elektrik tesisleri, elektrik teçhizatın 
seçilmesi ve montaj, topraklama 
düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler” ile 
ilgili standart. 

Her standardın hazırlanması aşamasında 
ulusal gereksinimler ve yerli üreticilerin 
sahip olduğu kapasitelerin ön planda 
tutulduğunu, uluslararası standartlar ve 
ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı 
ülkelerin standartlarındaki esasların göz 
önünde bulundurulduğu, yarar görülen 
hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin 
sağlanmasına ve bu esasların ülkemiz 
şartları ile eşleştirilmesine çalışıldığını 
düşünsek de, bazen uygulamalarda 
aksaklıklar yaşandığı yadsınamaz bir 
gerçektir. 

Aldığımız duyumlar, standardın son 
şeklini almadan önce, bilimsel kuruluşlar, 
üretici ve tüketici durumundaki firmalarla 
işbirliği yapıldığı ve alınan görüşlere göre 
standardın olgunlaştırılmadığını gösteriyor. 

TS 13769:2017 sayılı standardın 
uygulamasında, mekansal standartlarda 
uygulanacak tedbirler, belki de sektörün 
biraz gerisinde kalmış firmaları zorlayacak 
nitelikte. Ancak yapılacak iyileştirmelerin 
sektörün elini yüzünü düzeltmeye yönelik 
olduğu da kaçınılmaz bir gerçek. 

Standartta belirtilen Araç Kontrol 
Merkezlerinin (AKM) sayıca yeterli 
olmadığı ve uzun mesafelerden araçların 
plaka takılmadan, sigortalanamadan 
getirilmelerinin zorluk yaratacağı 
düşüncesinde bir çok üretici. Bazı Araç 
Kontrol Merkezlerine 100 km uzaklıkta 
olan firmalar bulunmakta. Onaylatmaları 
gereken bitmemiş araçların bu merkezlere 
getirip götürmeleri büyük bir maliyet 
doğuracak, yolda yaşayacakları tehlikeler 
ise işin başka bir sorunu olarak göze 
çarpmaktadır.  

Uygulamada TSE’nin belki biraz esneklik 
göstermesi gerekebilir diyenleri duyar 
gibiyim. 

KARAYOLU ARAÇLARININ
İMAL, TADİL VE MONTAJINI
YAPAN YERLER İÇİN KURALLAR
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İZMİR’İ ÇEVRECİ OTOBÜSLER 
TAŞIYACAK

FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE’NİN 
MAKİNECİLERİNDEN MTG’YE 
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04 DÜNYANIN İŞ VE İNŞAAT MAKİNALARI 
AENDÜSTRİSİ ANKARA’DA BULUŞTU
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DÜNYANIN İŞ VE İNŞAAT 
MAKİNALARI ENDÜSTRİSİ 
ANKARA’DA BULUŞTU

SADA Uzmanlık Fuarları 
TİC. AŞ tarafından 
organize edilen 
ve İMDER, Ostim 
Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü 
ve ARÜSDER 
işbirliği ve katılımları 
ile düzenlenen 
KOMATEK’2017 15. 
Uluslararası İş ve İnşaat 
Makina, Teknoloji 
ve Aletleri İhtisas 
Fuarı, 3-7 Mayıs  2017 
tarihleri arasında 
Ankara, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Fuar 
89.000 m² lik alanda 
gerçekleştirilmiş olup 
20 Ülkeden 120 nin 
üzerinde yabancı 
olmak üzere 400 
ün üzerinde  firma 
sergileme yaptı.  Fuar 
35.000 kişi tarafından 
ziyaret edildi. 

Komatek 2017 Mayıs ayı başında Başkent 
Ankara’da 5 gün boyunca global inşaat 
makinaları endüstrisine ev sahipliği yaptı. 
3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında 15.si 
düzenlenen KOMATEK Uluslararası İş ve 
İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas 
Fuarı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

KOMATEK2017’i ziyaret eden 35.000’in 
üzerindeki profesyonel; sergilenen 
ürünleri incelemek, kıyaslamak ve satın 
almak üzere geldiler. İlk değerlendirmeler 
doğrultusunda yaklaşık %300 gibi bir 
artış gösteren uluslararası ziyaretçisiyle 
KOMATEK’in artık sadece yerel pazara hitap 
etmekten öteye, çok daha geniş bir alana 
hizmet etmekte olduğu tescil edilmiştir. 
Katılımcılardan alınan geri dönüşler ziyaretçi 
profilinin yüksek kalitesini ve ileriye dönük 
milyonlarca dolarlık satış potansiyeli 
beklediklerini göstermiştir.

PROFİMAK ELEKTRİKLİ 
SÜPÜRGE Yine 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 
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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.

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.

Profimak Tarafından Üretilen Elektrikli Çöp 
Aracı Yenilenen Teknolojisi ile Komatek 
Fuarı’nda Yerini Aldı

Dünyadaki son teknolojiye sahip olan araç, 
uzun ömürlü kendi kendini kontrol eden 
akıllı sisteme sahip bataryaları ve yurt dışı 
piyasasına oranla 1/3 oranındaki maliyetiyle 
iç piyasada yeni bir dönemi başlattı.

Özellikle gece şartlarında çöp toplarken, 
araç motorundan çıkan yüksek seviyedeki 
ses, bölge sakinlerini rahatsız ediyordu. 
Profimak yaptığı çalışmalar sonucunda bu 

yüksek seviyedeki ses ve gürültü kirliliğini 
ortadan kaldırdı. Bunun yanında Profimak’ın 
geliştirmiş olduğu sistem düşük emisyon 
salınımları ile tamamen çevre dostu bir 
teknolojiye sahip.

PR-1, PR-2, PR-3, PR-4 sistemli araçlar 
kullanıcılarına hiçbir iş bırakmadan 
otomatik olarak kendi kendini kontrol ediyor.

Tam bakımsız Jel ve Li-ion akülere sahip 
sistem, yüksek akım, aşırı deşarj, aşırı şarj, 
yüksek ısılar’ da otomatik olarak  sistemi 
devre dışı bırakıyor.

İstenildiği takdirde tank seviye modülü 
eklenerek aracın yakıtı kullanıcılar 

tarafından kontrol edilebiliyor. Yine 
GPRS modülü eklenerek gerekli sistem 
tanımlamaları yapıldıktan sonra araç 
kullanıcılara, durumu ile ilgili bilgi mesajları 
gönderebiliyor. Veya kullanıcılar önceden 
belirlenmiş olan kodları modüle göndererek 
araçtan istenilen bilgileri talep edebiliyor.

Şarj konusuna geldiğimizde Li-İon 
bataryalar 2000 döngü şarj işlemine 
kadar tam performansta çalışıyor. Bir 
döngü akünün tamamen boşalıp tekrar 
%100 şarj olmasını varsaydığımızda ve 
aracın her gün bir döngü ile şarj olduğunu 
düşündüğümüzde (bu mümkün olmayan 
bir durum en az iki günde bir döngü 
olabiliyor.)  en az altı yıl li-ion bataryalar 
tam performans ile çalışıyor. Akıllı şarj 
cihazları şarj işlemini tamamen kendisi 
kontrol ederek akülerin daha performanslı 
çalışmasını sağlıyor.

Profimak’ın yapmış olduğu son teknolojiye 
sahip PR-1, PR-2, PR-3, PR-4 sistemli 
araçlar tamamen otomatik olarak kendini 
kontrol eden  sistemiyle, çevre ve doğaya 
olan faydalarıyla ve yüksek performansı ile 
bütün temizlik firmalarının ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

Profimak, sürekli yenilenmekte olan 
teknolojiyi, ürünlerine uygulayarak,  daima  
kendini geliştirerek Türkiye’ye hizmet 
etmeye devam ediyor. Profimak’ın devam 
eden Ar-Ge çalışmaları önümüzdeki yıllarda 
da yeni model elektrikli araçların piyasa 
çıkacağının habercisi.
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YENİ NESİL SCANIA
TÜRKİYE YOLLARINDA

Scania, 10 yıllık 
araştırma geliştirme 
süresi, 2 milyar Euro 
yatırım ve 10 milyon 
kilometrenin üzerinde 
test sürüşü sonucu 
üretime başladığı yeni 
nesil araçlarını Türkiye 
yollarına çıkarıyor. 

Scania, 2017 yılın kamyonu seçilen yeni 
modeliyle ağır vasıta sektöründe bir adım 
öne çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelde 
efsanevi T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışı 
büyük ölçüde korunurken, kabin, motor, güç 
ve aktarma organları tamamen yenilendi. 

Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı çok 
yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 

10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar 
Euro yatırım yaptı. Bunun yanında yeni 
nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon 
kilometrenin üzerinde test sürüşü ve 40 adet 
kamyonun kullanıldığı çarpışma testleri 
gerçekleştirdi. 

Yeni nesil Scania araçları, Doğuş Otomotiv 
Scania Genel Müdürü İlhami Eksin’in 
katılımıyla İstanbul Park’ta gerçekleşen 
test sürüşü aktivitesi ile tanıtıldı.  Yeni 
nesil Scania’lar, eşsiz modüler sistemi, 
sağlamlığı, verimliliği ve karlılığı 
artıran hizmet paketleri ile sunulurken, 
kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap 
veren teknolojik çözümleri ile dikkat çekiyor.

“Taşımacılıkta yeni dönem”
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, yeni nesil Scania araçların 
test sürüşü etkinliğinde yaptığı açıklamada 
“Ağır vasıta sektöründe ihtiyaçlar, rekabet 
şartları ve maliyet beklentileri değişiyor. 
Artık standart bir araçla iş yapma 

dönemi sona eriyor. Yapılan işe, taşınan 
ürüne uygun araçlar ve araçlarla birlikte 
sunulan bakım anlaşmaları, sürücü 
eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi 
çeşitli hizmet paketleri ile müşteriye 
özel çözümler sunmak gerekiyor. Bu 
yüzden Yeni nesil Scania’yı sadece bir 
araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
özel tasarlanan hizmet paketleri ile 
eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak 
görüyoruz. Müşterilerimizle yaptığımız 
detaylı görüşmeler ve tüm dünyada 
dolaşan 250binin üzerinde Scanialardan 
toplanan gerçek yol koşulları verileriyle 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve bu 
sayede en uygun çözümleri üretiyoruz.”

Eksin sözlerine “Müşterilerimizin 
karlılıklarının artması için iki temel konuya 
odaklanıyoruz. Maliyetlerini azaltmak ve 
gelirlerini arttırmak. Gelirin artması için 
temel koşul aracın çalışır durumda olması, 
serviste beklememesi. Scania’nın herkes 
tarafından bilinen sağlamlığı yanında, 
yeni teknolojilerimiz, müşteri odaklı 
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hizmetlerimiz ve uzun bakım aralıklarımız 
ile araçların kesintisiz hizmet sürelerini en 
üst seviyeye çıkarıyoruz.“ diye devam etti.

Eksin sözlerini “Yeni nesil Scaniaların, halen 
piyasadaki en iyi çözüm olan mevcut kabin 
araçlarımızla birlikte, Türkiye’de önemli 
bir pazar payı elde edeceğine inanıyorum.” 
şeklinde tamamladı.

“Yüzde 5 Yakıt Tasarrufu”
Scania, yeni nesil araç ve hizmetleri ile 
sektör standartlarını yeniden tanımlıyor. 
Yakıt tüketimi, güç aktarma organlarındaki 
geliştirmeler ve aerodinamik çözümler 
sayesinde yüzde 5 oranında düşüyor. 
Böylelikle yılda 150 bin km yol kat eden bir 
araç, yaklaşık 2 bin litrenin üzerinde yakıt 
ekonomisi sağlıyor. 

13 litrelik yüzde 100 SCR 
yeni motor
Scania yeni araçlarıyla 
birlikte 13 litre, 500 
bg’lik yeni motorunu 
da piyasaya sürüyor. 
Yeni motorda Euro 6 
emisyon değerleri, 
yüzde 100 SCR 
sistemi ile sağlanıyor. 
Böylelikle daha 
güvenilir ve daha 
ekonomik bir motor 
elde ediliyor. Vites 
değişim süresini yarı 

yarıya azaltan yeni tam otomatik opticruise 
vites kutusu sürüş konforunu en üst noktaya 
çıkartıyor. Pazarda en geniş motor ürün 
gamına sahip marka olan Scania’nın, yeni 
nesil araçlarında, 13 litrelik motor serisi 
370 beygir gücünden başlayıp 410, 450 ve 
500 beygir gücüne kadar alternatiflerden 
oluşuyor. 16 litrelik motorların güç 
seçenekleri ise 520, 580 ve 730 beygir. 

Düz zeminli yeni S Kabin 
Scania mevcut P, G ve yenilenen R 
kabinlerine, tamamen düz zeminli S serisi 
kabini de ekliyor. 24 farklı temel kabin 
modeli müşterilerin tercihine sunuluyor.  

Tüm yeni kabinlerde iç mekan, optimum 
sürüş ve dinlenme alanı sunacak 
şekilde tasarlandı. Sürücünün koltuk 
ayar seçenekleri, boyları 150 ile 200 cm 
arasındaki değişen tüm sürücüler için 
rahat bir sürüş pozisyonu sunuyor. Yeni 

Scania’larda 
A sütunu en 
geniş görüş 
açısı için 
inceltilerek 
yeniden 
tasarlandı. 

Tüm yeni 
kabinlerde, 
sürücünün 
oturma 
pozisyonu, 
6.5 cm öne 

alınırken sol cama 2 cm daha yakınlaştırıldı. 
Böylelikle sürücünün görüş açısı ve yol 
hakimiyeti arttı. Bunlara ek olarak yatak 
kısmı da 1 metreye genişletildi. Böylelikle 
sürücüler için konfor en üst noktaya ulaştı.

Yeni Frenleme mesafesi ile 
güvenlikte son nokta.  
Mevcut araçların üstün frenleme 
performansı yeni nesil araçlarda daha da 
iyileştirildi.

Geliştirilen fren sistemi, daha ileriye doğru 
konumlandırılan ön aks ve düşük ağırlık 
merkezi ile 80 km hızdaki 40 tonluk bir 
aracın durma mesafesi yüzde 5 azalıyor.

Scania’nın yeni araçları, yan perde hava 
yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç 
olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde 
hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma 
tarzındaki kazalarda meydana gelen 
yaralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı 
hedefliyor. 

 “SESS - Scania Entegre 
sürüş sistemleri”
Scania, araçlarda standart olarak sunulan, 
uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistemler 
üzerinden operasyonel verimlilik ve 
yakıt tasarrufu sağlıyor. SESS (Scania 
Entegre Sürüş Sistemleri) çatısı altında 
kişiselleştirilmiş sürüş eğitimi, sürücü 
koçluğu ve filo takibi uygulamaları 
bulunuyor. Bu uygulamalar ile yüzde 10’a 
varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hem 
araç hem de sürücüler anlık olarak takip 
edilebilirken dönemsel performans raporları 
oluşturulabiliyor. 

Scania’nın son 5 yılda satışını 
gerçekleştirdiği araçların üçte 2’si yani 
yaklaşık 250 bin araç SESS’li. Türkiye’de ise 
SESS’li araç sayısı yaklaşık 6.000. 

Scania Sürücü Ligi
Scania, tüm SESS’li araçlardan elde edilen 
bilgilerle, Türkiye’nin en iyi sürücülerinin 
yarıştığı yeni online platformu piyasaya 
sunuyor.

Ios ve android tabanlı akıllı telefonlara 
yüklenebilen “Scania Sürücü Ligi” 
uygulaması ile filo yöneticileri ve sürücüler 
yarışmayı kolaylıkla takip edebiliyor. 
Platform üzerinden yakıt verimliliği, sürüş 
dinamikleri ve performans arttırıcı detaylar 
kullanıcı ile paylaşılıyor.
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SAF-HOLLAND,
TÜRKİYE’DE ÜRETİM İÇİN YATIRIM YAPIYOR 

Ticari araçlar sektöründe 
dorse, çekici ve otobüs 
uygulamalarının lider 
teda-rikçilerinden 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. 

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       
tesi-sinin 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 
Türkiye merkezli ihracat 
hedefliyoruz
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 ara-
sında 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. 

Yeni fabrika ile Türkiye’deki 
ürün çeşitliliği arttırılacak 
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      
mü-hendislik becerisine sahibiz. 
Müşterilerimizin içinde bulunduğu 
rekabetçi    koşul-lar ve ihtiyaçları 
doğrultusunda kaliteden ödün 
vermeden, daha hafif ve bakım gideri 
düşük ürünler üretiyoruz ki bu da 
yakıt tüketimini ve kilometre başına 
mali-yeti 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 Türki-ye’deki satış sonrası 
hizmetler ve servis ağı yapılanmamıza da 
yatırım    yapmaya devam edeceğiz” diye 
belirtti. 

35 bin aks üretimi yapılacak 
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   faali-
yete geçen SAF-HOLLAND’ın 
ekonomiye şimdi de üretici 
olarak katkı      sağla-masından 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
SAF-HOLLAND Grup’un yüksek 
kalite stan-dartlarında üretim 

yapacağımız tesisimizde orta vadeli 
planlarımız dahilinde hede-fimiz, 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.
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KULA, ANTALYA
CİTY EXPO FUARI’NDA

Kula Belediye 
Başkanı Hüseyin 
Tosun Antalya’da 
düzenlenen City 
Expo Fuarı’na 
katıldı. City Expo 
Fuarında sergilenen 
ve Belediyeler 
tarafından ilgi gören 
saha görevlerinde 
kullanılan araçları 
yerinde inceleyerek 
bilgi aldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin 
Tosun, Şehirciliğe farklı bir boyut 
kazandıran City Expo Fuarı’na katılarak, 
belediyeler için hazırlanmış projeleri 
ve belediyelerin sahada kullanmaları 
için özel olarak 
dizayn edilen 
ekipmanların 
yer aldığı fuarda 
temaslarda ve 
incelemelerde 
bulundu.1500’e 
yakın Belediye 
Başkanının 
katılımıyla 
gerçekleşen, fuara 
yerli ve yabancı 
yerel yöneticiler 
katıldı. 7. Antalya 
City Expo Fuarında, 
Kula Belediyesi’ni 

temsil etmek üzere Kula Belediye 
Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faik 
Şentürk, Kula Belediye Meclis Üyesi 
Nafiz Aydın yer aldı. Başkan Tosun, 

Kula Belediyesi’nde kullanılmak üzere, 
şehircilik teknolojilerini kapsayan 
birbirinden yeni ürünlerin yer aldığı ve 
şehirciliğe yeni soluk getiren planları 
inceledi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin 
Tosun, Teknoloji değiştikçe şehircilik 
kavramının da geliştiğini belirterek, 
“Kula Belediyesi tarihi kimliğiyle 
yaşasa da artık gençler modern 
yaşama adapte oluyor. Kula’nın kendi 
öz evlatlarını Kula’dan kopmaması 
için ve daha yaşanılabilir bir Kula 
için bizde kollarımızı sıvadık. Bu 
fuarlar Belediyeciliğin gelişmesi ve 
teknolojiyi takip etmemiz açısından 
kaçırılmayacak fırsatlar var. İnşallah, 
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu bu 
gelişmeleri imkanlarımız ölçüsünde 
ilçemize adapte ederek daha yaşanılır 
bir Kula inşa edeceğiz” dedi.
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FORD TRUCKS, BETON FUARI’NDA YENİ BETON POMPASI 
VE HAFİFLETİLMİŞ MİKSER SERİSİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Ford Trucks, 13-15 
Nisan’da İstanbul Fuar 
Merkezi’nde 9. kez 
düzenlenen ve inşaat 
sektörünün buluşma 
merkezi olan Beton 
İstanbul 2017 Hazır 
Beton, Çimento, Agrega, 
İnşaat Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı’nda 
Ford Trucks 3233M, 
4142M Mikser ve 3542P 
Pompa araçlarını 
sergiledi. Ford Trucks 
aynı zamanda, fuar 
kapsamında düzenlenen 
Beton 2017 Hazır Beton 
Kongresi’nin de ana 
sponsorları arasındaydı.

Beton İstanbul 2017 Fuarı’nda Ford Trucks 
tarafından Nuh Beton’a 10 adet, Tırtaş 
Beton’a ise 1 adet 4142P Pompa, Yeşilbaş 
Beton’a ise 2 adet 3542P Pompa teslimatı 
yapıldı.

Ford Trucks inşaat serisi ile 
en zorlu koşullara meydan 
okuyor
Ford Trucks’ın damper, mikser, hafif inşaat 
ve beton pompası tipi araçların aralarında 
bulunduğu yeni modelleri, hafriyattan hazır 
betona, sektörün her alanını kapsayan bir 
çeşitlilik sunuyor. Genişleyen ürün gamı 
ile farklı üstyapılara uyum sağlayan Ford 
Trucks inşaat serisi, iki katına çıkarılan 1500 
saat bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde 
önemli iyileşmeler vaat ediyor. Ford Trucks 
inşaat serisi, şantiyelerin dik yokuşlu 
çalışma şartlarında 2150 Nm’ye varan 
yüksek tork ile yokuşları tırmanırken; yeni 

400 KW gücündeki motor freni ile gücü 
sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu 
şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 
600KW gücündeki Intarder seçeneği ile 
toplam 1000 KW lık frenleme kabiliyeti 
sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en 
ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor. 

Yeni Ford Trucks inşaat serisindeki bir diğer 
yenilik ise ‘otomatik şanzıman’ opsiyonu 
oldu. Ağır şantiye ortamları için en uygun 
şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte 
sınıfının lider özelliklerine sahip otomatik 
şanzıman, sürücülere sunduğu; Off-road, 
Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi 
modları ile her türlü kullanım şartında 
sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. 
22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar 
şantiye şartlarında yapılacak manevra 
sayısı önemli oranda azaltılarak; dar 
şantiye sahaları sürücüler için her türlü 
manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına 
dönüştürülüyor.

Ford Trucks, yeni 
hafifletilmiş mikserlerini 
müşterileri ile buluşturuyor
Ford Trucks, inşaat sektörü beton işlerinin 
tüm ihtiyaçlarına hizmet eden 3542M, 
4142M, 3542P ve 4142P araçlarına ek 
olarak; şimdi de 9 L motor ve kauçuk 
süspansiyon seçenekleri, standart 
olarak sundugu disk fren ve 8 ton ön aks 
kapasitesi ile 6x4 ve 8x4 hafifletilmiş mikser 

versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Ürün 
gamına 9L 330 PS gücündeki motor, disk 
fren ve kauçuk süspansiyon ile ultra hafif 
8x4 talebini karşılayacak 3233M aracını 
ekleyerek, 980 kg’a kadar hafifletilmiş yeni 
mikser serisini müşterileri ile buluşturdu. 
Güçlenen 8T on aks kapasitesi ve ağırlık 
avantajı ile artık daha az seferde daha çok 
iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi 
olacak bu araç, müşteriye her konuda 
avantaj sağlayacak.

Ford Trucks’ın mevcut 3542M ve 4142M 
mikser modelleri ise standart disk fren 
uygulamasının yanında farklı kullanım 
alanlarına yonelik şanzıman tipleri ve kabin 
modülleri ile kişiselleştirilebiliyor. 9 m3 ila 
12 m3 üstyapıya uygun mikserler, ağır inşaat 
kullanımına hizmet eden 10 mm 500 MPa 
şasi ve opsiyonel kauçuk süspansiyon ile 
hafiflik ve gücü bir arada sunuyor. Ayrıca 
opsiyonel 12 ileri otomatik şanzıman 
seçeneği ile arazi şartlarına uygun kullanım 
modları mikser serisinde göze çarpan 
özellikler arasında yer alıyor.

Ford Trucks, ürün yelpazesine 2016 
yılında kattığı ve 13L 420PS motor gücü ile 
kuvvetlendirilmiş beton pompası araçlarında 
da müşterilerine farklı opsiyonlar sunuyor. 
6x4 3542P aracı 4500 mm dingil mesafesi 
ile sunulurken, 8x4 4142P araçlarında 5100 
mm ve 6000 mm dingil mesafesi seçenekleri 
ile 42 ve 47 m’lik beton pompası üst yapısı 
uygulamasına da olanak sağlıyor.
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19. Yüzyılın son 
çeyreğinde Balkan 
coğrafyasında sınırlar 
değişmeye ve yeni 
devletler ortaya 
çıkmaya başlar. Bu 
dönemde gerçekleşen 
ve tarihimize ‘93 Harbi’ 
olarak geçen ‘1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’ 
sonunda Osmanlı 
Devleti, Bulgaristan’ı iç 
işlerinde bağımsız bir 
prenslik olarak tanımak 
zorunda kalır. Böylece 
binlerce Müslüman 
Türk ailesinin 
topraklarından sürgün 
edildiği bir süreç başlar. 
Bulgaristan’ın Vidin 
şehri dolaylarında 
yaşamakta olan İğrek 
ailesi de sürgün edilen 
Türk ailelerinden 
biridir…

Her şeylerini Vidin’de bırakarak İstanbul’a 
göç eden İğrek ailesi, öncelikle Silivri 
civarına yerleşir. Büyüyünce kundura 
tamircisi olacak olan Dikici Yaşar Usta da 
Silivri’de dünya gelir. Yaşar Usta henüz 
çocuk yaşlarındayken aile ikinci bir göç 
ile Bursa’ya göç eder, şu anki İvazpaşa 
Semti’ne yerleşirler. Her şeyini geride 
bırakarak önce İstanbul’a oradan da 

Bursa’ya gelmiş olan aile sıkıntılar içinde 
yaşam mücadelesi verir. Bir evin iki erkek 
kardeşi olduğu için küçüğün askere 
gitme zorunluluğu olmamasına rağmen 
Yaşar İğrek askerlik hizmetinden kaçmayı 
düşünmez ve yaşamının neredeyse 20 yılını 
cephelerde geçirir. Arada bir evine gelse de 
yeni bir savaş çıkınca yine cepheye koşar ve 
ancak 40 yaşında Bursa’ya “terhis” olarak 
geri dönebilir. 

TÜRKİYE’NİN İLK 
SARI (BRONZ) DÖKÜM 
USTALARIYLA YETİŞİR
Bursa’da kundura dikiciliği yapmaya 
başlayan Yaşar İğrek bir süre sonra 
Memduha Hanım ile evlenir ve 1921 
yılında bu evlilikten Ali Osman adında bir 
çocukları olur. Ali Osman’ın doğumundan 
kısa bir süre sonra Memduha Hanım vefat 
eder. Daha sonra bir kez daha evlenen 
Yaşar İğrek’in Fatma Hanım ile olan bu 

YÜZÜNÜN KİRİNİ
ALNININ AKI SAYAN BİR ADAM

evliliğinden de Kemal 
ve Zehra adında iki 
çocuğu olur. Kemal 
İğrek yıllar sonra 
Bursa’nın ilk makine 
mühendislerinden, 
Çemtaş şirketinin 
kurucularından 
ve Bursa 
Milletvekillerinden 
olacaktır. Babasıyla 
birlikte büyüyen 
küçük Ali Osman 
ilkokul yılları 
sırasında kundura 
işinde çalışarak 
ve bunun yanında 
çeşitli başka işler de 
yaparak babasına 
yardım eder, ailenin 
geçimine katkıda 
bulunur, fakat 
kundura dikiciliği 
işinde gelecek yoktur. 
İlkokulu bitirdikten 
sonra Faytoncular 
Hanı’nda bir 

dökümcü ustasının yanına çırak olarak girer. 
Yanında çalıştığı ustası döküm işini Ermeni 
ustalardan öğrenmiş ilk Türk nesil sarı 
döküm ustalarındandır. Ustasının yanında 
bir süre çalışan Ali Osman İğrek, İkinci 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte genç 
yaşta askere çağrılır. Çanakkale civarında 
çok zor şartlarda ve yokluklar içinde tam 
dört yıl askerlik yapar. 

USTASININ YARDIMIYLA 
KENDİ DÜKKÂNINI AÇAR
Dört yıl sonra döndüğünde yine ustasının 
yanında çalışmaya başlar ve 1946 yılına 
kadar birlikte çalışırlar. 1946 yılında 
ustası Ali Osman İğrek’e hayatı boyunca 
unutmayacağı bir iyilik yapar.  Dükkân 
tutması için gereken parayı verir, tutacağı 
dükkânı söyler ve bir de müşteriye gönderir 
kendisini. Böylece ustasının yardımıyla 
1946 yılında Eski İpek Hanı’nda kendi 
dükkânını açar. Penceresi dahi olmayan 
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bu 40 metrekarelik dükkânda portakal 
sandığından tezgah yapar kendine. Sarı 
döküm ustası olarak çalışmaya başlayan 
Ali Osman İğrek, bronz malzemeden evler 
için musluklar, ütüler, çaydanlıklar, kapı 
kolları döker. Zaman ve sanayi ilerledikçe 
o dönemin makinecileri için torna, freze, 
tekstil makinaları parçaları ve buhar 
vanaları da döker. Bu arada Saadet İğrek ile 
evliliklerinden 1950 yılında kızları Memduha, 
1951’de de oğulları Orhan İğrek dünyaya 
gelir. İlk oğlu Orhan İğrek büyüdüğünde 
Berlin Teknik Üniversitesi Metalurji 
Bölümü’nden yüksek mühendis olarak 
mezun olur ve 1980 yılında baba ocağına 
dönerek çalışmaya başlar. 1955 yılında da 
üçüncü çocuğu, ikinci oğlu Murat Kamil 
İğrek dünyaya gelir. Lise eğitiminin ardından 
üniversite eğitimini de Bursa İktisadi İlimler 

Akademisi’nde tamamlayan M. Kamil İğrek, 
1976 yılında mezun olmasına rağmen liseyi 
bitirdiği gibi babasının firmasında fiilen 
çalışmaya başlamış, önemli sorumlulukları 
yüklenmiştir bile.

MARANGOZ MAKİNELERİ 
İMALATIYLA BÜYÜRLER
İlk dükkânındaki ilk on yılını tamamlayan, 
dökümcülük işlerinin arttığı bu dönemde 
Ali Osman İğrek o dönem ülkenin önemli 
ihtiyacı olan “Marangoz Makinaları” 
üretimine başlama karar verir ve hızla 
ilerler. Dökümlerini kendi dökmeye devam 
ederek, talaşlı imalat ve montajını da kendi 
atölyesinde yapmaktadır. Bursa’ya ilk freze 
tezgahını getiren kişi olur. Ayrıca kayışlı 
sistemden şanzımanlı sisteme geçen ilk 

tornayı da yine o getirir. 
Bir süre sonra atölye 
yetersiz kalır, Santral Garaj 
bölgesinde bir yer alınır ve 
burada inşaata başlanır. 
Tam bu sırada 1958 yılında 
meşhur Bursa Kapalı Çarşı 
Yangını gerçekleşir. Bir 
iki önemli malzemesini 
kurtarabilen Ali Osman 
İğrek yeni inşaatın 
henüz açık olan çatısını 
da hızla kapatır ve 200 
metrekarelik yeni atölyeye 
geçilir. Bu taşınmasında 
yaşadığı ferahlığı 
rahmetli “-Sanki kendimi 

Merinos Fabrikası’na taşınmışım gibi 
hissediyordum” diyerek dile getirirmiş. Bu 
dönemde marangoz makineleri imalatı da 
iyice hızlanır. Önce müşterilerin istekleri 
doğrultusunda eskiden ağaçtan olan 
marangoz makinelerinin bazı parçaları 
demirden ve dökümden yapmayla başlayan 
süreç, bir süre sonra Ali Osman İğrek kendi 
makinelerini yapmaya başlatmıştır. Şerit 
testere ve planya tezgâhını imal etmeyi 
seçer ve aynı zamanda döküm işine de 
devam eder. Üretim kapasitesinin ve talebin 
artmasıyla birlikte mevcut üretim alanı da 
yetersiz hale gelir. 200 metrekarelik alanda 
başlayan üretim zaman içinde genişleterek 
550 metrekareye yaymıştır. Santral Garaj’ın 
oradaki işyerinde çalışırken bir yandan da 
firmanın şimdi bulunduğu Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki yeri alır ve 1973 yılında temel 
atar. 1976 yılında yavaş yavaş Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yerlerine taşınmaya 
başlarlar. Bu dönemde İğrek Makina anonim 
şirket olur. 1980’lere gelirken çalışan 
sayısı 40’ı geçmiştir ve ayda 30 makine 
üretilmektedir. Türkiye’nin en eski marangoz 
makinesi üreticilerinden biri olan Ali Osman 
İğrek, müşteri taleplerine göre makine 
ürettiği için bize makineciliği müşteriler 
öğretti der. İğrek Makina’nın hızla geliştiği 
bu dönemde bazı olumsuzluklar da yaşanır. 
Özellikle 1975 yılında DİSK’le yaşanan 
sendikal sorunlar yetişmiş personellerinin 
çoğunu kaybetmelerine neden olur.
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MAKİNE ÜRETİMİ 
BIRAKILIR VE 
DÖKÜMCÜLÜK BAŞLAR
İğrek Makina firması 1980’li yıllardan 
itibaren ülke çapında artan düşük kaliteli 
ürünler ile rekabet zorluğu nedeniyle 
prestij kaybı riskine girmeyerek marangoz 
makinesi üretiminden üzülerek vazgeçer 
ve ana meslekleri olan dökümcülüğe 
yönelmeye başlar. Saatte 50 kilo saat 
ergitme kapasitesine sahip Endüksiyon 
Ocağı (elektrik ile ergitme teknolojisi) ile 
başlayıp, daha sonra 250 kilo eriten bir 
ocağa geçerler. Sonra saatte 500 kilo eriten, 
ardından da saatte 3 ton eriten ocaklar 
alırlar. Kapasiteyi yavaşa yavaş artırarak, 
nihayet bugün toplam saatte 40 ton ergitme 
kapasitesine ulaşılmış. 1990’lı yılların 
başında otomotiv sac şekillendirme sektörü 
için kalıp üretimine başlanması, İğrek 
Makina için dönüm noktası olur. Bu sayede 

hızla gelişmeye başlayan şirket, 1990-2000 
yılları arası, yeni döküm teknolojilerinin 
üretime katıldığı ve sürekli olarak gelişme 
yaşanan yıllar olur. Avrupa’da kapanan 
kalıp fabrikalarından tezgahlar satın alırlar 
ve dünya standartlarında bir talaşlı imalat 
atölyesi de kurarlar. İğrek Makina bugün 
otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu kalıp 
üretiminde lider firmalar arasında yer alıyor. 
Öyle ki Ferrari araçlarının son 10 yıldaki yeni 
modellerinden pek çoğunun kalıplarını İğrek 
Makina dökmektedir. İğrek Makine 2000’li 
yıllarda müşteri talepleri doğrultusunda 
strafordan modelleme de yapabilen entegre 
bir tesis halini alır. Model yapan, yaptığı 
modeli döken ve dökümün işlemesini de 
yaparak montaja hazır halde sunan entegre 
bir yan sanayi kuruluşu haline gelir. 

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA
2000’li yıllar İğrek Makina’da üçüncü 
kuşağın iş başı yaptığı yıllar olur. 2003 
yılında Osman Fatih İğrek, 2007 yılında Fulya 

İğrek ve son olarak 
2008 yılında Merve 
İğrek firmada iş başı 
yaparlar. Böylece üç 
kuşak birlikte çalışma 
fırsatı bulur. 2007 
yılına gelindiğinde 
kurucu Ali Osman 
İğrek 86 yaşında 
vefat eder. Vefat ettiği 
güne kadar işlerin 
içinde olan Ali Osman 
İğrek çocuklarına 
ve torunlarına yol 
göstermeye devam 
eder. Dedelerinden 
çok şey öğrendiklerini 
söyleyen O. Fatih İğrek, 

“Bizim işler ister istemez elinizi ayağınızı 
kirletir. Genç yaşlarında eli yüzü kirlice eve 
dönerken bundan utanan çalışanlarımıza 
dedem, ‘Biz sizin yaşınızdayken işimiz, 
gücümüz var hem de tornacı çırağıyız 
diye ahaliye karşı elimizin kirini gururla 
gösterirdik’ der gülerdi” diyor. Babasının 
çok ileri görüşlü bir insan olduğunu belirten 
M. Kamil İğrek ise, “Mühendislik okuma 
hevesi ile yanıp tutuşan iyi bir öğrenciydim 
fakat babamın isteği üzerine işletme tahsili 
görmem ve onun yanında kalmam çok 
önemliymiş. O yıllarda çektiğimiz sıkıntılar 
bize iyi birer sanayici olma yolunda çok 
değerli tecrübeler kattı. Babamın davranış 
biçimlerini gözlemleme fırsatım oldu. Küçük 
yaşlardan itibaren çok önemli dersler aldım 
kendisinden. Vefat ettiğinde 51 yaşımdaydım, 
o güne kadar stajım devam etmiştir.” diyor. 
Dedeleri ve babalarının tecrübeleriyle 
büyüyen üçüncü kuşak şu an idari işlerin 
önemli kısmını üstlenmiş durumda. O. 
Fatih İğrek’in üretim sorumlusu olduğu 
firmada, Fulya İğrek pazarlama ve planlama, 
Merve İğrek ise finans ve idari bölümlerin 
yöneticiliklerini üstlenmiş durumda. 

2000’li yıllarda önemli bir gelişme fırsatı 
yakaladıklarını belirten Kamil İğrek, ”Uzun 
yıllar yüzde 42’lik kurumlar vergisi ödedik. 
2002 yılında kurumlar vergisinin yüzde 
20’lere inmesiyle birlikte pek çok şirket 
yatırım yapma fırsatı elde etti. Teknolojiye 
yatırım yapma fırsatı buldular. Bu ağır 
vergiler yüzünden resmi çalışan sanayiciler 
uzun sure yerinde saymıştı. Bence devletin 
bu hatalı vergi politikasını değiştirmesi bir 
devrimdir. Son yıllarda devletin sanayicinin 
yanında olduğunu görmeye başladık.” diyor.

İğrek Makina 2011 yılında alınan bir kararla 
uzun yıllar hayali kurulan bir CNC işleme 
tezgahı üretimine başlamış. Bu makine 
Türkiye’nin ilk 180 ton ağırlığında, 13 
metre uzunluğunda tamamen döküm 
malzemeden üretilmiş köprülü tip CNC 
tezgâhı olacak. İğrek Makina önümüzdeki 
dönemde büyük kapasiteli dik torna 
tezgâhları üretimine de başlanmak üzere 
çalışmalara devam ediyor. Şu an 40 bin 
metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık 
olmak üzere toplam 50 bin metrekare 
alanda çalışmalarını sürdüren İğrek Makina, 
125 çalışanı ile model, döküm, işleme 
ve montaj hizmetleri veren üç şirketten 
oluşuyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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ATIK YÖNETİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Bitkisel atık yağ, kızartmalık atık yağ, atık 
araç lastikleri, atık elektrik elektronik 
eşyalar gibi özel atıkların yönetimi için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 
17 ilçe belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla işbirliği 
toplantısı yapıldı.

Bitkisel atık yağ, kızartmalık atık yağ, atık 
araç lastikleri, atık elektrik elektronik 
eşyalar gibi özel atıkların yönetimi için Bursa 

Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda 17 ilçe 
belediyesi ile Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü 
temsilcilerinin katılımıyla 
işbirliği toplantısı yapıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda 17 
ilçe belediyesi ve Bursa 
Valiliği Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 
bitkisel atık yağlar, atık araç lastikleri ve atık 
elektrik ve elektronik eşyalarla ilgili işbirliği 
toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıda Çevre 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında 
bitkisel atık yağlar, atık araç lastikleri ve 
elektrikli, elektronik atıkların diğer atıklardan 
ayrı toplanması ele alındı. İlçe belediyeleri 
ve ilgili kurum, kuruluşlara düşen görev ve 
sorumluluklar ile ilçe belediyeleri tarafından 
anlaşmalı oldukları çevre lisanslı firmalar/

yetkili kuruluşlar tarafından toplanan özel 
atık verileri değerlendirildi. 

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı A. Nalan Fidan; 
2016 yılında 73 bin 679 kilogram bitkisel 
atık yağın ayrı toplanarak biyodizel/biyogaz 
üretiminde kullanıldığını, Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyeleri birimlerinden 
çıkan 166 bin kilogram atık araç lastiğin ayrı 
toplanarak halı saha, çim sahası, yürüyüş 
yolları, çocuk oyun alanları vb. yerlerde 
yeniden kullanıldığını, 27 bin 627 kilogram 
elektrik elektronik atığın ayrı toplanarak geri 
kazanım sürecine dahil edildiğini vurguladı. 

Toplantıda özel atıkların toplanması 
ve geri kazanımı konusunda yaşanan 
sorunlar da değerlendirilerek, özel atıkların 
toplanmasına yönelik sistemin tüm ilçelerde 
kurulması, konuyla ilgili denetim ve eğitim 
çalışmalarının arttırılması, ilçe belediyeleri 
tarafından atık getirme merkezlerinin 
en kısa zamanda kurulması konularında 
kararlar alındı. 

OSD’DEN TEMSA’YA İHRACAT VE TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ 
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından 
verilen 2016 İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii 
Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. TEMSA, 
OSD’nin 43’üncü Olağan Genel Kurulu’nda 
düzenlenen ödül töreninde, İhracat ve 
Teknoloji kategorilerinde ödül aldı. 

OSD’nin 43’üncü Olağan Genel Kurulu’nda, 
2016 yılında ihracat, teknoloji ve yan sanayii 
kategorilerinde başarılı performans 
sergileyen üyeler ödüllendirildi. 

Toplam 3 kategoride verilen başarı 
ödülleri kapsamında TEMSA, 2016 yılında 
gerçekleştirdiği 129 milyon dolarlık ihracatla, 
İhracat Başarı Ödülü kategorisinde Altın 
Madalya’nın sahibi oldu. TEMSA Genel 
Müdürü Dinçer Çelik, ödülü Uludağ 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Sabuncu’nun elinden aldı. 

TEMSA ayrıca, geçen yıl tescil ettirdiği 
iki ayrı teknoloji patentiyle, bu yıl ikincisi 
düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri 
kapsamında verilen Teknoloji Başarı 
Ödülü’nü de aldı. 

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik 
kazanılan ödüllerle ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, TEMSA’nın hayata geçirdiği 
‘Smart Mobility’ vizyonu ile geliştirdiği 

teknolojilerle, 
geleceğin ulaşım 
ihtiyaçlarına yatırım 
yaptığını söyledi. 

TEMSA Genel 
Müdürü Dinçer Çelik, 
“Teknolojiye yapılan 
yatırım, ihracatı 
besleyen en önemli 
unsurlardan biri. Bu 
iki önemli ödülle, 
TEMSA’nın teknoloji 
üreten ve ihraç eden 
firma olduğu bir kez 
daha tescillenmiş 
oldu” diye konuştu. 

TEMSA, geçen yıl 
düzenlenen Genç 
Türkiye Zirvesi 
kapsamında verilen 

Akademi Ödülleri’nin ‘Yenilikçi Teknoloji 
Şirketleri’ Kategorisi’nde de birincilik 
ödülünün sahibi olmuştu. 
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DÜNYANIN EN KÜÇÜK İTFAİYE ARACI
“MİDİLLİ” ANKARA’DA TANITILDI 

İzmir Torbalı’da 150 bin 
metrekarelik üretim 
tesisinde tamamen 
yerli mühendislerin 
geliştirdiği teknolojiler 
ile üretim yapan Volkan 
İtfaiye, dünyanın en 
küçük itfaiye aracını 
Türkiye’de üretmenin 
gururunu yaşıyor. 
“Midilli” adı verilen bu 
yeni nesil dar alan 
itfaiye aracı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı 
yetkililerinin katıldığı 
bir etkinlikle Ankaralı 
itfaiyecilere tanıtıldı. 

Beton İstanbul 2017 Fuarı’nda Ford Trucks 
tarafından Nuh Beton’a 10 adet, Tırtaş 
Beton’a ise 1 adet 4142P Pompa, Yeşilbaş 
Beton’a ise 2 adet 3542P Pompa teslimatı 
yapıldı.

Ford Trucks inşaat serisi ile en zorlu 
koşullara meydan okuyor

Ford Trucks’ın damper, mikser, hafif inşaat 
ve beton pompası tipi araçların aralarında 
bulunduğu yeni modelleri, hafriyattan hazır 
betona, sektörün her alanını kapsayan bir 
çeşitlilik sunuyor. Genişleyen ürün gamı 
ile farklı üstyapılara uyum sağlayan Ford 
Trucks inşaat serisi, iki katına çıkarılan 1500 
saat bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde 
önemli iyileşmeler vaat ediyor. Ford 
Trucks inşaat serisi, şantiyelerin 
dik yokuşlu çalışma şartlarında 
2150 Nm’ye varan yüksek tork ile 
yokuşları tırmanırken; yeni 400 
KW gücündeki motor freni ile gücü 
sürekli kontrol altında tutuyor. 
Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel 
olarak sunulan 600KW gücündeki 
Intarder seçeneği ile toplam 1000 
KW lık frenleme kabiliyeti sayesinde 
en dik rampa ve yokuşlarda en 
ağır yükler güvenli bir şekilde yol 
alabiliyor. 

Yeni Ford Trucks inşaat serisindeki 
bir diğer yenilik ise ‘otomatik şanzıman’ 
opsiyonu oldu. Ağır şantiye ortamları için 
en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve 
verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip 
otomatik şanzıman, sürücülere sunduğu; 
Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve 
Ekonomi modları ile her türlü kullanım 
şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini 
sağlıyor. 22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile 
dar şantiye şartlarında yapılacak manevra 
sayısı önemli oranda azaltılarak; dar 
şantiye sahaları sürücüler için her türlü 
manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına 
dönüştürülüyor.

Ford Trucks, yeni hafifletilmiş 
mikserlerini müşterileri ile 
buluşturuyor

Ford Trucks, inşaat 
sektörü beton işlerinin tüm 
ihtiyaçlarına hizmet eden 
3542M, 4142M, 3542P ve 
4142P araçlarına ek olarak; 
şimdi de 9 L motor ve kauçuk 
süspansiyon seçenekleri, 
standart olarak sundugu 
disk fren ve 8 ton ön aks 

kapasitesi ile 6x4 ve 8x4 hafifletilmiş mikser 
versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Ürün 
gamına 9L 330 PS gücündeki motor, disk 
fren ve kauçuk süspansiyon ile ultra hafif 
8x4 talebini karşılayacak 3233M aracını 
ekleyerek, 980 kg’a kadar hafifletilmiş yeni 
mikser serisini müşterileri ile buluşturdu. 
Güçlenen 8T on aks kapasitesi ve ağırlık 

avantajı ile artık daha az seferde daha çok 
iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi 
olacak bu araç, müşteriye her konuda 
avantaj sağlayacak.

Ford Trucks’ın mevcut 3542M ve 4142M 
mikser modelleri ise standart disk fren 
uygulamasının yanında farklı kullanım 
alanlarına yonelik şanzıman tipleri ve kabin 
modülleri ile kişiselleştirilebiliyor. 9 m3 ila 
12 m3 üstyapıya uygun mikserler, ağır inşaat 
kullanımına hizmet eden 10 mm 500 MPa 
şasi ve opsiyonel kauçuk süspansiyon ile 
hafiflik ve gücü bir arada sunuyor. Ayrıca 
opsiyonel 12 ileri otomatik şanzıman 
seçeneği ile arazi şartlarına uygun kullanım 
modları mikser serisinde göze çarpan 
özellikler arasında yer alıyor.

Ford Trucks, ürün yelpazesine 2016 
yılında kattığı ve 13L 420PS motor gücü ile 
kuvvetlendirilmiş beton pompası araçlarında 
da müşterilerine farklı opsiyonlar sunuyor. 
6x4 3542P aracı 4500 mm dingil mesafesi 
ile sunulurken, 8x4 4142P araçlarında 5100 
mm ve 6000 mm dingil mesafesi seçenekleri 
ile 42 ve 47 m’lik beton pompası üst yapısı 
uygulamasına da olanak sağlıyor.
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SSAB’DEN MADEN VE ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN 
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER 

SSAB, Hardox ürün 
grubunu geliştirerek 
maden ve çimento 
alanına yönelik yeni 
ürünler sunuyor. Son 
olarak Hardox 500 
Tuf ile tek bir aşınma 
plakası ile olağanüstü 
dayanım, sertlik ve tokluk 
sunmayı amaçlayan 
SSAB, bu üründen önce 
ise Duroxite kaplamayla 
aşınmaya, HiTemp ile de 
çimento sektöründeki 
aşırı sıcağa yönelik 
çözümlerini pazara 
sundu.

SSAB, maden ve çimento alanına yönelik 
olarak sunduğu yeni ürünler ile pazarın 
ihtiyacı olan çözümleri müşterilerine sunmayı 
amaçlıyor. Eylül 2017’de pazara süreceği 
Hardox 500 Tuf aşınma çeliği ile Hardox 
450’nin ve Hardox 500’ün en iyi özelliklerini 
birarada sunacak olan firma, 
sonuçta ortaya çıkan aşınma 
plakasının piyasada bir rakibi 
bulunmamaktadır. Bu plaka, 
ağır yük damper gövdelerinde, 
konteynerlerde ve kepçelerde 
yapısal malzeme olarak 
kullanılabilecek kadar tok. 
Üstelik yüksek aşınma ve 
çökme direnci, servis ömrünü 
uzatırken ağır darbelere karşı 
koyma yetisi de kazandırıyor. 

Hardox 500 Tuf ile servis ömrünü 
iki katına çıkarmak mümkün
Granit ile sürtünme aşınmasına dayanarak 
yapılan WearCalc ve TippCalc hesaplamaları, 
Hardox 500 Tuf’un Hardox 400’e oranda %85-
100 daha uzun servis ömrüne sahip olduğunu 
ortaya çıkardı. Hardox 500 Tuf’un mükemmel 
performans göstereceği çalışma koşulları; 

taş ocakları ve madenlerde ağır ve keskin 
kayaların yüklenmesi ve boşaltılması, ağır 
ve hacimli çelik hurdaların elleçlenmesi, ve 
betonarme demiri içeren beton parçalarının 
damperlere yüklendiği veya düşürüldüğü yıkım 
olarak sıralanabilir. Hardox 500 Tuf, 20°C’de 
27 J garantili darbe enerjisine ve -40°C’de 45 
J tipik değere sahip. Alışılmışın dışında bir 
darlıkta 475 - 505 HBW Brinell sertlik aralığı 

sunuyor. 

Kaplama 
teknolojisinde 
son nokta; 
Duroxite 

SSAB, 
yeni ürünü 
Duroxite ile 
kaplama 
teknolojisinde 
önemli 

bir gelişmeye imza atmayı hedefliyor. Son 
kullanıcıya eksiksiz bir aşınma çözümü 
sunmak üzere geliştirilen Duroxite, Hardox 
aşınma parçaları üretim ve satış kanalı olan 
ve Türkiye çapında 13 noktada hizmet verilen 
Hardox Wearparts servis noktalarında pazara 
sunuluyor. Hardox gibi yüksek mukavemetli 
sert aşınma plakalarının ya da daha düşük 
mukavemete sahip çeliklerin üstüne aşınmayı 

önleyici parça koyularak 
gerçekleştirilen Duroxite 
uygulaması özellikle 
yüksek aşınmayı 
gerektiren uygulamalar 
için yeni bir dönem 
başlatacağa benziyor. 
Duroxite’in özellikle kömür 
ve yüksek kuartz içeriğine 
sahip materyallerin 
işlenme sürecinde önemli 
rol oynaması bekleniyor. 

Duroxite kaplama 
malzemenin 
sadece yüzde 10’u 
ağırlıkta
Duroxite, madencilik, 
çimento üretimi ve 
taşınması, kömür ile enerji 
üretimi gibi birçok sektörde 
kullanılabiliyor. Duroxite 
uygulamalarında yapılacak 
olan kaplama malzemenin 

gerçek kalınlığının yüzde 10’u kadar oluyor. Bu 
oran tüm plaka boyunca aynı miktarda oluyor 
ve plakadan plakaya değişiklik göstermiyor. 
Duroxite uygulamalarında aşınma tutarlığı 
kaplamanın yüzde 75’ine kadar devam ediyor. 
Kalan yüzde 25’lik kısmı ise, ana plaka ile 
bağlantının sağlanabilmesi için geçiş tabakası 
oluşturuyor. İdeal karbür bileşeni, temel 
metal ve kaplama arasında homojen bağlantı 
yapılabilmesini sağlayarak Duroxite’in yüksek 
aşınma dayanıklılığına uzun servis ömrüne 
katkı sağlıyor.

Yüksek ısıya dayanımlı aşınma 
çeliği Hardox HiTemp
SSAB, Toolox’un ısıya mukavemet özelliklerini 
Eylül 2016’dan itibaren siparişe hazır olarak 
yeni bir Hardox kalitesi olan Hardox HiTemp’a 
aktardı. Hardox HiTemp’in özellikleri dikkatlice 
kontrol edilen bir üretim prosesi ile birlikte 
yüksek kaliteli hammadde kullanılarak 
elde ediliyor. Hardox HiTemp yüksek 
sıcaklıklarda aşınma mukavemeti için maliyet 
etkin bir çözümdür. Hardox HiTemp 15-30 
mm aralığındaki plakalar halinde pazara 
sunulmaktadır. Standart kalitedeki çelik 
için kullanılan türde makine ile kesilebilir, 
kaynaklanabilir ve işlenebilir.
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CONTİNENTAL MEVSİMİNE UYGUN LASTİK ÖNERİYOR

Dünyanın en büyük 
uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden 
Continental, kış 
mevsiminin sona 
ermesiyle birlikte, 
güvenli sürüş ve araç 
performansı açısından 
mevsimine uygun 
lastik kullanımına dikkat 
çekiyor. Continental, 
tüm sürücülere baharla 
birlikte kış lastiklerini rafa 
kaldırarak, yaz lastiklerini 
kullanmaları yönünde 
tavsiyede bulunuyor. 

Mevsiminde lastik kullanımı hem güvenli 
sürüş hem de araç performansı açısından 
büyük önem taşıyor. Havaların ısınması ile 
birlikte mevsimine uygun lastik kullanımı 
hakkında sürücülere önemli tavsiyelerde 
bulunan Continental, araca ve mevsimine 
uygun olmayan lastik kullanımı sonucunda 
yaşanabilecek olumsuzluklara da dikkat 
çekiyor. 

Yaz mevsiminde kış lastiği 
kullanmaya devam edersek 
ne olur?
Birçok sürücünün aklındaki bu soruyu 
Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış 
Müdürü Mehmet Akay şöyle yanıtlıyor; 
“Bizimle iletişime geçen ve neden lastik 
değiştirmeleri gerektiğini sorgulayan 
sürücülerimize gerekçeleri anlatmadan 
evvel, kışın sandalet, yazın ise bot giyip 
giymeyeceklerini soruyoruz. Yazın kış lastiği 
kullanmak lastikleri çabuk yıpratacağı gibi, 
araç performansını, yol tutuşunu ve fren 
mesafesini olumsuz etkiler. En önemlisi 
de yazın kış lastiği kullanmanın fren 
mesafesine olan etkisi. Yapılan testlerde 
görüyoruz ki, yazın kış lastiği kullanmak fren 

mesafesini artırıyor ve bu fark, beklenmeyen 
ani olaylarda hayati önem taşıyabilir. Bu 
yüzden yazın yaz lastiği kışın ise kış lastiği 
kullanmak gerekir.” diyor.

Neden iki farklı lastik seti? 
Akay konu ile ilgili, “Otomobilimizi 100.000 
km kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz 
lastiği ile bu 100.000 km mesafeyi almak 
yerine; aynı bütçeyi ayırarak 1 takım yaz 
lastiği 1 takım da kış lastiği ile hem yaz 
şartlarında maksimum performans elde 
ederek hem de kış şartlarında üst düzey 
güvenlik sağlayarak lastiklerimizi kullanmış 
oluruz” açıklamasını yaptı.

Continental, yazın kış lastiği kullanımının 
sonuçlarını şöyle özetliyor;

Çabuk yıpranır
Yaz koşullarında kullanılan kış lastikleri; 
yaz lastiklerine göre daha uzun bir fren 
mesafesinde durmanıza neden olur ve buna 
ilave olarak lastikleriniz daha çabuk aşınır.

Yakıt tüketimi ve CO2 
salınımı artar
Mevsimine uygun lastik kullanmamak yakıt 
tüketimini artırır. Yaz lastiklerinin dönme 
direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür. 
Bu nedenle yazın yaz lastikleri daha az yakıt 
harcar ve daha az aşınır.

Aracın performansı düşer
Yaz lastiklerinin yüksek performans 
sağlayabilmesi için diş derinliğinin 3 
mm altına düşmemesi gerekir. Hızlı 
girilen keskin virajlarda, yumuşak lastik 
yanaklarının etkisi ile araç savrulma riski ile 
karşı karşıya kalır ve bu durum sürücüleri 
öngörülmeyen bir direksiyon hareketi 
refleksine iter. Bu aşırı toparlama hareketi 
aracın takla atmasına dahi neden olabilir.

Fren mesafesi uzar ve 
gürültü seviyesi artar
Kış lastikleri, yaz mevsiminde +7 derecenin 
üstündeki hava koşullarında daha uzun fren 
mesafesine neden olur. Yaz lastikleri deseni 
ve sırt hamurunun özelliği nedeni ile kış 
lastiğine göre daha sessizdir. Özellikle sıcak 
havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve 
kış lastikleri karşılaştırmasında yaz lastikleri 
kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan 
oranlarda daha kısa mesafede durur. 
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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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HATAY’IN KIYI ŞERİDİNDE
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Hatay Büyükşehri Belediyesi(HBB), Hatay’ın 
doğal güzelliklerine sahip çıkmak ve 
şehrin her köşesini temiz, yaşanabilir çevre 
standartlarına kavuşturmak için yoğun çaba 
harcıyor. 

HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, 2 adet atık toplama gemisi, 2 
adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet kum 
eleme makinesi ve 85 personeli ile Hatay’ın 
sahil ve deniz temizliği için seferber oldu.

2016 yılında 580 ton atık toplandı  

‘’Temiz Bir Sahil, Mavi Bir Deniz İçin 
Durmadan Yorulmadan...’’ sloganıyla 
başlatılan sezonluk çalışmalarda, 2016 yılı 
içerisinde deniz yüzeyinden yüzer atıklar(pet 
şişe, ambalaj atığı, balıkçı ağları vb.), kıyı ve 
sahillerden ise çoğunluğu ambalaj atıkları 
olmak üzere toplam 580 ton atık toplanarak 
kirliliğin önüne geçildi. 

Sahillerden toplanan ömrünü tamamlamış 
lastikler çöp kovasına dönüştürüldü.

Sahillerden toplanan ömrünü tamamlamış 
lastikler, çöp kutusuna dönüştürülüp, 
boyanarak sahillerdeki çeşitli noktalara 
yerleştirildi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Ahmet Dolğun, HBB’nin15 Nisan’da 
başlatmış olduğu çalışmaların etkin 
şekilde devam ettiğini belirtti. Barış ve 
kardeşlik kenti Hatay’ın deniz ve sahillerine 

yakışır bir görünüm elde etmek için çaba 
harcadıklarını ifade eden Dolğun, halkı da 
çevre konularında duyarlı olmaya davet etti. 

IVECO YETKİLİ SATICILARI MADRİD’DE BULUŞTU

IVECO Türkiye satış teşkilatı 2017 toplantısını 
23-24 Mart 2017 tarihlerinde Madrid’de 
gerçekleştirdi. 

IVECO Türkiye tüm satış teşkilatını bu 
yıl Madrid’de topladı. 2017 ilk çeyrek 
faaliyetlerinin ve 2017 hedeflerinin 
değerlendirildiği toplantı sırasında IVECO 
İspanya pazarı da bir sunum yaptı. Bayiler 
daha sonra Iveco’nun Madrid fabrikasını 
gezdiler.

IVECO’nun Madrid’de bulunan ve geçen 
sene 70. Yılını kutlayan fabrikası hem 
Stralis çekici hem de Trakker modellerinin 
üretimini gerçekleştiriyor. Şu anda gümüş 
madalyaya sahip olan fabrika bu yıl altın 
madalya almak üzere hazırlık içerisinde. 
2500 mavi yakalının çalıştığı fabrika yılda 2 
vardiyada 40,000 kamyon üretebiliyor.

IVECO markasının çok güçlü bir konuma 
sahip olduğu Ispanya pazarında IVECO 

hafif segmentde Daily ile, orta segmentde 
Eurocargo ile ve ağır vasıta segmentinde 
Stralis ile pazar birincisi.

Sattıkları ürünlerin modern bir fabrikada 
üretildiğini görmekden büyük bir 
memnuniyet duydukarını ifade eden IVECO 
yetkili satıcıları daha sonra ünlü Real Madrid 
stadyumu dahil Madrid’in ünlü mekanlarını 
gezdiler.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 MART AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU  “ NU AÇIKLADI 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar 
yüzde 8 oranında daralarak 160 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 9 oranında daraldı ve 116 bin 
adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mart 
döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç 
grubunda yüzde 12 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde 
arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi 
kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mart dönemine 
göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. 
Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 3 daraldı. Pazar, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 19 geriledi. 

2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 33 oranında artarken 
otomobil ihracatı ise yüzde 60 oranında artış 
gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 355 
bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 25, Euro bazında yüzde 
30 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 
7,085 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 89 artarak 3,013 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise yüzde 96 artarak 2,828 Milyar € 
seviyesine yükseldi. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI MART AYI 
SONUÇLARI

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 23 artış ile toplam 
424 bin 219 adet taşıt aracı üretildi, otomobil 
üretimi ise yüzde 44 artarak 300 bin 255 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

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

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 436 bin 513 
adet olarak gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Mart dönemine göre, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı 
Ocak-Mart döneminde toplamda yüzde 10 
azalırken, ürün grubu bazında:

K. Kamyonda  yüzde 535
Minibüste  yüzde 191
Midibüste  yüzde 31
B. Kamyonda  yüzde 27 
Otobüste   yüzde 10  
oranlarında artarken,
Kamyonette  yüzde  19  
oranında azalma kaydetti. 
• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
44 oranında artarak 300 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör 
üretimi yüzde 12 oranında azalarak 12 bin 294 
adet oldu.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 
satışlar yüzde 8 oranında azaldı ve 159 bin 868 
adet seviyesinde gerçekleşti. 

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 
oranında azaldı ve 115 bin 963 adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak-Mart dönemine 
ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 
2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 69 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla 
göre toplam otomobil satışları yüzde 9 ve ithal 
otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli 
otomobil satışları yüzde 7 oranında arttı.

• 2007–2017 yılı Ocak-Mart dönemine ait 

hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, 
ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mart 
döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4 oranında 
azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 
oranında arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde; geçen yıla 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 oranında 
azalarak 3 bin 778 adet, kamyon pazarı yüzde 
19 oranında azalarak 3 bin 141 adet, midibüs 
pazarı yüzde 21 oranında azalarak 397 adet ve 
otobüs pazarı ise yüzde 28 oranında azalarak 
240 adet düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 13, 
otomobil pazarı yüzde 23 ve hafif ticari araç 
pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, ağır ticari 
araç pazarı yüzde 50 oranında düşüş gösterdi. 

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 255 bin 
adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin 
yüzde 84’ünü oluşturan 355 bin adet taşıt 
ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına 
göre yüzde 33 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 6 oranında 
azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Mart 
dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 3 
bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 
ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
25 oranında arttı ve 7,085 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise yüzde 30 artarak 6,648 milyar € 
olarak gerçekleşti.

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

2017 yılı Ocak-Mart döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim yüzde 23, 
otomobil üretimi ise yüzde 44 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 424 bin adet, 
otomobil üretimi ise 300 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-Mart dönemine ait otomobil satışları

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

TABLO 3.1: TABLO 4.1:  Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yerl�/Local 16.278 24.175 20.361 20.614 37.090 30.704 24.846 21.342 34.745 33.436 35.720

İthal/Imports 38.456 49.756 47.926 46.589 85.805 66.832 89.588 68.005 92.246 94.485 80.243

Toplam/Total 54.734 73.931 68.287 67.203 122.895 97.536 114.434 89.347 126.991 127.921 115.963

İthalat/Imports (%) 70 67 70 69 70 69 78 76 73 74 69

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Yerl�/Local 21.176 25.122 14.880 20.493 32.106 20.394 20.631 12.684 25.788 21.058 20.299

İthal/Imports 18.281 21.374 13.292 15.340 26.957 17.823 17.539 13.241 20.469 19.507 19.828

Toplam/Total 39.457 46.496 28.172 35.833 59.063 38.217 38.170 25.925 46.257 40.565 40.127

İthalat/Imports (%) 46 46 47 43 46 47 46 51 44 48 49

Pazar     
10 Yıllık 

Ortalama 
(x1000)

2017
(x1000)

Değ�ş�m 
%

Toplam 141,6 159,9 12,9
Otomob�l 94,3 116,0 22,9
HTA 39,8 40,1 0,8
ATA 7,5 3,8 -49,4  

 
 

Taşıt Araçları İhracatı (Adet) 

 

2016 2017

OTOMOBİL/ P.Cars 604.683 745.709 159.401 254.796 60

TİCARİ ARAÇLAR / CV 387.652 395.673 106.901 100.603 -6

   * Kamyonet/P�ck-Up 341.834 347.949 102.132 86.545 -15

   * M�n�büs/M�n�bus 38.255 34.790 2.132 10.835 408

   * Kamyon/Truck 1.408 5.521 818 1.448 77

   * M�d�büs/M�d�bus 447 915 144 123 -15

   * Otobüs/Bus 5.708 6.498 1.675 1.652 -1

TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 992.335 1.141.382 266.302 355.399 33

TRAKTÖR/F.TRACTOR 14.932 13.651 3.802 3.283 -14

TOTAL 1.007.267 1.155.033 270.104 358.682 33

2017/2016  
(%)3 Ay-3 Mo

SEKTÖR/SECTOR 2015 2016





Sayın RADÜS okuyucuları, asıl mesleğinin yanı sıra, değişik ilgi 
alanlarında başarıya ulaşmış kişilerle yaptığım “Başarılı Hayatlar” yazı 
dizimize devam ediyoruz… 
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BAŞARILI HAYATLAR

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

1. İsminiz, ne zaman ve nerede 
doğdunuz? 
 Adım Bülent Fil. 1964 yılı nisan ayında 
İstanbul’da doğdum.

2. Doğduğunuz yılın veya şehrin 
bugünkü yaşam tarzınızı etkilediğini 
düşünüyor musunuz? 
Üniversite yıllarına kadar İstanbul’da Emirgan 
Boyacıköy semtinde yaşadım. O yılların ve 
yaşadığım çevrenin bugünkü yaşam tarzımın 
temelini oluşturduğunu söyleyebilirim. 
Çocukluğumuzun tamamını ve gençliğimizin 
büyük bir bölümünü 1980 öncesinde 
geçirenler bunu daha iyi anlarlar ve benimle 
aynı fikirdelerdir diye düşünüyorum. O 
dönemin siyasi yapısı tam bizim gençlik 
yıllarımıza denk gelmiş ve yaşamımızda etkili 
olmuştu.  Zor yıllardı. 

3. Lise veya üniversite yıllarınızdan 
aklınızda kalan Okulla ilgili bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız? 
İzninizle ilkokuldan başlayarak üniversite 
hayatıma kadar yaşamımda çok önemli rol 
oynamış üç olaydan bahsetmek istiyorum. 
İlkokul 5. Sınıfında okulun kantininde 
görevliydim. Bir gün okul müdürü nedenini 
tam anımsayamadığım bir nedenle 
beni odasına çağırdı. “Buyurun hocam 
beni çağırmışsınız” dedim. Müdür bey 
bir anda hiddetlendi ve bana o yaşımda 
unutamayacağım harika bir ders verdi ve dedi 
ki “hoca camide olur, burası öğretim kurulu, 
burada öğretmenler var.” 

Ne gariptir ki üniversite yılları ve sonrasında 
ise hocam lafı ağzımızdan hiç düşmedi. 
(ODTÜ de hocam demek sınıf ayrımı 
yapmadan birbirine hitap etmekti.)

Lise son sınıfta ise matematik dersinde 
öğretmenimiz tahtaya bir problem yazıp 
çözmemizi istemişti. Birer birer arkadaşların 
defterlerine bakıp kontrol ediyordu ve henüz 
doğru çözen yoktu. Benim yanıma geldi, 
çözümüme baktı ve aniden hafif bir tokat attı. 

Korkuyla döndüm,  “aferin problemi bir tek 
sen çözmüşsün” dedi. O tokat da aldığım en 
ilginç tebrik idi. Yaşamımızın birçok evresinde 
bu tip davranışların hep varlığına şahit 
olmuşuzdur. 

Üniversite yıllarımın başlarında ise her iki 
haftada bir Cuma akşamı hep aynı saatte 
aynı otobüs firmasıyla Ankara’dan İstanbul’a 
ailemin yanına giderdim. O zamanlar yol 
yaklaşık sekiz saat sürerdi. Daha Ankara 
İstanbul arasında otoban yapılmamıştı. Çok 
iyi anımsıyorum, 26 Nisan 1985 Cuma akşamı 
saat 23:30 seferi için biletimi almıştım. 
Bu arada da bölüm dışından aldığım, 
yanılmıyorsam tarih dersi, devamsızlık 
nedeniyle dersi tekrar etme tehlikesi ile karşı 

karşıyaydım. Dersin öğretmeni ile konuştum, 
o da bana “Pazartesi senin için bir sınav 
yapacağım geçersen sorun yok” dedi ve ben 
de biletimi değiştirip Ankara’da kaldım ders 
çalışmak için. Benle birlikte birçok kişi için 
dönüm noktası sayılabilecek bir olay oldu 
ve maalesef benim bineceğim otobüs Bolu 
Dağı’nda uçuruma yuvarlanarak aralarında 
bizim üniversitenin öğrencilerinin de olduğu 
20 kişinin ölümüne neden oldu. Hayatın ne 
kadar ince bir çizgide seyrettiğini anlamıştım.  
O kazada yaralı kurtulan birçok insan vardı, 
ben de otobüste olsaydım belki kurtulanlar 
arasında olabilirdim ama ölenlerin arasında 

olmak da mümkündü. Dolayısıyla hayata 
bakış açımın o olaydan sonra değiştiğini 
söyleyebilirim. 

4. Mesleğinizi son anda mı seçtiniz 
yoksa çocukluktan beri istediğiniz bir 
meslek miydi? 
Mesleğimi seçmemdeki tek unsur kendisini 
3 yıl önce kaybettiğim babamdır. Lise 
yıllarında yaz tatillerinde babam ile beraber 
kısa süreliğine de O’nun işyerine gider 
ona yardımcı olmaya çalışırdım. Babam 
gemilerdeki arızalı makineleri tamir ederdi. 
Makinelerden ve babamın işine olan 
saygısından etkilenip bu işin mühendisi 
olmaya karar vermiştim. Sonrası malum, 

kendimi ODTÜ Makine 
Bölümünde buldum. 

5. Halen içinde 
bulunduğunuz iş, 
mesleğinizle ilgili 
mi? 
Baştan söyleyeyim 
maalesef değil. 

İyi bir üniversite ve 
bölümden mezun 
olunca ister istemez 
sahip olduğunuz 
mesleği yapmak 
istiyorsunuz. İlk 
çalışma hayatıma 

Lassa Lastik fabrikası Araştırma ve 
Geliştirme Bölümünde (ARGE) başladım. 
Daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 
A.Ş., (halk arasında TAİ olarak bilinir) 
şirketinde İş Geliştirme Bölümünde çalıştım. 

Aynı dönemde yine makine mühendisi eşimle 
tanıştım ve evlendim. TAİ’de çalışırken eşimle 
birlikte yurtdışına gitmek ve hayatımıza 
yurtdışında devam etmek istediğimize karar 
verdik ve Avustralya’ya neredeyse göç ettik. 

Yaklaşık 11 sene Avustralya’da güzel bir 
hayatımız oldu. Ancak ülkemizin hasreti 
mi desek, ne desek bilmiyorum ama 
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onca yıldan sonra Türkiye’ye dönmeye ve 
sıfırdan başlamaya karar verdik. Saçlarım 
çabuk beyazlamış ama dökülmemişti. 
İstanbul’a döndüğümde kendi işimi kurmak 
için uğraşılar yaparken insanların yolda 
yürürken dönüp bana dikkatli dikkatli 
bakmaları dikkatimi çekmişti. O zamanlar 
hafif bir top sakalım vardı, saçlarım da 
neredeyse bembeyaz. Sordum soruşturdum 
hep aynı cevap geldi, o zamanlar bir giyim 
firmasının reklamındaki Hintli mankene 
benzetiyorlarmış beni. 

Birkaç arkadaşımın da desteklemesi de 
bir yana, birçok sinema filminin çekildiği 
Emirgan çevresinde doğup büyümekten olsa 
gerek ilgimin de olduğunu itiraf etmeliyim, 
film sektörünün içinde buldum kendimi. 
Değişik bir görsellikle birlikte, birkaç deneme 
çekiminin ardından yönetmenlerin dikkatini 
çekmişim. Yurtdışında olduğum bir dönemde 
beni aradılar ve 4-5 bölümde oynamak üzere, 
Yaprak Dökümü dizisine çağırdılar. Dizi tuttu, 
benden de memnun kalınca, 4-5 bölüm 
oldu 4,5 sene. Yaman Güner karakterini 
canlandırdım. 

Yaprak dökümü dizisinden sonra ise 
yaklaşık iki yıl süren ve her gün çekilip her 
gün gösterilen günlük dizi Dinle Sevgili’de 
245 bölüm oynadım. Nebil Özgentürk’ün  
hazırladığı ‘sanatımızın Hatıra Defteri’nde 
Ruhi Su’yu canlandırdım. Daha sonralarda 
ise birkaç kez konuk oyuncu olarak bazı 
dizilerde rol aldım. Makine mühendisliğini 
oyunculuğun yanında rafa kaldırdım 
diyebilirim. 

6. Size para kazandıran işinizden farklı 
olarak bir hobiniz var mı? 
Ağaç ile uğraşmayı seviyorum, yani 

marangozluk ve 
cila. Başlarken 
merakım da 
vardı ama 
biraz da 
mecburiyetten 
dolayı bu hobim 
oluştu. Eminim 
bizim yaş 
gurubumuzda 
olanlar hatırlar, 
eskiden hemen 
her mahallede 
bir marangoz 
olurdu, şimdi 
internete  
başvuruyoruz 
marangoz 

bulmak için. Evde ufak tefek marangoz işleri 
için usta bulamayınca ya da buluyorsunuz 
ama burun kıvırıp gelmeyince iş başa 
düşüyor.  Cila derken de gomalak ciladan 
bahsediyorum. Çok meşakkatlidir ama 
bitirdiğinizde duyduğunuz haz her şeye değer, 
tavsiye ederim. 

Yapılması emek, zahmet ve sabır isteyen 
gomalak cila mobilya sektörünün 
vazgeçilmezi olmakla birlikte nostaljik yanı 
daha ağır basmaktadır. Gomalak doğal bir 
malzeme olup Hindistan’da yetişen lak 
böceğinin gerisinde bıraktığı bir salgıdır. 
Alkolle ve ispirto ile çözülür, vernik gibi kötü 
bir kokusu olmadığı için kullanımı kolay bir 
cilalama yöntemidir. Beni dinlendiren ve 
günlük hayatın problemlerinden uzaklaştıran 
bir hobi. 

7. Hayatta hiç hata yaptığınızı 
düşünüyor musunuz, eğer birkaç 
hatadan bahsederseniz, en büyük 
hata neydi söyleyebilir misiniz? 
Hata yapmayan ya da yaptığı bir şeyden şu 
ana kadar pişman olmamış birisi var mıdır? 
Bence yoktur. Sonuçta sadece insanız. Hata 
yaparız. Ama önemli olan hatalardan sonra 
doğruyu bulmaktır. Ben ise hayatımda 
doğruları bulduğumu düşünüyorum. 

8. Diyelim ki bir ülkeye gittiniz ve istiyorsunuz 
ki sizi tanıyan herkes oraya gitsin, hangi ülke 
olurdu sizin tercihiniz? Ve neden? 

Ben ve ailem birkaç değişik ülkede yaşadık. 
Örneğin Avustralya’da yaklaşık 11 yıl, 
Almanya’da 2 seneden fazla yaşadık. Benim 
Türkiye’de dizilerde oynadığım dönemde, 
eşimin de İsviçre’de çalışmaya başlaması 
ile 12 yıllık da bir İsviçre maceramız var. Bu 

arada kızım Yeni Zelanda’da üniversiteye 
gitti ve şu an Macaristan’da çalışıyor. Eğer 
Türkiye’ye uzaklığı sorun etmezseniz, bana 
göre yaşanacak yegane ülke Yeni Zelanda’dır. 
Doğası muhteşem, insanları harika, topraklar 
volkanik olduğundan verimli, aynı zamanda 
bol yağmur da var. İklim ne sert ne çok sıcak. 
Fazla nüfusları yok, yemekler harika. Trafik 
büyük şehirlerimiz kadar olmasa da sabah ve 
akşam saatlerinde yoğun. Ev fiyatları yüksek 
olmakla birlikte, hava temiz. Gelir seviyesi 
de Türkiye’nin neredeyse 2 katı. Orası uzak 
derseniz, Avrupa’dan önerim İtalya.  

9. Hayatınıza devam etmek için, 
birkaç seçenekten birini seçmek 
durumunda kaldığınız oldu mu? 
Tabi ki insan yaşantısının her evresinde bazen 
iki bazen daha çok alternatifle karşılaşıyor 
ve aralarından birini seçmek zorunda 
kalabiliyor. Biz de hayatımıza devam etmek 
için karşımıza çıkan alternatifleri eşimle 
birlikte eledik. Bize uygun olanına birlikte 
karar verdik. Şu ana kadar da genelde hep 
doğru yaptığımızı düşünüyorum. Geriye dönüp 
baktığımda Avustralya’ya gitmeseydik belki 
Türkiye’de ya kendi işimizi kurmuş olurduk, 
ya da bir şirkette çalışmaya devam ederdik 
diye düşünüyorum. Belki de saçlarım dökülür 
kimse beni bir mankene benzetmezdi. Yok 
yok böylesi iyi olmuş, ben makine mühendisi 
olmaktan, bir süre mühendis olarak çalışıp 
işverenlerime katkıda bulunmaktan ve son 
olarak da 13 senedir dizi sektörünün içinde 
bulunmaktan mutluyum.

10. Son soru: Başkasının gözünden 
kendinizi nasıl tanımlarsınız? 
İnsanın kendisini başkalarının gözünden tarif 
etmesi biraz güç bence ama, dürüst, güvenilir, 
adil ve neşeli olarak tanımlanmak beni 
fazlasıyla mutlu eder.

İçinde bulunduğumuz evrenin yaşının 13 
milyardan fazla olduğu hesaplanmış. Kabaca, 
13.374.000.000 yıl. İnsan ömrünün ortalama 
70-80 yıl olduğunu düşünsek, kaç nesil sığar 
acaba bu oluşum içine? Bugünden itibaren 
evrenin oluşumundaki süre kadar daha var 
olacağını düşünelim, insan ömrü gerçekten 
göz açıp kapayana kadar geçen süre kadar 
kısacık gelmiyor mu? O zaman hayatta 
olduğumuz süreyi iyi değerlendirmemiz 
gerekmez mi, kavgalardan uzak durup, 
hayatımızı ve çevremizdekilerin hayatını 
iyileştirmek için çabalamamız gerekmez mi?

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...
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PETROL OFİSİ’NDEN
MAATS İNŞAAT MAKİNALARI’NA ÖZEL MADENİ YAĞ SERİSİ

Türkiye akaryakıt 
dağıtım ve madeni yağ 
sektörünün lideri Petrol 
Ofisi, iş makinaları 
pazarının önde gelen 
oyuncularından Maats 
İnşaat Makinaları’nın 
distribütörü olduğu 
Doosan ve Manitou 
markalarına özel bir 
madeni yağ serisi 
geliştirdi.
Doosan ve Manitou iş 
makinası kullanıcıları, 
Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar tarafından 
üretilen ‘MaatsOil’ 
madeni yağları ile çok 
daha verimli ve uzun 
ömürlü bir kullanıma 
sahip olacak.

Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve 
madeni yağ şirketi Petrol Ofisi, Doosan 
ve Manitou iş makinalarının Türkiye 
distribütörü olan Maats İnşaat Makinaları 
ile önemli bir iş birliğine imza attı. Petrol 
Ofisi Madeni Yağlar’ın sahip olduğu bilgi 
birikimi doğrultusunda Maats İnşaat 
Makinaları’nın taleplerine uygun olarak 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar tarafından 
üretilen ‘MaatsOil’ madeni yağları, Doosan 
ve Manitou İş Makinaları sahipleri ve yetkili 
servisleri tarafından periyodik bakım ve 
onarımlarda kullanılacak. İş makinalarının 
çok daha verimli ve uzun ömürlü kullanım 
özellikleri sunmasını sağlayan MaatsOil 
markalı madeni yağlar, Türkiye genelindeki 

tüm Maats şube ve yetkili servislerinin 
resmi yağı olarak tercih edilecek. Doosan ve 
Manitou iş makinaları tarafından belirlenen 
standartlara uygun viskozitede geliştirilen 
MaatsOil, Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın 
Derince’deki ileri teknoloji ile imalat 
gerçekleştirdiği fabrikasında üretiliyor.

Motor, Şanzıman/Dişli ve Hidrolik olmak 
üzere üç farklı tipte geliştirilen MaatsOil 
ürünleri, üstün koruma sağlaması ve uzun 
ömürlü olması özelliği ile ağır şartlarda 
çalışan tüm iş makinalarında yüksek 
performans sağlıyor. İş makinalarının uzun 
vadede en verimli şekilde kullanılmasına 
yardımcı olan MaatsOil, yüksek koruma 
özelliği sayesinde makinaların bakım 
giderlerinde de önemli bir tasarruf sağlıyor. 

Madeni yağ pazarının lideri* olarak, son 
teknoloji ile üretilen ürünleri sektöründe 
lider olan firmalar ile bir araya getirmeye 
devam ettiklerini söyleyen Petrol Ofisi 
Satış Direktörü Ulvi Kılıç, iş makinalarında 
kullanılan madeni yağların, zorlu koşullarda 
çalıştıkları için sektör içerisinde özel 
değerlendirilmesi gereken bir grubu temsil 
ettiğini belirtti. Ulvi Kılıç, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Petrol 
Ofisi’nin Derince’deki madeni yağ teknoloji 
merkezinde (POTEM) gerçekleştirdiğimiz 
ürün geliştirme ve üretim çalışmaları 

kapsamında sürekli inovatif çözümlerle 
ürünlerimizi yeniliyor, gelişen ihtiyaçlar 
doğrultusunda özel ürünler sunuyoruz. 
MaatsOil ürün grubu için de özel bir 
çalışma süreci yürüttük ve Maats İş 
Makinaları müşterilerine en zorlu şartlarda 
güvenebilecekleri performans sunan bu 
seriyi ürettik. Üretim ve satışın yanı sıra, 
satış sonrası hizmetlere büyük önem veren 
Maats İş Makinaları ile iş birliğimizi uzun 
vadede sürdürmek istiyor ve Türkiye’nin iki 
büyük markasının iş birliğinden doğacak 
bu güç ile tüketicilere avantaj sağlayan 
çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz.” 

Maats İnşaat Makinaları Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Uğur Güllü ise 
iş birliğiyle ilgili olarak “Maats İnşaat 
Makinaları olarak Türkiye Distribütörlüğünü 
yapmakta olduğumuz Doosan ve Manitou 
marka makinalarda kullanılacak madeni 
yağlar konusunda kendi firma adımızı 
taşıyan MaatsOil‘i üretmek için Petrol Ofisi 
ile yapmış olduğumuz işbirliğinden büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

* Kaynak: 2010-2016 yılları arası PETDER toplam 
madeni yağ ve kimyasallar verisi
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“ JCB 540-170 SWAY MODELİ İLE
İSTANBUL AVARUPA BÖLGE DURAKLARINDA DEMO”

STFA grup şirketlerinden 
SİF İş Makinaları, 
distribütörlüğünü yaptığı 
dünyanın önde gelen iş 
makinası üreticilerinden 
JCB’nin geliştirdiği, 17 
metre erişimli teleskobik 
yükleyicisi JCB LOADALL 
540-170’in tanıtımlarına 
hız kesmeden devam 
ediyor.

SİF İş Makinaları, 17-18-19 Nisan 
tarihlerinde İstanbul Avrupa Bölge 
Müdürlüğü satış ekibinin desteği ile üç 
ayrı durakta bulunan müşterilere yönelik 
JCB 540-170 SWAY model teleskobik 
yükleyicilerin tanıtımını yaptı.

Müşterilerimizin Çözüm 
Ortağıyız.
SİF İş Makinaları, İstanbul Avrupa Bölge 
Müdürlüğü satış ekibinin desteği ile 
Yeşilpınar, Hadımköy ve Lüleburgaz 
duraklarındaki müşterilere yönelik 
JCB 540-170 SWAY model teleskobik 
yükleyicilerin tanıtımının 
gerçekleştirildiği 
demo çalışmaları 
gerçekleştirdi. 

İstanbul Avrupa 
Yakası’nda en çok tercih 
edilen kazıcı-yükleyici 
modeli olan JCB 4CX 
ile aynı motor ve ana 
komponentlere sahip 
JCB 540-170 SWAY 
model teleskobik 
yükleyicilere ilgi büyük 
oldu. Endüstriyel ve 
inşaat sektörlerinin 
vazgeçilmez ürünü olan JCB 540-170 
SWAY’i rakiplerinden ayıran özelliklerin 
başında gelen 4 ton kaldırma kapasitesi, 17 
metre yükleme yüksekliği ve pistonlu bom 
yapısının vurgulandığı demolarda müşteriler 
makinayı bizzat test etme imkânı buldular. 

Mustafa Çağa: ‘Gözümüz 
Yükseklerde!’
Eyüp’te bulunan Yeşilpınar Durağı’nda 
gerçekleştirilen tanıtım gününde görüşlerini 
aldığımız SİF İş Makinaları Teleskobik 
Yükleyici ve Endüstriyel Ürünler Ürün 
Müdürü Mustafa Çağa, ‘Müşterilerimize 
yönelik bu tür organizasyonları sık sık 
yapmaktayız. Makinalarımıza güveniyoruz ve 
son kararı vermeden önce müşterilerimizin 
makinamızı denemelerini sağlıyoruz. Sektör 
içerisinde bunu en çok yapan firmayız. Toplu 
tanıtım ve demolar dışında, talep ettikleri 
takdirde, müşterilerimize makinaları 
kendi sahalarında test etme imkanı da 
sunuyoruz. Böylece, müşterilerimizin 
yatırım yapacakları ürünün tüm özelliklerini 
kendi uygulamalarında deneme ve başka 
markalar ile kıyaslama şansları oluyor’ diye 
konuştu.

Operatörler Tarafından Onay 
Aldık
Bu sene JCB, Teleskobik Yükleyici (Loadall) 
üretiminin 40. yılını kutluyor. İnşaat 
ve endüstriyel kullanım alanlarındaki 
şartlara uygun özellikler ile Türkiye 
pazarına sunduğumuz JCB 540-170 SWAY 

modelinden geçen sene inşaat projelerine 
ve endüstriyel tesislere yoğun teslimatımız 
oldu. Müşterilerimizi teslimat sonrasında 
da yalnız bırakmıyoruz. Makinalarımızı 
takip ediyoruz, belli aralıklarla servis 
mühendislerimizle birlikte ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. Kullanıcılardan 
makinalarımızın performansı ile ilgili çok 
olumlu yorumlar alıyoruz. Operatör konforu 
ve güvenliğinin yanı sıra, makinalarımızda 
bulunan 4x2 sürüş modunun seyahat 
sırasında makinaya hız kazandırması 
ve sürüş esnasındaki yakıt tüketimini 
azaltması en öne çıkan avantajlarımız. 
Operatörlerimizin bizim için çok önemli olan 
ihtiyaç ve taleplerini dinliyoruz ve JCB’nin 
ürün geliştirme sürecinde bu yorumları 
dikkate almasını sağlıyoruz.

Organizasyonda gerçekleştirilen gösteri ve 
demoların dışında JCB Loadall modellerinin 
teknik özellik ve üstünlükleri de katılımcılar 
ile paylaşıldı; 540-170 Sway’in pistonlu 
bom yapısı, 100 hp gücündeki JCB motoru, 
yük kaldırma performansı ve çalışma 
performansının yüksek olması operatörler 
tarafından çok pozitif yorumlar aldı.
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GOODYEAR, 2017 FIA AVRUPA KAMYON 
YARIŞLARI’NIN LASTİK TEDARİKÇİSİ OLDU!

Dünyanın lider 
lastik üreticilerinden 
Goodyear, özel olarak 
geliştirdiği kamyon yarışı 
lastikleriyle, ‘gezegendeki 
en muhteşem kamyon 
yarışı’ ilan edilen FIA 
Avrupa Kamyon Yarışları 
Şampiyonası’nın 2017 
sezonunda da lastik 
tedarikçisi oldu.

Goodyear, 13. sezonuna giren Avrupa 
Kamyon Yarışları’nda, 315/70R22.5 kamyon 
yarışı lastiklerinin resmi tedarikçisi oldu. 
Goodyear, bu şampiyonaya özel 1.500 bg’lik 
yüksek etkili, 160 km/saat’lik yarışma 
kapasitesi olan 5.5 tonluk kamyonlar için 
özel kamyon lastikleri üretti. 

Uluslararası Otomobil Federasyonu 
(FIA), geçen yıl Avrupa Kamyon Yarış 
Şampiyonası’nın tek lastik ortağı olarak 

seçilen Goodyear ile uzun süredir devam 
eden ortaklığını üç yıl daha uzatmıştı.

Goodyear EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika) Bölgesi Ticari Lastikler Pazarlama 
Direktörü Benjamin Willot, “Avrupa 
Kamyon Yarışları gibi önemli bir etkinliğe 
olan katılımımız bize, standart kamyon 
lastiklerinde kullanılan gövde üzerine inşa 

edilen ve Avrupa’da binlerce filo tarafından 
kullanılan kamyon yarışı lastiklerimizin 
olağanüstü performansını göstermek için 
bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda kamyon 
meraklılarıyla tanışma fırsatı sağlarken, 
onlarla kamyon yarışlarına ve ulaştırma 
endüstrisine olan katkımız, kamyon 
lastiklerimiz, teknolojilerimiz, hizmetlerimiz 
ve sektördeki diğer konularla ilgili olarak 
daha önce olmayan çözümlerimiz hakkında 
konuşma olanağı da sunuyor “diye konuştu.

Goodyear’ın 
geliştirdiği “lastik 
çipi” teknolojisi 
kamyon yarışlarında 
fark yaratıyor!
Kamyon yarışları için özel olarak 
geliştirilen Goodyear Kamyon 
Yarışı lastikleri, standart olarak 
üretilen son nesil 315/70R22.5 
kamyon lastiği gövdesi üzerine 
yapılandırılarak sağlamlığı 

artırılmıştır. Yüksek yol tutuşuna katkıda 
bulunan özel sırt bileşeni, Goodyear’ın 
uzun süreli motor sporları deneyimine 
dayanmaktadır.

Goodyear lastikleri, ayrıca aşırı ısınmayı 
önlemek, hasar ve aşınmaya karşı koruma 
sağlamak için özel bir taban yüzeyi özelliğine 

sahiptir. Asimetrik taban yüzü, hem ıslak 
hem de kuru yol koşullarında yüksek bir 
kavrama seviyesi sağlar; bu durum, seride 
tek bir lastik tipi kullanıldığı için oldukça 
önemlidir.

Tüm Goodyear kamyon yarış lastiklerinde, 
her lastiğe benzersiz bir kimlik 
kazandıran RFID (Radyo Frekansı Kimliği) 
bulunmaktadır. Bu ‘lastik çipi’ teknolojisi, 
FIA yarış yetkilileri tarafından her lastiğin 
izlenmesi ve her takımın kullanılan 
yarış lastiği sayısı ve tahsisi ile ilgili 
yönetmeliklere uymasını sağlamak için 
kullanılır.

2017 FIA Avrupa Kamyon 
Yarışları Şampiyonası 
Programı:

• 13-14 Mayıs : Red Bull Ring / Spielberg,  
 Avusturya

• 27-28 Mayıs : Misano, İtalya

• 1-2 Temmuz : Nürburgring, Almanya

• 15-16 Temmuz : Slovakiaring, Slovakya

• 26-27 Ağustos : Hungaroring,   
 Macaristan

• 2-3 Eylül : Most, Çek Cumhuriyeti

• 16-17 Eylül : Le Mans, Fransa

• 7-8 Ekim : Jarama, İspanya





201750

TÜRK
KAHVESİ

Yılmaz KAYA
info@radusdergisi.com

Merhaba Sevgili Radüs Dergisi okuyucuları... Muhakkak ki hepimiz gün 
içerisinde bir fincan da olsa, geleneğimiz olan Türk Kahvesinden vazgeçemiyor. 
Sizlerle dergimizin konsepti dışında Türk Kahvesi ile ilgili bir yazı paylaşmak 
istedim. Öncelikle kendimi tanıtayım…

Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi 
Trakya Bayiliği ve Master Francihising 
işletmeciliği yapmaktayım. Daha önce 
yaklaşık 8 yıl Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 
işlettikten sonra yeni bir iş arayışına 
girdim ve bir arkadaşımın tavsiyesi ile 
Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi olarak 
Tekirdağ Çerkezköy’de ilk şubemizi 
açtık. Daha sonra Osmanlı Kahvecisi 
bizlere Trakya ve Ege Bölgesi Master 
Franchising’liği teklif etti ve severek 
kabul ettikten sonra alt bayi sayımızı 
12 ye çıkardık. Çerkezköy ve Tekirdağ 
şubeleri kendi işletmemiz olmakla 
birlikte; Tekirdağ, Çerkezköy, Tekirdağ 2, 
Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Babaeski, 
Keşan, Saray, Çorlu, Çanakkale Merkez ve 
Çanakkale Biga’da hizmetlerimize devam 
ediyoruz. Ayrıca ne kadar sektör dışı iş 
yapıyorsam da ülkemizin Atık Enerji ve 
Çevre sektöründe lider olan PROFİSAN 
Profesyonel İş Makineleri Sanayi de Genel 
Müdür Yardımcılığı yapmaktayım.

Kahve 14.yy da Güney 
Habeşistan’da ( Etiyopya, Doğu 
Afrika) keşfedilmiş. Buradan 
Yemen’e ve Orta Doğu’ya geçerek 
tüm dünyaya yayılmıştır.

 En fazla anlatılan efsaneye 
göre, Habeşistan 

(Etiyopya) orijinli olan kahveyi ilk keşfeden 
canlılar “keçi”lerdir. Rivayete göre, keçi 
ve deve sürülerinin çobanları güttükleri 
hayvanların garip bir ağacın meyvelerini 
yedikten sonra, daha canlı, hareketli 
olduklarını görünce, ”bunda bir hikmet 
var” diyerek durumu dervişleri Şazili’ye 
bildirmişler. Bu meyvenin suyunu 
kaynatıp içen Şazili’nin kendisi de aynı 
canlılığı duymuş ve kahvenin meziyetleri 
böylece anlaşılmış.

Yemen’e getiren kişi ise Şeyh Ali Bin 
Ömer-El Şazili olarak bilinir. Şazaliye 
tarikatında Sufiler tarafından dini 
ayinlerde zihni açık tutmak için içilirdi. 
İstanbul’a gelişi ise Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Yemen valisi Özdemir 
Paşadır. Saraya giren türk kahvesi özel bir 
içecek olarak yerini alır. Kahve sayesinde 
sarayda Kahvecibaşı adında yeni bir 
meslek ortaya çıkar.

Başlangıçta gelir düzeyi yüksek ve okur 
yazarlar tarafından tüketilirdi. Hızla tüm 
İstanbul’a yayıldı. 1554 de ilk kahvehane 
İstanbul, Tahtakale’de açıldı. 1630 yılında 
toplamda 55 kahvehane 100 kahve satıcısı 
vardı. 

Avrupa’da ki ilk kahvehane Venedik’te 
açıldı. Bu kahvehaneler, insanların 
kahve içip sohbet ettikleri, edebiyattan 
bahsettikleri, satranç oynadıkları, kitap 
okudukları yerlerdi. Özellikle dindar 
kesimler, kahvenin insanları bir araya 
getirdiği ve camilerden uzaklaştırarak 
kahvehanelere yaklaştırdığını düşünerek 
yasaklamaya çalışmışlardır. Kavrulan 
kahveyi içmenin haram olduğunu 
savunmuşlardır. Birçok kez kahvehaneler 
kapatılıp, kahve içilmesi ve satılması 
yasaklansa da bunlar kısa süreli 
olmuştur.



Bir fincan Türk kahvesinde yaklaşık 50 
mg kafein vardır ve bu vücuttan hemen 
atılır. Musluk suları içerdikleri klor gibi 
kimyasallar nedeniyle kahvenin tadını 
bozmaktadır. Habeşistan’da kahve 
meyvesi kaynatılarak suyu içilirdi. Bugün 
ki halden içimi ilk Yemen de gerçekleşti. 
Kahve ‘rayiha’ koku anlamında da 
gelmektedir.

Yine Yemen çevresinde kahveye “bun” 
adı verilmiştir. Kahvenin diğer bir adı 
moka’dır. Bu sözcük Kızıl Deniz’in 
doğusundaki Muha kasabasından 
alınmadır.

Gerçek Türk misafirperverliği ve 
konuğa olan sıcak saygının bir örneğini 
bu törenlerde izlemek olanağı vardır. 
Günümüzde kız istemeye gidildiğinde 
kahvenin istenen kız tarafından pişirilerek 
el becerisinin göstergesi olarak kabul 
edilir. Ayrıca yine kahveyi kızın taşıması 
ve onun taşımadaki ustalığı, pişirdiği 
kahvenin lezzeti bu törenlerden 
kalan önemli bir gelenek olarak hâlâ 
sürdürülmektedir. Bazen, kahveye farklı 
bir tat kazandırmak için, kahvenin içine 
çiçek suyu, ‘ak amber’ veya ‘kâkule’ 
katılırdı.

• Dünyada üretilen kahve çekirdeklerinin 
%70 çiftçiler tarafından üretilir ve kazanç 
olarak, aldığınız kahvenin %1 ‘inden daha 
az kazanırlar. 

• Dünyada her gün 1.6 milyar bardak 
kahve tüketilmektedir.

• Kahve çekirdeği toplamak ancak elle 
yapılır. Bir köylünün günde yaklaşık 160 
kilo kahve çekirdeği toplaması gereklidir. 
Bu Amerika’nın günlük kahve ihtiyacını 
karşılamak için yeterlidir.

• Kahve içmenin zararları yararlarının 
yanında çok az bir bölümü kapsar. Çok 
önemli hastalıkların tedavi edilmesi 
amaçlı kullanılır. Parkinson hastalığı, tip 2 
diyabet, karaciğer yetmezliği ve güçlü bir 
antioksidan olarak bilinir.

EN PAHALI KAHVE
Kopi luwak, dünyanın en pahalı ve 
en az üretilen kahvesidir. Kopi luwak, 
Endonezya’nın Sumatra adası ile 
çevresindeki birkaç adada yaşayan 
ve “Asian Palm Civet (Paradoxurus 
hermaphroditus)adlı hayvanın yediği 
ve sonrasında dışkıladığı kahve 
çekirdeklerinden üretilmektedir. 
Hayvan dışkısındaki kahve çekirdekleri 
toplanmakta ve paketlenmektedir. 
Kilosu 350 $’a ulaşan fiyatlarla Kopi 
luwak dünyanın en pahalı kahvesi olma 
özelliğine sahiptir.

Kopi luwak çoğunlukla Sumatra, Java, 
Bali, ve Sulawesi’deki Endonezya 
adalarında üretilmektedir. Ayrıca Filipinler 
ve Doğu Timor da bu kahvenin üretildiği 
yerlerdendir.

“Kopi Luwak” adı verilen ve 100 gramı 
75 dolara satılan kahve, Endonezya´daki 
adalarda yaşayan ve memeli bir hayvan 

olan Paradoxurus´un yediği kahve 
çekirdeklerinin daha sonra dışkısından 
toplanmasıyla elde ediliyor. 

Sumatra ve Java ve Sulawesi’nin 
gibi çevre adalarda yaşayan ve kahve 
üreticileri tarafından beslenen 
Paradoxurus adlı etobur memeli, kahve 
ağaçlarındaki en kaliteli çekirdekleri 
yiyor. Çekirdekler hayvanın midesindeki 
enzimlerin etkisiyle bir tür fermantasyona 
uğruyor, ancak hiçbir şekilde erimiyor. 
Bu kahve çekirdekleri daha sonra dışkı 
yoluyla dışarı atılıyor. Kahve üreticileri 
de Paradoxurus´un dışkısından bu 
çekirdekleri toplayarak dünyanın en pahalı 
kahvesini üretiyor. Uzmanlar, kahvenin 
kalitesini artıran önemli faktörün 
Paradoxurus´un midesindeki enzimler 
olduğunu belirtiyor.

Bu hayvanın kahve elde edilmesinde ilk 
kullananlar ise Endonezya ve Sumatra’nın 
yerlileri olmuş. Kahve ağaçlarındaki en 
güzel meyveleri yiyen Paradoxurusu 
eğiten yerliler, bu hayvan sayesinde 
kahve ağaçlarının tepesindeki meyveleri 
toplarlarmış.

Ayrıca Çin de SARS virüsünün 
yayılmasında etkili olduğu iddiasıyla Misk 
kedilerinin Çin’deki imhası sürerken, bu 
kedilerin dışkısından üretilen kahveye de 
Kopi Luwak kahvesi deniliyor ve üstelik 
de Çin’de hala bir numara. Endonezya’nın 
en meşhur kahvesi olan Kopi Luwak 
kahvesinin Endonezya’daki satıcıları ise, 
Paradoxurus´Çin’deki Misk kedilerinden 
farklı olduğunu ve ülkelerindeki 
Paradoxurus hastalık yaymadığını ileri 
sürdüler.

CİLVELİ KAHVE: 

Türk kahvesinin üzerine, öğütülmüş 
badem dökülür. Çay kaşığı ile bademleri 
yenilerek içilir.

SÜVARİ: 

Türk kahvesinin ince belli çay bardağında 
sunulan şeklidir.Ege Bölgesinde ‘Süvari’, 
Akdeniz Bölgesinde ise ‘ Tarz-I Hususi’( 
kişiye özel tarz) olarak bilinir.

RAHATLI KAHVE: Yanında gül lokumu ile 
ikram edilen sade kahvedir.

KAHVALTI = kahve + altı
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ANTALYA’DAN ANKARA’YA 
HAREKET’Lİ YOLCULUK

Enerji santralleri projelerinin zorlu 
taşıma operasyonlarında yer alan 
Hareket, Antalya’da bulunan Port Akdeniz 
Limanı’ndan, Ankara’da inşası devam eden 
Kahramankazan Enerji Santrali Projesi’ne 
600 kilometrelik yolu katederek, toplam 
ağırlıkları yaklaşık 1.387 tona ulaşan 9 
HRSG modül ve bir drumın taşımasını 
gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Hareket, üçü 157,2 ton 
ağırlığında ve 26x4x3,14 metre ebatlarında, 
üçü 144,4 ton ağırlığında ve 26x4x3,38 metre 
ebatlarında, diğer üçü ise 128 ton ağırlığında 
ve 26x4x3 metre ebatlarında olan 9 HRSG 
modül ve 98 ton ağırlığında, 16x2,10x2,90 
metre ebatlarında drumı santral sahasına 
taşıdı. Beş günde tamamlanan taşımalarda 
Hareket’e ait 12 çekici ve 152 dingil THP 
hidrolik dorse kullanıldı.

ARTSAN YAPI İNŞAAT’IN DA TERCİHİ
OTOKAR ATLAS OLDU

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, 
hafif kamyon segmentinin iddialı ürünü Atlas 
teslimatlarında hız kesmiyor. Yük taşıma 
kapasitesi, güçlü performansı ve ekonomik 
motoru ile sektörde büyük beğeni toplayan 
Otokar Atlas, Artsan Yapı İnşaat’ın da tercihi 
oldu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
hafif kamyon segmentinin iddialı 
aracı Atlas ile sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor. Azami 
8.5 ton yüklü ağırlığı ve yüksek 
istiap haddinin yanı sıra ekonomik 
motoruyla da her daim kazandıran 
Otokar Atlas, Artsan Yapı İnşaat’ın da 
tercihi oldu. 

Hafif kamyon pazarına yeni bir soluk 
getiren Otokar Atlas’ın teslimat 
töreni Artsan Yapı İnşaat Genel 
Müdürü Taylan Ustabaş, Genel 
Müdür Yardımcısı Şentürk Kibar, 
firma yetkilileri ve Otokar Bayi Örnek 

Otomotiv Kamyon Satış Müdürü İlker Kuzu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Törende hizmet verdikleri sektör gereği 
dayanıklı, yüksek performanslı ve ekonomik 
araçlara ihtiyaç duyduklarını belirten Artsan 
Yapı İnşaat Genel Müdürü Taylan Ustabaş, 

“Güçlü motoru, tam havalı fren sistemi, düşük 
yakıt tüketimi ve düşük bakım giderleri sunan 
Atlas’ı filomuza katmaktan dolayı mutluluk 
duyuyoruz.” dedi. 

HER DAİM KAZANÇ VADEDİYOR

Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında 
taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan alan Otokar 
Atlas, sağlam ve dayanıklı şasi yapısı ve makas 
sistemi ile kullanıcılara yüksek istihap haddi 
de sağlıyor. Kısa ve uzun olmak üzere iki farklı 
versiyon ile satışa sunulan Otokar Atlas, güçlü 
motoru ile her türlü yol koşulunda en üstün 
performansı sunuyor. Güçlü performansını, 
çevreci ve ekonomik motoru ile kazanca 
dönüştüren Atlas, düşük yakıt tüketimi, düşük 
bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti 
ile her daim kullanıcısına katkı sağlıyor. 
Kullanıcı konforunu için ferah kabin tasarımı 
ve geniş diz mesafesi ile fark yaratan Otokar 
Atlas, ABS fren sistemi, havalı imdat freni ve 
geniş iz mesafesi ile güven veriyor.
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MEZARLIKLAR İÇİN 3 YENİ TRAKTÖR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç 
filosuna mezarlıkların bakım ve onarım 
çalışmalarında kullanılmak üzere üç yeni 
traktör ekledi. Son model traktörlerin, 
Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve 
Turgutlu ilçelerinde kullanılacağını belirten 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Genç, mezarlıkların 
bakım ve temizliğinin daha ivedi ve sağlıklı 

yapılabilmesi amacıyla 
diğer ilçeler için de 
çalışma yapılacağını 
söyledi.

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Mezarlıklar 
Dairesi Başkanlığı, 
mezarlıkların bakım ve 
onarımında kullanılmak 
üzere üç yeni traktör 
satın aldı. Manisa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Mustafa Genç, 

Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır 
ve şube müdürleri ile birlikte satın 
alınan traktörleri inceledi. KDV dahil 
171 bin liraya mal olan traktörlerin 
Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar ve 
Turgutlu ilçelerinde hizmet vereceğini 
belirten Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Genç, “Manisa Büyükşehir 

Belediyesinin Mezarlıklar Dairesi 
Başkanlığına bağlı mezarlardaki bakım, 
onarım ve temizlik çalışmalarının daha ivedi 
ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu 
son model traktörleri bugünden itibaren 
hizmete sunuyoruz. Sadece bu dört ilçemizle 
sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz 
Ergün’ün önderliğinde diğer ilçelerimize 
hizmet araçlarımızı almayı sürdüreceğiz” 
diye konuştu. 

SERİN TREYLER WHATSAPP HATTI KURDU
Treyler sektörünün öncü firmalarından 
Serin Treyler, müşterilerinin görüş, öneri 
ve isteklerini kolaylıkla paylaşmaları için 
Whatsapp hattını hayata geçirdi.

Dijitalleşen 
dünyada mobil ve 
sosyal teknoloji 
araçları giderek 
yaygınlaşıyor. 
Bu teknolojileri 
yakından takip 
ederek hizmete 
alan Serin 
Treyler, satış ve 
satış sonrası 
hizmetlerinde 
müşterilerin 
kolaylıkla 
ulaşmasını 
sağlamak için 
web sayfasını 
yenileyerek geniş 
ürün yelpazesini, 
bayi ve servis 

ağlarını müşterileriyle paylaşıyor. Ayrıca 
sosyal mecrada aktifliğini sürdüren Serin 
Treyler facebook, instagram ve  twitter 
hesapları ile müşterilerine hizmet vermeye 
devam ediyor.

Whatsapp hattı uygulaması başladı

Serin Treyler, 0 541 442 29 23 numaralı 
whatsapp hattını tüm müşterilerin kolaylıkla 
ulaşmaları için devreye koydu. Tüm görüş, 

öneri ve isteklerin kolaylıkla 
paylaşılmasına ve anında çözümler 
bulunmasına olanak sağlayan 
bu uygulama sayesinde, müşteri 
memnuniyetine verdiği önemi bir 
kez daha vurgulayan Serin Treyler, 
yeni geliştirilmekte olan tüm 
uygulama ve hizmetleri de yakından 
takip ederek en hızlı şekilde 
bunları da sistemine dahil etmeyi 
hedeflemektedir.

Serin Treyler Genel Müdürü Recep 
Serin, konuyla ilgili olarak “Serin 
Treyler’in mobil ya da sosyal 
uygulamalarda iletişimini en üst 
seviyede tutmaya çabalıyoruz. 
Çünkü müşteri ile kurduğunuz 
diyalog ürününüzün kalitesi kadar 
önemli olmaya başladı.” şeklinde 
konuştu. 
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İZMİR’İ ÇEVRECİ OTOBÜSLER TAŞIYACAK
Türkiye’nin ilk 
elektrikli otobüs filosu 
kuruldu. Bozankaya 
Şirketler Grubu’nun 
tasarlayıp ürettiği 
Türk mühendisliğinin 
gururu elektrikli 
otobüsler, İzmir’de 
yolcuları taşımaya 
hazır. Tek şarjla 250 
kilometre yol gidebilen 
çevreci ve ekonomik 
otobüsler, İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ve Bozankaya Grup 
Genel Koordinatörü 
Nilhan Enginyurt 
Kuyumcu’nun katıldığı 
törenle teslim edildi. 
Enginyurt, “Yeşil 
İzmir’e çevreci E-Karat 
otobüslerimizi teslim 
etmenin gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

Yeni nesil araç projeleriyle adını dünyaya 
duyuran Bozankaya Grubu’nun İzmir 
Büyükşehir Belediyesi için ürettiği 20 adet 
elektrikli otobüs hizmet vermeye başlıyor. 
İzmir’de toplu ulaşıma katılmaya hazır 
çevreci ve ekonomik E-Karat otobüsler, 
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosu olarak 
tarihe geçiyor. Bozankaya Grubu’nun 
ürettiği E-Karat otobüslerde görev yapacak 
şoförler özel eğitimlere tabi tutuldu ve test 
sürüşlerini tamamladı. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da 
katıldığı törenle 

20 E-Karat otobüs, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim edildi.

Enginyurt: Gururla teslim 
ediyoruz
Tamamen çevreci olan 100% elektrikli 
otobüs E-Karat’ın Türkiye’de toplu 
ulaşımda yeni bir sayfa açacağını belirten 
Bozankaya Grup Genel Koordinatörü Nilhan 
Enginyurt Kuyumcu , “Hem sessiz hem 

de çevreci otobüsleri İzmir’in 
hizmetine sunduğumuz 
için çok mutluyuz. Çağdaş 
toplu taşıma sisteminin 
öncülüğünü yapan güzel 
İzmir’e yerli ve milli imkânlarla 
Türkiye’de ürettiğimiz E-Karat 
otobüsümüzü sunmanın 
gururunu yaşıyoruz. Çevre 
dostu, sıfır emisyonlu, 
elektrikli, ekonomik ve 
sessiz 20 otobüsümüz 
hizmete başlayacağı için 
çok heyecanlıyız. E-Karat 
otobüslerimiz yakın gelecekte 

modern toplu taşımanın olmazsa olmazları 
arasına girecek” dedi. 

Çevreyi koruyor, yüzde 80 
tasarruf sağlıyor
12 metre E-Karat’ın menzilinin tek şarjla 
en az 250 kilometre olduğunu ve yaklaşık 
kilometrede 20 kuruş yaktığını belirten 
Enginyurt, “Otobüslerimizin çevreyi 
korumasının yanında dizel alternatiflerine 
göre yüzde 80’lik bir tasarruf sağladığını 
söyleyebiliriz. Toplu ulaşımda yenil nesil 
araçların dönemi başlıyor. İzmir’in yanı sıra 
ülkemizin ve Avrupa’nın bir çok şehrinde 
de elektrikli otobüslerimize yoğun bir talep 
olması bize ayrıca gurur veriyor. Tecrübemiz 
ve yenilikçi yaklaşımımızla sektörde 
iddialıyız. Türk mühendisliğinin başarısı 
olan araçlarımızı önce tüm Türkiye’ye sonra 
dünyaya taşımak istiyoruz” dedi.

E-Karat’ın özellikleri şöyle:
-Tek şarjla minimum 250 kilometre yol 
alabiliyor.

- Klima açıkken 13 saat, klima kapalıyken  
 16 saat durmadan çalışabiliyor.

- E-Karat sürüş esnasında enerji üretiyor  
 ve kendisini şarj edebiliyor. 

- Tamamen sessiz çalışan E-Karat   
 otobüsler 1 kilometrede 20 kuruş   
 harcıyor.

- E-Karat otobüsler günde 2-4 saat   
 arasında, daha ekonomik olan gece  
 elektriği ile şarj edilecek. 

- E-Karat sıfır emisyon özelliğine sahip,  
 egzoz gazı yaratmadığı için hava kirliliği  
 yaratmıyor.
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KRONE MERSİN’DE GÜÇLENİYOR
Almanya’nın lider treyler 
üreticisi Krone, satış 
sonrası yapılanmasını hız 
kesmeden sürdürüyor. 
Krone Türkiye son olarak 
lojistik sektörünün 
önemli merkezlerinden 
olan Mersin’de yeni 
bir işbirliğine imza attı. 
Mersin’in tecrübeli 
bakım onarım servisi 
SRD Treyler, bundan 
böyle Krone’nin yetkili 
servisi olarak hizmet 
verecek.

Türkiye’de iki üretim tesisi bulunan 
Almanya’nın lider treyler üreticilerinden 
olan Krone, ülke genelindeki yapılanmasına 
tüm hızıyla devam ediyor. Satış sonrası 
yapılanmasına aralıksız bir şekilde devam 
eden Krone Türkiye, son olarak Mersin’de 
yetkili servis açılışı yaptı. 

Krone Türkiye ve Mersinli SRD Treyler 
işbirliği ile kurulan Krone Yetkili Servisi, 
Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone 
Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar 
ve Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Mehmet Dinçer, Krone Bölge Satış 
Yöneticisi Selçuk Akdöner, SRD Treyler 
firma ortakları Serdar Geliş ve Nuri Geliş’in 
katıldığı törenle açıldı. 

Mersin’in önde gelen treyler bakım onarım 
servisi SRD Treyler, bundan böyle Krone’nin 
yetkili servisi olarak hizmet verecek. 28 yıllık 
treyler bakım tecrübesiyle dikkat çeken 
SRD Treyler, 1800 metrekaresi kapalı olmak 
üzere 4400 metrekarelik bir alanda hizmet 
veriyor. Ağırlıklı olarak frigorifik treylerlerin 
bakım ve onarımını üstlenen SRD, yılda 
ortalama 500 frigorifik aracı elden geçiriyor. 

Yetkili servis sayımızı her 
geçen gün büyütüyoruz
SRD Treyler’in tesislerinde yapılan açılış 
töreninde söz alan Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün, tüm Türkiye genelinde satış 
sonrası servis hizmet ağlarını mümkün 
olduğu kadar kısa süre içerisinde 
genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Akgün, 
“Bu hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin 
hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılığında 
en önemli lojistik noktalarından biri olan 
Mersin’de yetkili servis anlaşması yapmak 
önceliklerimiz arasındaydı. Şu anda Türkiye 
genelinde 32 noktada yetkili servisimiz 
bulunuyor. Ve bu sayıyı her geçen gün 
büyütüyoruz.” 

32 yetkili servis noktasına Krone Gebze 
Center’dan son hızda yedek parça 
tedariki de sağlayabildiklerini kaydeden 
Akgün, “Ayrıca hayata geçirdiğimiz 7/24 
Bilgi Hattından da tüm kullanıcılarımız 
yararlanıyor. Krone müşterisi, yolda 
herhangi bir sorunla karşılaştığında 
ister yurt içinde olsun ister yurt dışında 
0262 777 00 56 nolu hattı arayarak 
destek alabiliyor” diye konuştu. 

Mersin’de ağırlıklı olarak kullanılan 
frigorifik treylerde pazar lideri 

olduklarını hatırlatan Rıza Akgün, 
Türkiye treyler pazarında frigorifik 
ürün gamında satılan her 3 
treylerden 1’inin Krone olduğunu 
da dile getirdi. Akgün, “Bugün 
hayata geçen bu işbirliği için SRD 
Treyler çalışanlarına ve emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ederim” diyerek konuşmasını 
tamamladı.  

Mersin, lojistik 
sektörünün kalbi

SRD Treyler Sahibi Serdar Geliş de, 
“Mersin; coğrafi konumu, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kapasitesinin yanı sıra 
diğer bölgeler ve yurt dışına olan bağlantı 
kolaylığının sağladığı avantajlarla hem 
Türkiye’nin hem de Ortadoğu ve Doğu 
Akdeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden 
birisi. Buradan hem ihracat hem ithalat 
yoğun olarak yapılıyor. Mersin ilimize 
lojistiğin kalbi de diyebiliriz. Krone’ye bizi ve 
Mersin’i tercih ettiği için teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu. 

Mersinli nakliyeciler de 
Krone’yi tercih ediyor
Krone SRD Treyler açılış töreninde aynı 
zamanda toplu teslimat törenleri de 
gerçekleştirildi. Mersin’in önde gelen 
ve kanaat önderi firmaları, tercihlerini 
Krone marka araçlardan yana kullandı. 
Çimentrans Uluslararası Nakliyat Sahibi 
Selman Ziyanek 4 adet Krone Cool Liner’ı 
filosuna katarken, Oraklar Uluslararası 
Nakliyat Sahibi Lokman Orak da çiçek 
taşımacılığı yapmak üzere 3 adet Cool 
Liner’ı teslim aldı.  

Flay Lojistik Sahibi Celal Aktaş yine çiçek 
taşımacılığı yapmak için 7 adet Cool Liner, 
Transaktaş Taşımacılık Sahibi Ahmet Aktaş 
da 6 adet Krone Cool Liner’ı filolarına 
ekledi. Soğuk zincir taşımacılığının 
ideal çözümlerinden olan Cool Liner’ın 
Türkiye’deki ilk müşterisi Aktur Taşımacılık 
Sahibi Şehven Aktoğ’a da 1 adet aracı Krone 
yetkilileri tarafından teslim edildi.
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KISA ADI IPRU OLAN ULUSLARARASI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 
BİRLİĞİ İCRA KURULU TOPLANTISI IPRU GENEL BAŞKANI A.FATİH 
TAMAY BAŞKANLIĞINDA 03.NİSAN.2017 TARİHİNDE TOPLANDI

Kısa adı IPRU olan Uluslararası Karayolu 
Yolcu Taşımacılığı Birliği İcra Kurulu 
Toplantısı IPRU Genel başkanı Sayın A.Fatih 
TAMAY başkanlığında 03.Nisan.2017 
tarihinde toplandı. Toplantıya IPRU İcra 
Kurulu Üyelerinden Birol ÖZCAN, Mustafa 
YILDIRIM, Sümer YIĞCI, Mevlüt İLİGİN, 

Basri AKGÜL, Mehmet 
ÖKSÜZ, Mustafa ÖZCAN, 
Hasan Yüksel KURNAZ, 
Bülent YILDIZ, Yard. Doç. 
Dr. Kemal KARAYORMUK, 
Ekrem ÖZCAN, Adnan 
DEĞİRMENCİ, Gökhan 
Çerioğlu katıldı.

IPRU Genel Başkanı Sayın 
A.Fatih TAMAY 2016 Ocak 
-2017 Mart ayına kadar 
olan süreçte yapılan 
çalışmaları ayrıntılı bir 
şekilde anlattı. Toplantının 

en önemli gündem maddelerinden biri 
olan IPRU 2. Olağan Genel Kurulu’nun 
Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da yapılması 
kararlaştırıldı. 

IPRU’nun 2017 yılı içerisinde yapacağı 
çalışmalar hakkında İcra Kurulu üyeleriyle 
görüş alış verişinde bulunuldu. Şubat 

ayında yapılan T.C. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Habercilik Bakanı Sayın Ahmet Arslan 
ziyareti hakkında İcra Kurulu üyeleri 
bilgilendirildi ve Sayın Bakanın IPRU 
hakkındaki düşünceleri paylaşıldı. Genel 
Kurul’da yapılması gereken çalışmalardan 
bahsedildi. IPRU Tüzüğü’nde yapılacak 
değişiklikler görüşüldü. IPRU’nun 2017 
yılında da örgütlenme çalışmalarının 
devam etmesi ve üye sayısının arttırılması 
kararlaştırıldı. Buna göre daha önceden 
iletişim halinde olunan Kenya, Hindistan, 
Litvanya, Macaristan, Cibuti, Pakistan 
gibi ülkelerde çalışmaların devam 
etmesi, yönünde karar alındı. IPRU üyesi 
olan ülkelere ziyaretler yapılarak var 
olan iyi ilişkilerin daha da iyileştirilmesi 
kararlaştırıldı. 

IPRU Genel Başkanı Sayın Fatih TAMAY 
Turizm Taşımacılar Derneği (TTDER) 
Başkanı Sayın Sümer YIĞCI’ya IPRU Üyelik 
Formu verdi.

HMK 640 WL LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİNİN
İLK TASARIM ÖDÜLÜ İF DESİGN 2017’DEN!
HİDROMEK’in yeni lastik 
tekerlekli yükleyicisi 
HMK 640 WL, dünyadaki 
en prestijli tasarım 
yarışmalarından iF Design 
2017 tarafından “Ürün 
Tasarımı Ödülü”ne layık 
görüldü. Bu ödül ile birlikte 
HİDROMEK tasarımdaki 
gücünü, uluslararası düzeyde 
kazandığı 5. tasarım ödülü ile 
taçlandırdı!

1953 yılında kurulan ve 
tasarımda mükemmelliği 
temsil eden iF Design, 
dünyanın en prestijli 
endüstriyel tasarım 
ödüllerinden biridir.

HİDROMEK Tasarım Stüdyosu 
Yöneticisi Hakan Telışık “Endüstriyel 
otomotiv markası olarak, bu değerli 
tasarım ödülünü ülkemize bir kez 
daha getirmiş olmaktan gurur 
duyuyoruz. 3. IF Tasarım Ödülümüzü 
kazanarak, 5. uluslararası tasarım 
ödülüne ve toplamda 7. tasarım 
ödülüne sahip olmaktan onur 
duyuyoruz.” diye açıkladı. 

Kazıcı yükleyici ve hidrolik 
ekskavatör ürün gruplarında yıllardır 
lider olan HİDROMEK, yeni lastik 
tekerlekli yükleyicisiyle birlikte 
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını 
HİDROMEK markası altında 
karşılamayı hedefliyor.
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SERTRANS LOGİSTİCS,
YILIN LOJİSTİK ŞİRKETİ SEÇİLDİ 

2. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi kapsamında 
lojistik sektörünün 
en başarılı firmalarını 
belirlemek üzere bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen 
“Yılın Lojistikte 
Başarı Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 14 
kategoride yapılan 
değerlendirmede 
Sertrans Logistics, 
sektör paydaşları ve 
halkın oylarıyla “Yılın 
Lojistik Şirketi Ödülü”ne 
layık görüldü. Sertrans 
Logistics CEO’su 
Nilgün Keleş,  ödülü 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 
Deniz Ticaret Genel 
Müdürü Cemalettin 
Şevli’den aldı. 

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında 
düzenlenen ve tekstilden kimyaya, dayanıklı 
tüketimden e-ticaret sektörüne dek binlerce 
tedarik zinciri yöneticisinin, lojistik firma 
temsilcisinin ve halkın oylarıyla belirlenen 
‘2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri’ 
sahiplerini buldu. Yarışmaya iki dalda aday 
olan Sertrans Logistics, aldığı oylarla “Yılın 
Lojistik Şirketi“ seçildi.  2. Ekonomi ve 
Lojistik Zirvesi’nin ardından gerçekleşen 
törende, Sertrans Logistics CEO’su Nilgün 
Keleş’e ödülü Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel 
Müdürü Cemalettin Şevli verdi. Sertrans 
Logistics CEO’su Nilgün Keleş, törende 
yaptığı konuşmada; “Gerçekleştirdiğimiz 
teknoloji ve alt yapı yatırımlarımızla dünyaca 
bilinen pek çok markaya hizmet veriyoruz. 
Özellikle e-lojistikde geliştirdiğimiz özgün 
ileri teknolojik uygulamalarımızla 
sektörümüze 
öncülük yapar hale 
geldik. Yılın Lojistik 
Şirket Ödülü’yle 
başarılarımızın 
takdir edilmesi 
harika bir duygu. 
Şüphesiz, başarıyı 
teşvik ederek 
kendimizi aşabiliriz. 
Endüstri 4.0 gibi 
yaşamın her alanında 
akıllı uygulamaların 
hüküm süreceği bir 
dünyaya kendimizi 
şimdiden hazırlamaya 
çalışıyoruz. Bu ödül de gösteriyor ki 
ileri görüşlü vizyoner bakış açımız bizi 
farklılaştırıyor” dedi. 

70 milyon ürünlük online 
lojistik kapasitesi
Keleş şöyle devam etti; “Sertrans Logistics 
olarak, sadece e-lojistik hizmetleri için 
ayırdığımız alanı 50 bin metrekareye, yıllık 

online ürün kapasitesimizi 
de 70 milyonun üzerine 
çıkardık. Online pazarın 
pastası giderek büyüyor 
ve biz bunu önceden 
öngördüğümüz için 
sektörümüzde öne 
çıkmayı başarıyoruz. 
28 yıllık deneyimimizle, 
yüksek kapasiteli 
depolarımız ve çok 
geniş katma değerli 
hizmetlerimizle müşteri 
memnuniyetine 
odaklanıyoruz. Esnek 

yapımız ve geleceği gören bakış açımızla 
farklı sektörlere uygun çözümler 
sunabiliyoruz. Bu hem bizi hem de 
müşterilerimizi geleceğe hazırlıyor. Aynı 
zamanda ülke ekonomisine katkı sunuyor 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Lojistik ve perakende 
ayrılmaz ikili 
Perakende ve Dağıtım Lojistiği 
hakkında konuşan Keleş; “Lojistik 
ve perakendenin ayrılmaz bir 
birliktelik olduğunu düşünüyorum. 
İyi bir perakendeci her şeyden 
önce iyi bir lojistikçidir. Şu anki 
rekabet düzeyinde kendi işine 
odaklanmak çok önemli. Lojistik 
hizmetleri aldığınız noktada 
büyümeyi yakalayabiliyor olmak 
olmazsa olmaz. Rekabet çok 
acımasız ve çok büyüyen bir 
alan” dedi. 

Lojistik artık karlı bir iş 
 Keleş şunları ekledi; “Geçmişte lojistik 
bir zarar merkezi olarak görülüyordu. 
Artık lojistik bir kar merkezidir. Bütün 
lojistik hizmetlerini bir noktadan almak 
gerçekten konforlu. Biz lojistikçiler olarak 
bu konforu hedeflemeliyiz. Müşterilerimizin 
işlerinin sürdürülebilir ve başarılı olmasını 
sağlamaya odaklanmalıyız” dedi. 
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2016 yılı içinde karşılıklı onursal üyelik görüşmelerimizi bitirdiğimiz ve başta 
Almanya’daki firmalar olmak üzere neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet 
gösteren araç ve araç üstü ekipman firmalarının üye olduğu VAK Derneği’nin 
genel kurul toplantısına ARÜSDER Yönetim Kurulu adına, Dernek Başkanı Burhan 
FIRAT ve Genel Sekreter Gürbüz GÜRER katıldılar. 

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

ARÜSDER  OLARAK 26-28 NİSAN 
TARİHLERİNDE ALMANYA’DAYDIK… 

Şubat 2017 tarihinde VAK Derneğinden 
gelen daveti değerlendiren ARÜSDER üst 
yönetimi, iki dernek arasındaki ilişkilerin 
daha ileriye taşınabilmesi açısından 
önemli olan bu buluşma sürecinde, 
ilk gün VAK Derneği yöneticilerinden 
Başkan Thomas MOUCKA, Başkan 
Yardımcısı Helmut SCHMEH ve Genel 
Müdür Bernd SACKMANN ile ayrı ayrı 

görüşmelerde bulundular. 

Ayrıca ilk gün, VAK Derneğinin tüm 
üyeleri ile birlikte, Berlin Şehrinin yıl 
boyunca çöp toplama, depolama ve 
ayrıştırma, ayrıca kış aylarında karla 
mücadele hizmetini veren, yaklaşık 1600 
adet kamyonet ve kamyondan oluşan 
filosu ile günde iki vardiya çalışan resmi 
kurumu ziyaret edilmiş ve yetkililerden 
tüm VAK üyeleri ile birlikte ARÜSDER 
Başkanı ve Genel Sekreterine de bilgi 
verilmiştir. 

İkinci gün sabah 08:30’da başlayan 
erken toplantıda, VAK derneğine 
yeni katılan üyeler firmalarını tanıtan 
küçük birer sunum yaparlarken, 
ARÜSDER de karşılık üyelik anlaşması 
imzalanmasından dolayı VAK yönetimine 
bir plaket takdim etmiş, ayrıca derneğin 

tanıtım videosu eşliğinde Dernek 
Başkanı Burhan Fırat kısa bir teşekkür 
konuşması yapmıştır. 

İkinci günün en önemli gündem 
maddesi, ARÜSDER’in 22-25 Kasım 2017 
tarihinde İstanbul CNR Fuar merkezinde 
düzenleyeceği fuardı. VAK Derneği 
Başkan Yardımcısı Helmut SCHMEH 
ile yapılan ikili görüşme sonucu, sözlü 
olarak VAK Derneği ve üyeleri Türkiye’de 
yapılacak fuara davet edilmiş ve olumlu 

yanıt alınmıştır. 
Mayıs ayı sonuna 
kadar kaç m2 alanda 
fuara katılacaklarını 
bildirecek olan VAK 
Derneği yönetimiyle 
birlikte 100 e yakın 
üyeye de katılım 
yazıları iletilecek 
ve katılımları 
sağlanacaktır.  
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KÖPRÜLER VE TÜNELLER Başlangıç: 25.05.2017  
Bitiş: 27.05.2017  

2.Karayolları 
Köprüler ve 
Tüneller İhtisas 
Fuarı

 TURKIYE - Ankara ATO ARK Fuarcılık

METRO & RAIL İSTANBUL Başlangıç: 13.09.2017   
Bitiş:16.09.2017  

Hafif Raylı 
Sistemler, 
Demiryolu 
Teknolojileri Fuarı

TURKIYE – IFM, Yeşilköy Pozitif Fuarcılık

EMO HANNOVER 2017 Başlangıç: 18.09.2017   
Bitiş: 23.09.2017 

CNC Makineleri ve 
Teknolojileri Fuarı

Almanya- Hannover Fuar 
Merkezi

Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinen

ISSA / INTERCLEAN 
İSTANBUL

Başlangıç: 18.10.2017   
Bitiş: 20.10.2017 

Endüstriyel 
Temizlik 
Teknolojileri ve 
Hizmetleri Fuar ve 
Konferansı

TURKIYE - İstanbul Kongre 
Merkezi

UBM NTSR Fuarcılık

CITYTECH Başlangıç: 28.09.2017  
Bitiş:01.10.2017  

11.Uluslararası 
Belediye ve 
Belediye 
Ekipmanları Fuarı

TÜRKİYE - Ankara ANFA İnfo Uluslararası Fuarcılık

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

 2017
FUAR TAKVİMİ
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİNDEN 
MTG’YE VEDA 

Makine İhracatçıları 
Birliği (MAİB), 2016 
yılına ait faaliyetlerini 
ve 2017 yılı çalışma 
programını ele aldığı 
17. Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. Kurulda, 
Şubat ayında alınan 
kararla kapatılan tanıtım 
grupları arasında yer 
alan Makine Tanıtım 
Grubu’nun (MTG) 
çalışmalarında emeği 
geçenlere hatıra plaketi 
verildi.

MAİB’in 2016 Yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 13 Nisan tarihinde Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri’nin (OAİB) Genel 
Sekreterlik Hizmet Binası’nda yapıldı. 
Yönetim ve denetim kurullarının 2016 
yılı faaliyetlerinin oybirliğiyle ibra edildiği 
toplantıda, 2017 yılı faaliyet programı ve 
bütçesi de onaylandı. Genel Kurul’da, Şubat 
ayında alınan kararla kapatılan tanıtım 
grupları arasında yer alan Makine Tanıtım 
Grubu’nun (MTG) çalışmalarında emeği 
geçenlere de hatıra plaketi takdim edildi. 
Sefa Targıt’ın Divan Başkanlığı’nda yürütülen 
toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran, Türk makine sektörünün 
bilinirliğini artırmak ve sektörün sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla MTG’nin 10 yıl 
boyunca önemli çalışmalara imza attığını 
belirtti. Sektörün sesinin duyurulması, 
öneminin fark edilmesi ve teknoloji 
üretebilmesi için bu yola çıktıklarına 
dikkat çeken Dalgakıran, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Bizim için önemli üç konu vardı. 
Birincisi, makine sektörünü iş dünyasına, 
bürokrasiye, her kesime anlatmak. Bu 
stratejimizi ‘Tıkır Tıkır’ kampanyamızla lanse 
ettik. İkincisi, birlikte hareket eden bir sektör 
haline gelebilmekti. Bunu da süreç içinde 
başardık. Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonumuzla (MAKFED) beraber 
kendi içinde konuşabilen, tartışabilen, 
çözüm üretip kararlar çıkarabilen, bunları 
gerekli mercilere iletip takibini yapabilen 
bir duruma geldik. Sonuncu arzumuz 
ise ‘kurumsallaşma’ idi. Sektör olarak 
sistematik bir duruma gelebilmek için 
dönemimiz bitmeden bu çalışmamızı da 
tamamlamayı umuyoruz.” 

“SEKTÖRÜMÜZ TÜRKİYE 
ADINA YEGÂNE ŞANS”
Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısının 
orta-düşük/düşük teknolojili sanayi üretimi 
olduğuna vurgulayan Dalgakıran, “Sektör 
olarak hedefimiz iş yapma kültürümüzü 
değiştirip teknolojiye yönelerek gelişmiş 
ülkelerle Türkiye arasındaki makası 
kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir 

ülke haline gelmek” dedi. Dalgakıran 
konuşmasında şu hususlara değindi: 
“Türkiye’nin sanayisi yüzde 70 oranında 
orta-düşük ve düşük teknolojiye dayanıyor. 
Ülkemizin son 300 yılına baktığımızda, 
dünya ekonomisinden aldığımız payda hiçbir 
değişiklik yok. Aslında hep konuşuyoruz 
ama 300 yıl önce dünya ekonomisinden ne 
alıyorsak bugün de aynı payı alıyoruz. Bu 
da yüzde 0,97 gibi bir orana karşılık geliyor. 
Yani ne Afrika ülkeleri gibi fakir ve sanayi 
üretimden uzağız, ne de batılı-gelişmiş 
ülkeler gibi refah seviyesi yüksek ve teknoloji 
üreten bir ülkeyiz. Biz bunun ortasındayız. 
Dünya ekonomisi büyürse biz de büyüyoruz, 
dünya ekonomisi sıkıntı çekerse biz de 
bulunduğumuz yerde sayıyoruz. Dünya 
ekonomisi küçülürse biz de küçülüyoruz. 
Aslında bu ülkede yaşayan herkesin 
arzuladığı şey ne? Gelişmiş ülkelerle 
aramızdaki makası kapatmak ve refah 
seviyesi yüksek, daha özgür, daha güzel, 
daha yaşanılır bir ülke haline gelmek. Bunu 
hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Ama bunun 
için geldiğimiz noktadan sonraki değişim 
çok zor. GSMH’si 10-11 bin dolara kadar 
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gelen ülkeler var ama bu eşiği geçemiyorlar. 
Buna, orta gelir tuzağı da deniliyor. Orta 
gelir tuzağını son 70 yılda geçebilmiş 
dünyadaki iki ülke Güney Kore ve Tayvan. 
Üçüncü bir ülke yok. Bu ülkeler çok geniş, 
çok detaylı ve yıllara yayılan derin bir 
stratejiyle zoru başardı.” Bunun dışında 
basitçe söylenmesi gereken bir diğer 
hususun, söz konusu ülkelerin üç sektörü 
kendilerine lokomotif edinmesi olduğunu 
ifade eden Dalgakıran, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bunlardan biri makine, biri 
elektronik ve diğeri de yazılım. Zaten dünya 
ticaretinin yarısı da bunlardan oluşuyor. 
Bu üç sektörün kombinasyonundan 
hareketle de teknoloji ve bilim alanında 
hızla ilerlediler. Bu çerçeveden bakıldığında 
sektörümüzün Türkiye adına yegane ve tek 
şans olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji ve 
gelişime hazırlıklıyız. İhracat değerimiz 6 
dolar ve açıkça söylemek gerekirse uzun 
yıllardır bu rakamı aşamıyoruz. Demiri 
eğiyor, büküyor, her türlü formu verebiliyoruz 
ama elektronik ve yazılımla ona başka 
nitelikler kazandırmakta çok zorlanıyoruz. 
Aşağı yukarı 20 yıldır da 6 dolar seviyesinde 
yol alıyoruz. Bu rakamı 15-20 dolara 
çıkarmak lafla olabilecek bir şey değil. 
Eğitimin ve diğer faktörlerin de uygun hale 
getirilmesi gerekiyor. Kısacası Türkiye’deki 
iş yapma kültürü de dahil olmak üzere 
daha pek çok anlayışın değişmesi gerekiyor. 
Hepimizin değişmesi gerekiyor. Biz bu 
şartlar içerisinde, sektör olarak elimizden 
gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Makine 
sektörümüzü de yine bu şartlar içerisinde 
oldukça başarılı buluyorum.”

“SEKTÖREL 
ÖRGÜTLENMEMİZİ 
GÜÇLENDİRMELİYİZ”
Şubat ayında alınan kararla kapatılan 
tanıtım grupları arasında yer alan MTG’nin 
sektöre önemli katkılar sağladığına dikkat 
çeken Dalgakıran, “Büyük emek verdiğimiz, 
10 yıldır mücadele ettiğimiz ve dünyaya 
tanıttığımız MTG kapandı. Kesinlikle yanlış 
bir iş olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu 
durumun açtığı yaraların başka şekillerde 
kapanabileceğini ümit ediyor ve bekliyoruz. 
‘Derneklerimizin, sivil toplum örgütlerimizin 
yaşamasını istiyoruz!’ demek beni üzüyor 

çünkü bu çok ağır bir kelime. Yaşamasını 
istiyoruz ne demek? Çok gelişmiş olmasını 
ve güçlü olmasını istiyoruz ama onları 
yaşamak için mücadele veren kuruluşlar 
olarak görmek beni üzüyor. Birlikte 
çalıştığımız Genel Sekreterimiz ve diğer 

tüm arkadaşlarımız emin olun bizlerden 
daha fazla makineci oldu. Onlara da tek tek 
teşekkür ediyorum” dedi.

“MTG KENDİ YOLUNU AÇTI”
 Genel Kurul’da MAİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu da 
MAİB ve MTG’nin 2016 yılı faaliyetlerini 
özetleyen ve Birliğin 2017 yılı çalışma 
takvimini içeren bir sunum gerçekleştirdi. 
Konuşmasında MTG’nin kapatılması 
konusuna da değinen Karavelioğlu şunları 
söyledi: “Hep birlikte kurduğumuz MTG’yi 
bir bakıma hep birlikte uğurluyoruz. 5-10 
yıllık zaman dilimleri duraksayıp geçmişe 
bakma dönemleri, sonlar ise yitirdiklerimizi 
görme zamanıdır. Hüzünlü olmasına 
rağmen her son, bir başlangıca vesiledir. 
MTG bünyesinde hep birlikte müthiş bir 
performans ortaya koyduk. Aramızda olsun-
olmasın herhangi bir örgütümüze gönüllü 
hizmet vermiş, buralarda profesyonel 
görev yapmış herkese, TİM’e ve Bakanlık 
kadrolarına da müteşekkiriz. Bu sektör 
adına görev yapan bütün arkadaşlarım 
her yerde ve herkesten büyük bir ilgi-
sevgi görmüştür. Destek ve katkı almıştır. 
Gayretimiz de bunun karşılığını verebilmek 
içindir. MTG, önünde tek bir örnek 
bulunmuyorken kendi yolunu açtı. Sektörün 
problemlerini bilen ellerde rasyonel 
çözümler geliştirdi. Sektörü kendi etrafında 
topladı demiyoruz, çünkü sektör onu kurdu 
ve sahip çıktı. Örnek alınacak bir sektörel 
yaşam sürdü. Bizden sonrakilere MTG’yi 

bir meşale olarak devretme 
imkanımız yok. Ama herkesin 
gözü önünde, hep birlikte 
oluşturduğumuz bir başka 
yol göstericimiz var. O da 
elden ele devredeceğimiz ışık, 
meşale, bayrak, ne dersek 
diyelim, o da ‘makineci 
kültürüdür’.”

Genel Kurul toplantısının 
ardından, Makine Tanıtım 
Grubu’nun kurulduğu 2007 
yılından bu yana görev 
üstlenen ve çalışmalarda 
emeği geçen Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sektörel 

dernek temsilcileri, çözüm ortakları ve 
profesyonel kadroya hatıra plaketi verildi. 
Törende, Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu üyeleri de plaket verilen 
kuruluşlar arasında yer aldı.
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TÜRKTRAKTÖR, KOCAELİ’NDEKİ KIZ 
ÖĞRENCİLERİ ÜRETİM VE AĞIR SANAYİ 
İSTİHDAMINDA YER ALMAYA DAVET EDİYOR

TürkTraktör, “Filizlerin 
Mucizeleri” Projesi’nin 
kız öğrencileri 
mezuniyetleriyle birlikte 
otomotiv alanında 
çalışmaya teşvik 
eden eğitim ayağı 
kapsamında 
11 Mayıs’a kadar 
Kocaeli’ndeki okullara 
bilgilendirme ziyaretleri 
yapacak.

TürkTraktör, Türkiye’de tarım ve otomotiv 
alanında kadın işgücünün artırılmasını 
desteklemek üzere başlattığı Filizlerin 
Mucizeleri Projesi’nin eğitim alanındaki 
çalışmaları için Kocaeli’nde bulunan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret 
etmeye başladı. 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
Okuyan Kız Öğrencilere yönelik yapılan 
ziyaretlerde Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) 
eğitimleri verildikten sonra, TürkTraktör 
çalışanlarından oluşan gönüllüler ekibi 
de katılımcılara deneyimlerini anlatıyor. 
Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte ise 
katılımcılar ve öğrenciler projenin anısı 
olarak okullarının bahçelerine 5’er adet 
ağacın dikimini gerçekleştiriyor. 

Kocaeli ziyaret programında 
toplam 14 okul ve 1.203 
öğrenci bulunuyor
TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Ceren Ertem projeyle 
ilgili şu bilgileri verdi: “Tarım ve otomotiv 
alanında kadın işgücü ve girişimciliğinin 
artırılmasını desteklemek üzere hayata 

geçirdiğimiz ‘Filizlerin Mucizeleri’ projemizi 
Eğitim, Tarımsal Üretim ve İstihdam 
olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek 
şekilde tasarladık. Projemizin eğitim 
tarafındaki çalışmalarının bir parçası 
olarak 11 Mayıs 2017 tarihine kadar 
Kocaeli’ndeki okullarımzın ziyaretlerini 
yapacağız. Ziyaretlerimizde temel 
amacımız kadın istihdamının geleceği 
olan kızlarımıza, üretim ve ağır sanayi 
alanına sağlayabilecekleri katma değeri 
anlatmak ve hayatın her alanında olduğu 
gibi, bu alanlarda da kadın gücünün önemini 
kendilerine örneklerle göstermek.”

Ceren Ertem, proje çalışmaları dahilinde, 
yapılan okul ziyaretleri için otomotiv 

sektörünün önemli 
üretim merkezleri olan 
Sakarya, Bursa, Kocaeli, 
Ankara ve Eskişehir’deki 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liseleri’nin 
belirlendiğini söyleyerek; 
“Ziyaretlerimizde, kız 
öğrencilerimize ağır 
sanayide çalışmaları için 
rol model olup mentorluk 
yapıyor, öğrencilerle 
birlikte ailelerine 
ve öğretmenlere de 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
farkındalıklarını artıran 
seminerler veriyoruz. 

Aynı zamanda, bu okullarda öğrenim gören 
kız öğrencilerin meslek seçimi ve alan-
dal tercihleri üzerinde nelerin olduğunu 
ve eğitimini gördükleri mesleğe dair algı 
ve tutumlarını da araştırıyoruz. Projemiz 
kapsamında 2017 yılı içerisinde toplam 
58 okulda öğretmenler, veliler ile yaklaşık 
3 bin kız öğrenci ile bir araya geleceğiz. 
Ziyaret programımızda yer alan Kocaeli ise, 
belirlenen 14 okul ve görüşülecek 1.203 kız 
öğrenci ile en yoğun programlardan birine 
sahip” diye açıkladı. 

Okulların, makine teknolojisi, motorlu 
araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik 
elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, 
tarım teknolojisi alanlarında eğitim gören 

100 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) 
koordinasyonunda eğitim bursu da 
verdiklerini ifade eden Ceren Ertem 
“Tüm bunlara ek olarak, kontenjan 
sayılarımız ve ilgili kriterlerimiz 
kapsamında öğrencilerimiz 
TürkTraktör’de staj yapma imkanına 
ve mezun olduktan sonra ise, istihdam 
önceliğine sahip olacaklar. Bu anlamlı 
ve hayatlara dokunmayı amaçlayan 
projemizde emeği geçen ve desteklerini 
sağlayan tüm proje ortaklarımıza, 
TürkTraktör adına tekrar teşekkür 
ederim” diyerek sözlerini tamamladı.
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5 MADDEDE ENDÜSTRİ 4.0’IN
ÜRETİMDEKİ KAZANÇ FORMÜLÜ

Endüstri 4.0 sayesinde 
21. Yüzyılın ilk 
devrimine tanıklık 
ediyoruz. 20. Yüzyılın 
son çeyreğinde 
hayatımıza giren 
internet ve dijitalleşen 
nesneler ile fabrikalar, 
depolar, üretim tesisleri 
artık yeni çağın getirdiği 
teknolojik değişime 
ayak uyduracaklar.

Çok uzun zamandan beri fiyat ya da ürünün 
salt kendisiyle rekabette öne çıkmak 
neredeyse imkansız hale geldi. Endüstriyel 
sırlar, gizli formüller, muhteşem üreticiler 
hepsi birer birer açığa çıktılar. Sermayesi 
olan için herhangi bir ürünü dünyanın 
herhangi bir yerinde üretmek sorun 
olmaktan çıktı. 

ENDÜSTRİ 4.0’IN DEPO 
YÖNETİMİNDE YAPTIĞI 
DEVRİM GİBİ YENİLİKLER 
İLGİLİ KARDEX ÜLKE 
MÜDÜRÜ EMRE YENAL: 
“Hangi üretim hatlarında, hangi vardiyada, 
hangi yarı mamüle ihtiyaç var ise; yazılımlar 
sayesinde sistemlere akan bu bilgiler 
işleniyor ve ana depodan çıkan ürünler el 
değmeden üretim hatlarına kadar sevk 
edilip, ardından bitmiş ürün depolarında 
sevk edilmeyi bekliyorlar. Her ne kadar 
komple bir sistemden bahsetsekte, modüler 
yapıda kurulabilen bu sistemi parça parça 
devreye almak ve ya sadece bir bölümünü 
de kullanmak mümkün” diyerek Endüstri 
4.0’ın getirilerini 5 maddede sıraladı. 

İşte 5 maddede Endüstri 
4.0’ın kazanç formülü: 
“Tedarik zinciri ve depo yönetiminde 
Endüstri 4.0 neler getirdi?” 

1) ERP’ler ve diğer fabrika otomasyon 
sistemleri ile entegre malzeme dolaşım 
sistemleri ile... Dolayısıyla maksimum 
verim.

2) Hat başı besleme, bekleme modülleri... 
Dolayısıyla mükemmel stok yönetimi, “0” 
stok kaybı ve zamandan tasarruf 

3) Daha az alanda daha fazla depolama... 
Dolayısıyla depo alanlarından 
%80’e kadar tasarruf

4) Tam otomatik robotlu depolar... 
Dolayısıyla 365 gün 24 saat çalışan sistemler 

5) Hızlı yatırım geri dönüşü… Dolayısıyla 
azalan maliyetler sayesinde artan karlılık

Kardex Remstar Türkiye Ülke Müdürü Emre 
Yenal ayrıca; “Peki Endüstri 4.0 sadece 
üretimi ilgilendiren bir şey mi? Tabii ki hayır. 
Kardex olarak Endüstri 4.0’ı yarı mamül 
depoları ile üretim hat başı bekleme ara 
depolarını ve de onları sevk depolarıyla 
bağlayan komple bir sistemi hayata geçirdik. 
Türkiye’de 900’e yakın sistemi başarıyla 
kurduk ve faaliyete geçirdik. Otomotivden 

beyaz eşyaya, savunma sayesinden 
perakendeye, lojistikten ilaça 

kadar pek çok farklı sektöre 
otomatik ve yarı otomatik 

depolama, hat 
besleme çözümleri 
sunduğumuz bu 
firmalar, yeni 
endüstriyel devrim 
ile çağı yakalamış 
durumda” dedi. 
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BORUSAN
CAT CATERPİLLAR PROPULSİON TEMSİLCİLİĞİNİ ALDI!

Denizcilerin temel gücü 
olan pervane ve tahrik 
sistemlerinde dünyanın 
lider markası Caterpillar  
Propulsion’ın 
Türkiye’deki 
temsilciliğini Borusan 
Makina ve Güç 
Sistemleri aldı. Yeni 
gelişmeyi Borusan 
Türkiye Güç Sistemleri 
Direktörü Adnan 
Keskin Europort Turkey 
Uluslararası Denizcilik 
Fuarı’nda sektör 
temsilcilerine açıkladı.

05-08 Nisan 2017 tarihleri arasında Viaport 
Marina Tuzla’da denizcilik sektörünün 
en iyi 300 markasını bir araya getiren 
Europort Turkey fuarı sektör için çok 
önemli bir açıklamaya sahne oldu. Borusan 
Türkiye Güç Sistemleri Direktörü Adnan 
Keskin, denizcilik sektörünün global lider 
markalarından Caterpillar Propulsion’un 
temsilciliğini aldıklarını duyurdu.

Müşteriye özel ileri 
teknolojili çözümler
Caterpillar Propulsion’ın ileri teknolojili 
pervane ve tahrik sistemlerinden oluşan 
çok zengin bir ürün yelpazesi bulunuyor. 
Çalışmalar üretimin her aşamasında kalite, 
performans ve dayanıklılığa odaklanan 
bir anlayışla ve her zaman müşteriye 
özel çözümler geliştirme perspektifi 
içinde gerçekleşiyor. Müşterinin siparişi 
değerlendirilirken geminin hangi denizlerde 
ve operasyon tipinde görev yapacağı dikkate 

alınıyor. Caterpillar Propulsion; 
inovatif hidrodinamik yaklaşımı, 
ürünlerinin güvenilirliği ve 
güçlü performansı ile denizcilik 
sektörüne kârlılık sunan bir 
marka olarak değerlendiriliyor.

“Bu teknolojik bilgi birikimini 
Türkiye’de sektörün hizmetine 
sunuyoruz”

Borusan Türkiye Güç Sistemleri 
Direktörü Adnan Keskin konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, bu 
temsilciliğin Türk denizcilik 

sektörü için çok iyi bir haber olduğunu 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu teknolojik bilgi birikimini artık Türkiye’de 
sektörün hizmetine sunuyoruz. Kalite, 
inovasyon ve müşteri memnuniyetine 
odaklanan bu marka ile Borusan’ın 
kurumsal değerleri bire bir örtüşüyor. Güçlü 
sinerji yaratacak bu işbirliğinin uzun vadeli 
olacağına inanıyorum. Borusan Cat olarak 
Caterpillar Propulsion ürün ve çözümlerini 
mevcut Cat / MAK marka ana makinalar,  Cat 
marka jeneratörler ile beraber Türk denizcilik 
ve gemi inşa sektörüne en mükemmel 
şekilde aktararak müşterilerimizin işlerine 
daha fazla değer katma imkânı bulacağımız 
için çok mutluyuz.” 

Denizcilik Sektörü’nün uluslararası iş 
birlikleri oluşturmak ve geliştirmek için 
anahtar olarak gördüğü Europort Turkey 
Fuarı’na bu yıl Panama, Danimarka, 
İzlanda, Norveç, Yunanistan, Kenya, İran, 
Azerbaycan, Meksika İngiltere gibi ülkelerden 
büyük ilgi vardı. Denizcilik sektörünün 
kalbi olarak bilinen Tuzla’da, denizle iç içe 
yapılan Europort Turkey’e 35 ülkeden 10 bin 
profesyonel ziyaretçi katıldı. 
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GEZİ

“DÜDEN      
ŞELALESİ”
Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine 
yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Kaynağını 
Kepez Hidroelektrik Santrali’nden 
alır ve Düdenbaşı denilen noktada 
yeryüzüne çıkar. Düden Çayı boyunca 
iki kola ayrılır ve bu iki koldaki şelaleler 
de Akdeniz’e dökülür. Aşağı Düden ve 
Yukarı Düden Şelalesi olarak bilinen 
şelalelerden Yukarı Düden Şelalesi şu 
an için ayrıca piknik yeri ve mesire alanı 
olarak da kullanılmaktadır.

İskender Şelalesi olarak da anılan 
Yukarı Düden Şelalesi’nde MÖ 334-
333 yılları arasında Pamphylia’yı 
fetheden Büyük İskender’in atlarını 
sulattığı söyleniyor. Devlet Su İşleri’nin 
girişimiyle 1970-1972 yıllarında piknik 
ve mesire alanı düzenlemesi yapılan 
bölgede özellikle yaz aylarında yer 
bulmak zorlaşıyor.

Aşağı Düden Şelalesi kolu, Lara 
yakınlarında şehir merkezine 8 km 
uzaklıkta bulunuyor. Çok yakınında 
ise Gençlik Parkı ve Karpuzkaldıran 
Askeri Tesisleri yer alıyor. Aşağı Düden 
Şelâlesi, Antalya kent merkezinin 

güneydoğusunda, Lâra Plajı yolu 
üzerinde bulunuyor. Düden’in 
Antalya’nın 15 km kadar kuzeyinde 
Düdenbaşı Şelalesi denilen diğer bir 
çağlayanı bulunuyor.

Suyunun geçtiği her yerde hayat veren 
Şelale’nin arkasında yer alan mağara, 
sizi adeta bir rüya âlemine götürür. 
Bu mağaranın oyuklarından, Düden 
Şelalesi’ni bambaşka algılar, günlük 
yorgunluklarınızı unutursunuz. Mağara, 
daha sonra çağlayanın her iki yönüne 
birer yay şeklinde döner. Türkiye’de, 
bir çağlayanı gürül gürül akarken, 
arkasından seyredebileceğiniz böylesine 
güzel bir yer yoktur.

Dünyanın dört bir yerinden merak edip 
ziyarete gelen turistler ile dolup taşan 
Düden Şelalesi’nde  küçük hediyelik 
eşyalar alabileceğiniz dükkânlar, 
restoranlar, eğlence merkezi ve küçük 
bir hayvanat bahçesi bulunmaktadır.

Antalya gezilecek yerler arasında en çok 
ilgi gören noktalardan olan Düden, yılın 
her dönemi doğayla buluşmak için iyi 
bir seçenek.

SUYUNUN GEÇTİĞİ HER 
YERE HAYAT VEREN
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Yönetmen: Kenan Öztürk

Oyuncular: Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Çetin Altay

Tür: Komedi, Dram

Ülke: Türkiye

Yönetmen: D.J. Viola

Oyuncular: Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton

Tür: Gerilim, Korku

Ülke: ABD

Oğuz çok başarılı bir senaristtir ve işinde çok iyidir. Piyasanın aranan adamıyken radikal bir 
kararla senaristliği bırakmaya karar verir. Oğuz’un en yakın dostu ise üst komşusu eski ünlü 
bir yönetmen olan Ertem’dir. İkili her daim dertleşirler. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında 
her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Ancak 
hayatları değişmiştir ve her şey çok iyiye gitmeye başlamıştır. Ardı ardına iş teklifleri almaya 
başlarlar. Peki hayatlarını değiştiren o gecede neler olmuştur?

Kenan Öztürk’ün yönettiği filmin senaryosunu Oğuzhan Yıldız kaleme aldı. Oyuncu 
kadrosunda ise Oğuzhan Yıldız, Gözde  Mukavelat, Ferdi Kurtuldu, Burçin Abdullah, Anıl 
Altınöz, Dost Elver, Aslı Bankoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bir grup üniversite öğrencisi klinik bir ilaç denemesinde yer alır. Deney beklenmedik bir yan 
etkisi ortaya çıkar ve kendilerine ölenlerin vahşi görüntülerini gösterir. Beklenmedik yan etki 
dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmeleri de cabasıdır. Sonra ise bunlar gerçekleşmeye 
başlar. Kaderden kaçmak için zekice hamleler yapmaları gerekmektedir. Ancak bu süreçte 
katilin aralarında olduğunu keşfederler... Katilin de tıpkı onlar gibi geleceği görebildiğini fark 
eden grup, hayatta kalabilmek için bir adım önde olmak zorundadır...

D.J. Viola’nın yönettiği filmin senaryosu da  D.J. Viola, James Hibberd ve Rob Warren 
Thomas’a ait. Başrollerinde ise Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Ryan 
Higa, Mark Furze ve Ethan Peck yer alıyor.

AÇ KAPIYI ÇOK FENAYIM

ÖLÜMCÜL DENEY: DEJAVU

FİLM
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Paulo Coelho
Can Yayınları

Fyodor Dostoyevski
Can Yayınları

John Steinbeck
Sel Yayıncılık

Hayattaki mutluluğumuz bazen bize uzak gibi görünse de çok yakınımızda olabilir. Bunu geç de olsa 
anlamak bize hayatın tadına varmamızı sağlayacaktır.

İnsan olmak, gerçek insan, etiyle kemiğiyle insan olmak bile ağır gelir bize. Utanırız bundan, insan 
olmayı yüzkarası sayarız, benzeri olmayan toplumsal birtakım insanlar olmak için çabalarız. Ölü 
doğmuş insanlarız biz ve uzun zamandır canlı babaların çocukları değiliz, giderek daha çok hoşlanıyoruz 
böyle doğmuş olmaktan. Zevk duyuyoruz bundan. Çok yakın bir gelecekte bir şekilde düşüncelerden 
doğmanın yolunu bulacağız.”

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun 
güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small’un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın 
alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu 
önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz insanın doğayla ve toplumla 
kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı romanında. Kitabın ismine ilham veren Robert Burns 
şiirindeki gibi; “En iyi planları farelerin ve insanların / Sıkça ters gider...”

SİMYACI

YER ALTINDAN NOTLAR

FARELER VE İNSANLAR

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. Pantolonun dizine ve arkasına konulan parça

2. Madenleri sıvılaştırma, ergitme

3. Gizemli eski yazı

4. Canlı, neşeli ve sokulgan

5. Rize ilinde ünlü bir yayla

6. Levreğe benzeyen bir balık

7. Cam üretiminde ve sanayide kullanılan soda külü

8. Rüzgâr veya dalgaların etkisiyle geminin bir  
 sancağa, bir iskeleye yatıp kalkması

Yukarıdan aşağı
1. Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı  
 amaçlayan Hint felsefe sistemi

2. Şeker ve nişasta ile yapılan bir tür tatlı

3. Gelibolu yöresinde kadınların boydan boya  
 örtündükleri bir tür çarşaf

4. Peşin, hemen ödenmesi gereken

5. Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende rahat  
 etmeyi sağlayan, deri ya da sentetik kabara

6. Fındıkfaresi adıyla da bilinen Avrupa’da yaşayan  
 küçük memeli

7. Giysileri güveden korumak için kullanılan   
 antiseptik bir madde
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Tavuk bonfileyi streç filmin arasına alıp, et dövecegi yardımı ile kâğıt 
kalınlığına gelene kadar inceltiyoruz. Daha sonra tavuğun üzerine 
tuz, karabiber, kıyılmış kuru kayısı ve rendelediğimiz yeşil elmayı da 
ekleyip tavuğu rulo haline getiriyoruz. Ve tekrar streç filme sıkıca 
sarıp uçlarını bağlayıp kaynayan suda on dakika haşlıyoruz. Diğer 
bir taraftan cips, ay çekirdeği içi ve tel kadayıfı elimizde ovalayarak 
karıştırıyoruz. Yumurtayı da oval bir kaba kırarak çırpıyoruz. 
Haşladığımız tavuğu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Ve önce yumurtaya 
sonra kadayıflı karışıma bulayarak kaplama işlemini sonlandırıyoruz. 
Son olarak kızgın yağda kızartıyoruz. Sosu için ise tereyağını eritip 
portakal suyu ile hızlı bir şekilde koyulaşana kadar karıştırıyoruz. 
Portakallı karışımı sunum ekipmanına aldıktan sonra üzerine 
kızarmış tavukları diziyoruz. Tatlı ve keyifli bir tarif şimdiden Afiyet 
Olsun.

KADAYIF KAPLI
TATLI TAVUK
malzemeler hazırlanışı
• Tavuk bonfile 200 gr

• Yumurta 1 adet

• Ay çekirdeği içi 50 gr

• Cips 10 gr

• Taze tel kadayıf 30 gr

• Kuru kaysı 30 gr

• Yeşil elma 20 gr

• Tuz 1 gr

• Karabiber 1 gr

• Portakal suyu 50 gr

• Tereyağı 50 gr



* Devlet Malzeme Ofisi / Nakil Vasıtaları / İş Makinesi / Yol Süperme Makinesi Sayfası Altında 

Kompakt Tip Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

“Güçlü makina, güçlü ortaklık “

Merkez
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:9 • Beykoz, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0 216 383 60 60 pbx  Faks: 0 216 371 45 45

Satışa Sunulmaktadır.*
www.dmo.gov.tr

1 m3  - 2 m3 - 5,6 m3  Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Makineleri

Devlet Malzeme Ofisinde de (DMO)
- GÜVENCESİ İLE 
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