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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

İnsani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü 
bir şekilde hayata yansıdığı, sosyal 
yardımlaşmanın ve paylaşmanın arttığı, 
birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı 
müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan 
ayına erişmenin hazzını yaşıyoruz.

Tabii Ramazan ayının bolluk, bereket 
getirdiği gibi Ramazan ayında çalışanlarda 
ister istemez bir performans düşüklüğü 
yaşandığı aşikârdır. Bu durumda dikkat 
eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları 
meydana gelmektedir. 

Oruç tutulan zaman diliminin uzun, 
sahurdan sonra ki uyku zamanın az olması 
uykuya tam olarak dalınamadığından ve 
ertesi gün acıkmamak ve susamamak 
için yapılan aşırı yükleme ertesi gün 
uykusuzluk ve yorgunluk olarak 
insanlara yansımakta buda birçok kazayı 
beraberinde getirmektedir. Bu da haliyle 
çalışan veya araç kullanan insanlarda 
dikkatsizliğe sebep olmaktadır. 

Bu iş kazalarının önlenmesi için 
işverenlere büyük görev düşmektedir. Bu 
ay da gerek işverenler gerek çalışanlar 
olarak bu ayda birbirimize karşı gerekli 
anlayışı göstermeli ve bu konulara riayet 
ederek gerekli iş güvenliği tedbirlerinin 
alınması önemli bir husustur.

Bende bu vesile ile sizlerin gelecek olan 
Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını en 
içten dileklerime kutluyorum.

Önümüzde ki yıl Ramazan Ayına hep 
beraber sağlık mutluluk ve huzur 
içerisinde, bol kazanç ile erişmeyi temenni 
ediyorum.

Saygılarımla,

RAMAZAN’DA
İŞ KAZALARINA DİKKAT!
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AKSARAY DÜNYANIN SAYILI AR-GE MERKEZLERİNDEN BİRİ 
OLACAK, DÜNYAYA TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK SUNACAK  

MERCEDES-BENZ TÜRK,
İKİNCİ AR-GE MERKEZİ’NİN TEMELİNİ ATTI

Mercedes-Benz Türk, 
İstanbul’da bulunan 
AR-GE Merkezi’ne ilave 
olarak 8,4 milyon Avro 
tutarında yatırımla 
kurulacak Aksaray 
Kamyon Fabrikası’ndaki 
yeni AR-GE Merkezi’nin 
temel atma törenini 
gerçekleştirdi. 
Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, 
“Kuruluşumuzun 50. 
yılında Türkiye’nin 
yerel potansiyeline 
katkı yapacak ve 
ülkemizi küresel AR-
GE ağı içerisinde daha 
da ileriye taşıyacak 
bu yatırımın temelini 
atmaktan gurur 
duyuyoruz. Mercedes-
Benz Türk olarak 
Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

1967 yılında Otomarsan ismiyle faaliyetlerine 
başlayan ve günümüzde 1 milyar Avro’yu 
aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük 
yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan 
Mercedes-Benz Türk, sektördeki 50. yılını 
kutluyor. Yarım asırlık mihenk taşları 
arasına bir yenisini ekleyen şirket, Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda 8,4 milyon Avro’luk 
yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin 
temel atma törenini gerçekleştirdi. İç 
Anadolu Bölgesi’nde 1986 yılından bu yana 
üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye 
ekonomisine önemli katkılarda bulunan 
Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda kuracağı yeni AR-GE Merkezi 
ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti 
sunan  “Tek Merkez” olacak. Bu yatırım 
ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk’ün 
ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, 
Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya’da 
bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına 
dâhil oluyor.   

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen temel atma törenine Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Hasan Ali Çelik, Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu 
Direktörü Dr. Hannes Möller, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. 
Dr. Frank Lehmann ve Mercedes-Benz Türk 
AR-GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna 
katıldılar. 

DOÇ. DR. HASAN ALİ 
ÇELİK: “MERCEDES-BENZ 
TÜRK’ÜN ÜLKEMİZDEKİ 
FAALİYETLERİNİ ÇOK 
ÖNEMSİYORUZ”  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çelik,  törende yaptığı 
konuşmada devletin ve hükümetin AR-GE 





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

20178

çalışmalarını desteklediğini ve teşvik ettiğini 
belirterek şöyle devam etti:  “Araştırma ve 
geliştirme konusunda ülkelerin sahip olması 
gereken ivmeyi yakalamamız hususunda en 
büyük desteğin, iş birliğinden sağlanacağını 
biliyor ve buna inanıyoruz. Ülkemizdeki 
AR-GE merkezleri, ulusal hedeflerimiz 
doğrultusunda ekonomimize büyük katkılar 
sağlayacaktır. Yarının güçlü Türkiye’sinin 
ortaya çıkması konusunda en büyük 
görevlerden birini de AR-GE merkezleri 
üstlenecektir. AR-GE merkezlerinde 
yapılan yenilikçi çalışmalar ile fabrikalar 
kazançlarını katlarken ülkeler de değer 
elde ederler. Fabrikalarımızda üretim 
yapan çalışanlarımız elimiz ayağımız, AR-
GE merkezleri ise ciğerimiz, beynimizdir. 
Yani AR-GE merkezleri bilgiyi teknolojiye 
dönüştüren, teknolojiyi de üretime 
dönüştüren en önemli aktörümüzdür. Bu 
minval üzere, Aksaray Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Fabrikası’nda temelini atacağımız 
AR-GE Merkezi’nin yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. Bizim için 
bir dünya markası olan Mercedes-Benz 
üretimde kaliteyi, verimliliği, markalaşmayı 
başarmış bir şirket. Mercedes-Benz Türk’ün 
ülkemizdeki faaliyetlerini, Aksaray’daki 
hâlihazırdaki bu büyük yatırımını, bunun yanı 
sıra temelini attığımız AR-GE Merkezi’nde 
yapacağı çalışmaları çok önemsiyoruz. 
Bunların hem ülkemize, hem firmalara, 
hem de dünya insanlığına çok yüksek 
değerler katacağına inanıyorum. Burada 
bu temel atma töreninde sizlerle beraber 
olmaktan çok memnun olduğumu ifade 
etmek istiyorum.”

SÜER SÜLÜN: 
“TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
MÜHENDİSLİK İHRAÇ 

EDİYORUZ, 
PROFESYONELLERE 
İSTİHDAM 
SAĞLIYORUZ”
Mercedes-Benz Türk Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer Sülün ise 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30. 
yılını kutladığı 2016 yılında üretim 
ve istihdam kapasitesini arttırmaya 
yönelik 113 milyon Avro’luk 
yatırım açıkladıklarını belirterek 
“Aradan bir yıl geçmeden, geçen 

yıl Temmuz ayında Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda AR-GE Merkezi kurmak 
için 8,4 milyon Avro tutarında yeni yatırım 
kararı aldık. Kuruluşumuzun Türkiye’deki 
50.yılını kutladığımız bugünlerde AR-
GE Merkezi’mizin temelini atmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz 
Türk olarak aldığımız tüm bu yatırım 
kararlarının ardında Türkiye’ye olan 
güvenimiz yatıyor” diye konuştu. Mercedes-
Benz Türk’ün 50 yıldır Türkiye’nin yerel 
potansiyelini güçlendirme ilkesiyle 
faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Sülün, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Mercedes-Benz Türk, ana şirketimiz 
Daimler AG’nin küresel AR-GE ağı içerisinde 
‘yetkinlik 
merkezleri’ 
oluşturma 
stratejisine 
bağlı olarak son 
yıllarda yeni 
sorumluluklar 
üstleniyor. AR-GE 
çalışmalarımızla 
kamyon 
ve otobüs 
sektörünün 
gelişmesinde 
önemli adımlar 
atarken, yerli 
yan sanayi 
firmalarının da 
Daimler AG’nin 
uluslararası 
portföyüne 
dâhil olmasına, böylece Türkiye’den 
dünyaya ihracat yollarının açılmasına 
imkân yaratıyoruz. Mercedes-Benz Türk 
AR-GE Merkezi, kamyon ürün gamı için 
Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve 
Japonya’da bulunan AR-GE merkezleri ile 

birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içerinde 
yer alıyor. Diğer ülkelerdeki ekiplerle bilgi 
alışverişinde bulunan Türkiye’deki AR-GE 
mühendisleri, küresel ekosistem içerisinde 
geleceğin teknolojilerini eşzamanlı olarak 
Türkiye’de geliştirme imkânı buluyor. 
AR-GE çalışmalarımızla Türkiye’nin yerel 
potansiyeline katkı yaparken aynı zamanda 
Türkiye’den dünyaya mühendislik ihraç 
ediyoruz. İstanbul’dan sonra Aksaray’ı da 
dünyadaki sayılı AR-GE merkezlerinden 
biri haline getirirken, bu alanda çalışan 
profesyonellere istihdam da sağlıyoruz. 
Yeni AR-GE Merkezi’mizde toplamda 215 
kişi çalışacak. Mercedes-Benz Türk olarak 
bundan sonra da üretim, istihdam, eğitim 
ve AR-GE çalışmalarımıza yatırım yaparak 
Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam 
edeceğiz.”  

DR. HANNES MÖLLER: 
“MERCEDES-BENZ TÜRK, 
BUGÜNE KADAR YAPTIĞI 
AR-GE ÇALIŞMALARIYLA 
ÖNEMLİ BAŞARILARA 
İMZA ATTI.”
Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu 
Direktörü Dr. Hannes Möller Türkiye’deki 

AR-GE ekibinin, araç konseptinden 
konstrüksiyona, simulasyon ve 
hesaplamadan araç testlerine kadar 
geliştirme süreçlerinin tüm adımlarında 
yetkin olduğunu belirterek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
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“İstanbul’daki mevcut AR-GE Merkezi’ne 
ilaveten Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş 
yılında Aksaray Fabrikası’nda ikinci AR-GE 
Merkezi’mizin temelini atarak yeni bir 
aşamaya geçiyoruz. Mercedes-Benz Türk, 
bugüne kadar yaptığı AR-GE çalışmalarıyla 
ürün geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde 
önemli yenilik ve başarılara imza 
attı. Mercedes-Benz Türk, yaptığı bu 
çalışmalarla aynı zamanda Türkiye’yi 
dünyadaki sayılı AR-GE merkezlerinden biri 
konumuna getiriyor. Aksaray’da kurulacak 
olan yeni AR-GE Merkezi’nde kamyon ve 
kamyon parçaları birçok testten geçirilecek, 
son olarak müşteri kullanımı ve reel yol 
şartlarını yansıtan güzergâhlarda güvenirlik 
ve fonksiyon açısından test edilecek. 2018 yılı 
itibariyle Mercedes-Benz kamyonlarının tüm 
araç yol testi onayları Aksaray tarafından 
verilecek. Bu önemli kapsamın sadece 

Türkiye’ye 
verilmesi, 
Mercedes-
Benz Türk’ün 
Daimler 
dünyasındaki 
yerini ve 
önemini gözler 
önüne seriyor. 
Daimler AG yönetimi olarak Türkiye’ye ve 
Mercedes-Benz Türk’e güveniyoruz.”

RAKAMLARLA MERCEDES-
BENZ TÜRK AR-GE 
DÜNYASI:
Yeni Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE 
Merkezi:  

• Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası tesisleri içerisinde 
8.4 milyon Avro tutarında 
yatırımla kurulacak 
AR-GE Merkezi’nin 
2018 yılının Temmuz 
ayında tamamlanması 
hedefleniyor. 

• 40.000 m2’yi aşkın alan 
üzerine kurulacak yeni 
AR-GE Merkezi’nin kapalı 
alanı 8.000 m2, açık alan ise 
32.000 m2 olacak. 

• Yeni AR-GE Merkezi’nde 
toplamda 215 kişinin 
çalışması planlanıyor. Hali 

hazırda AR-GE faaliyetleri ve destek birimler 
kapsamında 140 kişi görev yapıyor. 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere/İstanbul 
AR-GE Merkezi:  

• Mercedes-Benz Türk, İstanbul Hoşdere 
Otobüs Fabrikası tesisleri içerisinde 
ana şirketi Daimler AG’nin küresel 
araştırma ve geliştirme ağı içerisinde 
“Yetkinlik Merkezleri” oluşturma stratejisi 
kapsamında 2009 yılında AR-GE Merkez’i 
kurmak için ilk başvuruyu yaptı. 

• Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, 
kamyon ve otobüs geliştirme bölümleri 
ile hem Türkiye piyasasına uygun araç 
konseptleri geliştiriyor, hem de aldığı 

küresel 
sorumluluklar 
kapsamında 
şasi, 
mekatronik 
ve iç tefrişat 
konularında 
inovatif ve 
yenilikçi 
çözümleri 
ile yurtdışına 
mühendislik 
ihraç ediyor. 

• Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, 
son yıllarda özellikle karbon emisyonunu 
azaltmaya yönelik kamyon ve otobüs 
üretiminde kullanılan yapısal parçaların 
hafifletilmesi, maliyetin düşürülmesi ve 
üretim süreçlerinin daha da basitleştirilerek 
sürdürülebilirlik bilincinin yükseltilmesine 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı 
sıra yerli tedarikçilere verilen destek ile 
araç maliyetini düşürmeye yönelik global 
kapsamları yerlileştiriyor. Örneğin, bir 
önceki nesil Mercedes-Benz kamyonu 
Axor’da kullanılan 600’e yakın parça 50’ye 
yakın yerli tedarikçi tarafından üretildi. 2016 
yılında piyasaya sunulan yeni kamyon ürün 
gamında hâlihazırda 250’nin üzerinde parça 
yerli sanayi tarafından üretiliyor.

Bugün yaklaşık 10.000 m²’lik alana sahip 
olan Hoşdere AR-GE Merkezi’nin ilk 
kurulduğu günden bu yana personel sayısı 
3 katına çıkarak 110 kişiden 350 kişiye 
yükseldi; % 51’i lisans, % 45’i yüksek lisans 
veya doktora derecesine sahip olan AR-GE 
ekibinin kadın çalışan oranı % 21.





Sağlam ve Güvenilir
Araçların verimli kullanılması için en önemli unsur kullanım kolaylığıdır. 
Scania araçları, sahip olduğu teknolojiler sayesinde maksimum kullanım 
kolaylığı sunarken, en yüksek verimliliği sağlamaktadır.

Kamu araçlarında standart olarak sunulan Opticruise şanzıman 
kullanım kolaylığına önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında, 
sürücünün sürüş sırasında debriyaj pedalı ve vites kolunu kullanmak için 
zaman ve enerji kaybetmesine olanak vermediğinden dolayı sürücünün 
tamamen yola odaklanması sağlar. Bu da sürüş güvenliğini ve konforunu 
artırmaktadır. 

Şehirlerimizin dar sokaklarında hizmet veren belediye araçlarımız için 
manevra kabiliyeti ve görüş açısı çok önemlidir. Scania araçları üstün 
manevra kabiliyeti ve görüş açısı ile de ön plana çıkmaktadır. 

Scania’nın 126 yıllık tecrübesi sayesinde araçları uzun yıllar sorunsuz 
çalışmaktadır ayrıca kolay bulunabilir yedek parçaları, uzun periyotlu 
servis süreleri sayesinde aracınızın yolda olma süresi her daim uzundur.

Scania Türkiye Kamu ve Özel Araçlar Satış Yöneticisi Mete Mert;  
“Müşterilerimizin her projesine uygun ihtiyaçlarını çözmek için hem satış, 
hem satış sonrası hizmetlerimiz ile çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz” 
şeklinde açıklama yaparken, sözlerine şöyle devam etti: ”Kamuya özel 
üretilen tüm araçlarımız, kurumlarımızın ihtiyacına yönelik olarak 
üretilmektedir. Araçlarımız tüm üstyapı tipleri ile %100 uyumludur. Üstyapı 
firmaları için gerekli olan BCI (Üstyapı İletişim Arayüzü) sistemimiz ile 
üstyapı firmalarımız en detaylı programlamalarını dahi araç üzerinde 
rahatlıkla yapabilmektedir. Diğer bütün Scania modellerimizde olduğu 
gibi yüksek standartlara sahip Scania kamu araçlarımız düşük devir- 
yüksek tork performansı sunmaktadır. Opticruise şanzımanın da katkısıyla 
kurumlarımızın işletme ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Mert “Ek olarak sessiz ve çevreci olan, tamamen doğalgazla çalışan çöp ve 
dağıtım kamyonlarımız doğayı korurken sessiz çalışmasından dolayı şehir 
içinde istenilen saatte kullanılabilmektedir” açıklamasında bulundu. 

kamu araçları

Scania, yüzyılı aşan tecrübesi ile kamu ihtiyaçlarına yönelik araçlarıyla en uygun çözümleri sunmaya devam ediyor. 

Scania’nın; itfaiye, çöp kamyonu, vidanjör, su/akaryakıt tankeri, kanal temizleme ve yol süpürme uygulamalarına yönelik araçları belediyelerin tüm 

ihtiyaçlarını karşılamakta ve her türlü üstyapı seçeneklerine %100 uyumlu olarak üretilmektedir.

Kısa Kabinler

Kısa Kabinler

Tek Sıra Kabin

Tek Sıra Kabin Tek Sıra Kabin Yüksek

Yataklı Kabinler

Yataklı Kabinler Yataklı Kabinler

Alçak

Alçak Alçak

Normal

Normal Normal

Yüksek Ekip Kabinleri Uzun Ekip Kabinleri

Yüksek

R



SİLİNDİR HACMİ             MAKSİMUM TORK                     EMİSYON KONTROLÜ

5 SİLİNDİRLİ MOTORLAR

9 litre

9 litre

9 litre gaz

9 litre

9 litre gaz

9 litre

6 SİLİNDİRLİ MOTORLAR

13 litre

13 litre

13 litre

13 litre

V8 MOTORLAR

16 litre

16 litre

16 litre

250 bg (184 kW) 1900 d/d’da

280 bg (206 kW) 1900 d/d’da

280 bg (206 kW) 1900 d/d’da

320 bg (235 kW) 1900 d/d’da

340 bg (250 kW) 1900 d/d’da

360 bg (265 kW) 1900 d/d’da

370 bg (272 kW) 1900 d/d’da

410 bg (302 kW) 1900 d/d’da

450 bg (331 kW) 1900 d/d’da

490 bg (360 kW) 1900 d/d’da

520 bg (382 kW) 1900 d/d’da

580 bg (427 kW) 1900 d/d’da

730 bg (537 kW) 1900 d/d’da

EGR,SCR

EGR,SCR

EGR,Lambda kontrolü

SCR

EGR,Lambda kontrolü

SCR

EGR,SCR

SCR

SCR

EGR,SCR

EGR,SCR

EGR,SCR

EGR,SCR

Scania, kamu araçlarında farklı üstyapı uygulamaları için 3.100 
mm’den 6.300 mm’ye kadar dingil mesafesi, 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 
8x2, 8x4, 8x6, 8x8 ve 10x4 dingil konfigürasyonları, 250 bg -730 bg 
motor gücü ve yaygın ‘’sadece SCR’’ motor sistemleri ile geniş ürün 
yelpazesine sahip marka olarak öne çıkmaktadır. 

Tüm üstyapı seçeneklerine bütünüyle uyum sağlayan Scania, 7 gün 
24 saat çalışan servis ekipleri ile iş ortaklarının yanında olmaya 
devam ediyor. 

Geniş ürün yelpazesi
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YENİ NESİL SCANIA 
ANKARA’DA

Scania, 10 yıllık 
araştırma geliştirme 
süresi, 2 milyar Euro 
yatırım ve 10 milyon 
kilometrenin üzerinde 
test sürüşü sonucu 
üretimine başladığı 
yeni nesil araçlarını 
Türkiye yollarında 
müşterileri ile 
buluşturuyor.

Roadshow etkinliği Ankara Scania Çalışkan 
Yetkili Servisinde, Scania Genel Müdürü 
İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan 
Altun, Scania Pazarlama Müdürü Adnan 
Yücel, Scania Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Bayazıt Canbulat ve Scania Çalışkan 
yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.

“HER NOKTADA 
MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA 
OLMAK İSTİYORUZ”
Scania Genel Müdürü İlhami Eksin “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. 

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. 

Eşsiz modüler sistemi ve verimliliği arttıran 
hizmet paketleri, kullanıcılarının her 
türlü ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik 
çözümleri ile dikkat çeken Yeni nesil 
Scania’lar, Türkiye genelinde düzenlenen 
roadshow etkinliğinde müşterileri ile 
buluşuyor.

Müşterilerimizle 
yaptığımız detaylı 
görüşmeler ve 
tüm dünyada 
dolaşan 250 
binin üzerinde 
Scanialardan 
toplanan gerçek 
yol koşulları 
verileriyle 
müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını 
beliyor ve bu 
sayede en 
uygun çözümleri 
üretiyoruz.” dedi.

“ANKARA 
COĞRAFİ 

KONUMU NEDENİYLE 
ÖNEMLİ LOJİSTİĞİN 
MERKEZİ”
Scania Çalışkan Yönetim Kurul Halil Uğurlu 
ise yaptığı konuşmada “700 bin metrekare 
alanı ile Türkiye’nin en büyük lojistik üssün 
bulunduğu Ankara önemli bir lojistik 
noktası. Yeni Nesil Scania araçlarımız ile 
yoğun rekabetin yaşandığı sektörümüzde 
hem satış hem satış sonrası hizmet 
kalitemiz ile müşterilerimizin yanında 
olmaya devam ediyoruz.” dedi. 

Scania Road Show’a 7 Haziran Konya,8 
Haziran Denizli,9 Haziran Antalya,12 Haziran 
İzmir,13 Haziran Bursa,14 Haziran Bolu 
olarak devam edecektir. 
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KADİR TOPBAŞ
KADEME YOL SÜPÜRME ARAÇLARI 
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ..

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
TOPBAŞ KADEME 
Araçüstü Ekipman 
firmasının Konya’da 
bulunan fabrikasına 
ziyaret gerçekleştirdi.

rekabet ve dinamizmden memnuniyet 
duydum. Ülkemizin güzide kuruluşlarından 
Albayrak grubunu atık teknolojileri 
sektöründe faaliyet gösterecek 
KADEME AŞ. gibi bir şirkete yatırım 
yaptığı ve güçlü bir ekip kurduğu 
için tebrik ederim.”

Ziyarette konuklarına bilgilendirme 
yapan KADEME AŞ. Genel Müdürü 
Kenan Çelik ; “ KADEME AŞ 
araçüstü ekipman ve özellikle 
de yol süpürme araçları üretimi 

yapmaktadır. Şirketimiz 
20.000 m2 kapalı alana 
üzerine kurulmuş olup, 
2011 yılından bu yana 
faaliyet göstermektedir. 
KADEME AŞ. Aylık 30 adet 
Araç üzeri Yol Süpürme 
Makinası üretim kapasitesi 
ile neredeyse tüm Türkiye’nin 
ihtiyacını karşılayabilecek üretim 
gücüne sahiptir. KADEME AŞ 
göstermiş olduğu gelişim, 

Ziyaretinde Albayrak Holding Yön. Kurulu 
Başkanı Ahmet Albayrak, Yön. Kur 
Üyeleri Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, 
Muhammet Fatih Albayrak ve KADEME AŞ. 
Genel Müdürü Kenan Çelik eşlik ettiler.

Yerli ve özgün tasarıma sahip araçların 
üretildiği fabrikada ARGE ve üretim süreçleri 
hakkında bilgi alan TOPBAŞ, araçları 
tek tek inceledi. TOPBAŞ ziyaretinde “ 
Belediye bütçelerinde, en büyük maliyet 
kalemlerinden birini şehirlerin temizlenmesi 
oluşturmaktadır. Belediyeler açısından 
şehir temizliğine yönelik yeni teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 
Teknolojik gelişmeler ile hem zamandan 
hem de maliyetten tasarruf edilecek, bu 
ihtiyacın yerli ve milli ürünler ile karşılanıyor 
olması elzemdir. Ziyaret etmiş olduğum 
KADEME AŞ. ‘nin kısa sürede aldığı mesafe, 
başarı ve ürün kalitesi ile sektörüne getirdiği 

oluşturmuş olduğu genç ve dinamik 
kadrosu ile faaliyet gösterdiği sektörde 
liderliği hedeflemektedir. %95 yerlilik 

oranına sahip Yol Süpürme Makinamızı 
hâlihazırda 14 farklı ülkeye ihraç etmekteyiz. 
2017 yılında hem iç pazar payımızı arttırmayı 
hem de ihracat yaptığımız ülke sayısını 25 ‘e 
çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.
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GÜNLÜK 73 TON
ARITMA ÇAMURU TAŞIYACAKLAR

MASKİ Genel 
Müdürlüğü, işletmeye 
aldığı 13 atıksu arıtma 
tesisinde ortaya 
çıkan 73 ton atık 
çamurun çevreye 
zarar vermeden 
çamur kurutma 
ünitelerine taşınması 
için sızdırmazlık özelliği 
olan yeni araçları 
bünyesine kattı. 

solar çamur kurutma ünitesine taşınacak. 
Tesislerde ortaya çıkan çamurların çevreye 
zarar vermeden bertaraf noktalarına 
taşınması için özel olarak dizayn edilmiş 
araçlar sayesinde ekolojik sistem 
tamamıyla korunacak.

MASKİ, SON 
TEKNOLOJİYİ TAKİP 
EDİYOR
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı 

Gökhan Çevik, tesislerin 
işletim sürecini daha 
modern sistemlerle 
gerçekleştirmek için 
teknolojiyi yakından 
takip ettiklerini ifade etti. 
Daire Başkanı Çevik, “Ekolojik 
dengenin sağlanması 
noktasında atıksu arıtma 
tesislerinin büyük rolü var. 
Evsel nitelikli atıksuların doğal 
ortama zarar vermemesi 
için büyük bir özveri ile 
işlettiğimiz 13 atıksu arıtma 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 
başarıyla işleterek atıksu kaynaklı çevre 
kirliliğine son verdiği tesisler ile Manisa’nın 
geleceğine yatırım yapıyor. Bu kapsamda, 
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, il 
genelindeki tesislerde kullanılmak üzere 
konteyner, donanımlı kamyon ve kepçe 
ataşmanlı traktör alımı gerçekleştirdi. 
Araçların kontrolünü, Atıksu Arıtma Daire 
Başkanı Gökhan Çevik, daireye bağlı 
personeller ile birlikte yaptı. Böylece, günlük 
73 ton arıtma çamuru diğer tesislerden 
Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’nde yer alan 

tesisinde 2016 yılında 22 milyon metreküp 
arıtım gerçekleştirdik. Bu süreçte ortaya 
çıkan çamurları Akhisar AAT’de bulunan 
solar çamur kurutma ünitesine taşıyoruz. 

Tesislerden taşınan arıtma çamurları, 
solar çamur kurutma ünitesinde 
kurutularak, hacim azalmasını sağlayacağız. 
Önümüzdeki dönemde ise tesislerde 
toplanan malzemeler, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından inşa edilen Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşınacak. 
Böylece, çevreye zarar verebilecek her türlü 
tehlikenin önüne geçilecek” dedi. 
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BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI BU 
TOPRAKLAR İÇİN MAKİNE ÜRETİYOR

Uzun yıllar önce 
Bolu’dan Malkara’nın 
Hacısungur Köyü’ne 
göç etmiş olan 
‘Hacıoğulları’, nesiller 
boyu hayvancılık 
ve tarımla uğraşmış 
köklü bir sülaledir. 
Bu sülaleye mensup 
Hüseyin Güngör ve 
eşi Sıdıka Güngör 
de ataları gibi 
hayvancılık ve tarımla 
uğraşmaktadır. Çiftin 
beşinci çocukları olan 
İsmail Güngör, 1930 
yılında Malkara’nın 
Hacısungur köyünde 
dünyaya gelir…

zorlanır. Sonunda çok ucuz fiyata hayvanları 
satmak zorunda kalırlar.

Meslek öğrenip köyüne döner

Savaş bitip ağabeyleri askerden döndüğünde 
İsmail 14 yaşındadır. Ağabeyleri gelmiştir 
gelmesine, fakat savaş sırasında sattıkları 
hayvanların fiyatları 3-4 misli artmıştır. 
Ailenin ekonomik zorluklar yaşadığı bu 
dönemde sanayici olma fikri yeniden 
canlanır İsmail Güngör’ün kafasında ve 
annesine, “Ben bu işi yapmayacağım, 
ağabeylerimde geldi ben artık burada 
durmayacağım.” der. Annesi ve ağabeyleri 
İsmail’i bu kararından vazgeçirmeye 
çalışırlar. Tam da bu dönemde, çiftlik işleri 
yaparken amcasından yediği tokattan sonra 
İsmail Güngör kesin kararını vermiştir. 
Dayısının Malkara’da bir kunduracı yanında 
çalışma teklifini de kabul etmez; annesi ve 
ağabeyinden aldığı 65 lira ile Bandırma’ya 
gider. Bandırma’da bir süre amcasının 
kızının yanında kalır. Daha sonra, köyden 
tanıdığı arkadaşı Hüseyin ile birbirlerine 
yoldaş olurlar. Hüseyin ile birlikte bir demirci 

İlkokulu köyde okuyan küçük İsmail, henüz 
çocuk yaşlarda çiftlik işleriyle tanışır. Diğer 
kardeşleriyle birlikte çiftlik işlerine yardım 
etse de aslında bu işleri pek sevmez; aklında 
sanayici olmak vardır. Güngör ailesinin 
yaşamı İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
ile değişir. Savaşın başladığı 1939 yılında 
bütün ağabeyleri yedek asker olarak 
orduya çağırılan küçük İsmail, 1940 yılında 
da babasını kaybeder. Artık çiftliğin tüm 
sorumluluğu o ve annesinin üzerindedir. 
Şubat 1941’de Almanlar, Bulgaristan’ı 
işgal ederek Türkiye sınırına dayandığında 
bölgede büyük bir panik havası oluşur. 
Pek çok insan, hayvanlarını ve mallarını 
satarak Anadolu’ya göç etmeye başlar. 
Çocuklarının askere çağırılması ve eşinin 
vefatının ardından İsmail ile yalnız kalan 
Sıdıka Hanım, hayvanlara bakmakta oldukça 

dükkânında çalışmaya başlarlar. Demirci 
dükkânından sonra gemi tersanelerinde 
çalışmaya başlar ve elektrik kaynağı 
işini iyice öğrenir. İki yıl kadar tersanede 
çalıştıktan sonra köye dönerek, kaynak 
işini burada yapmaya karar verir. Yanında 
çalıştığı ustası ne kadar dil dökse de kararını 
vermiştir ve 1947 yılında köyüne döner 
İsmail Güngör.

MARSHALL YARDIMI 
İŞLERİ ARTIRIR VE PULLUK 
ÜRETİMİ BAŞLAR
Köyüne dönen İsmail Güngör, kardeşlerine 
atölye açmak istediğini söyler. Kardeşleri 
atölyede ne yapacağını sorduklarında da 
at arabası yapacağını söyler. Dükkân için 
gerekli olan bir motor ve jeneratörü İstanbul 
Dolapdere’den alır ve böylece 1947 yılında 
‘İsmail Güngör Atölyesi’ni açar. Küçük bir 
torna atölyesi olarak açtığı bu yerde elektrik 
kaynağı ve zirai alet ve ekipman tamiratı 
işleri yaparak çalışmaya başlar. Atölyesini 
açtığı yıl aynı zamanda evlendiği yıl olur 

İSMAİL GÜNGÖR VE OĞULLARI
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itibaren yeni model 
traktörler tarlalarda 
boy göstermeye 
başlayınca ihtiyaçlar 
ve sipariş sayıları 
da artmaya başlar. 
Mevcut atölyenin 
yetersiz gelmeye 
başlaması ile 
Malkara’ya taşınma 
kararı alırlar. 
20 yıldan uzun 
süre Hacısungur 
Köyü’nde 
faaliyet gösteren 

İsmail Güngör Atölyesi, 1969 yılında 
Malkara’ya taşınır. Malkara’da açtıkları 
100 metrekarelik atölyede tarım araçları 
ve hidrolik pulluk üretimine devam ederler. 
1970 yılından itibaren Kazayağı, Ayçiçek 
Ekim Mibzeri, Buğday Ekim Mibzeri, 
Biçerdöverlere Ayçiçek hasat tertibatı imalatı 
yapımına başlarlar. Malkara’daki atölye 
de zaman içinde yetersiz kalınca çevreden 
arsa alarak büyümeye başlar, fakat bir süre 
sonra yetersiz kalır. Bunun üzerine 1979 
yılında ‘Londra Asfaltı’ üzerinde bugün 
bulundukları bölgeden 23 dönüm arazi satın 
alırlar. Bu yeni yerde 400 metrekare kapalı 
alan inşa ederler ve 1981 yılında atölyeyi 
buraya taşırlar. Ancak belediye bu yeni yere 
100 metrekareden fazla kapalı alan ruhsatı 
vermez. Uzun süre elektrik su almakta 
zorlanırlar. Bu konu oldukça başını ağrıtır 
İsmail Güngör’ün…

RUHSAT PROBLEMİNİ 
BAKAN ÇÖZER
1983 yılında katıldıkları bir fuarda dönemim 
Sanayi Bakanı Hüsnü Doğan ile tanışırlar. 
Hüsnü Doğan, yaptıkları makineleri çok 
beğenir ve tebrik eder. Yıllar sonra yeni 
atölyeye verilmeyen ruhsat problemini 
çözecek olan da yine Hüsnü Doğan olur. 
Yıllarca ruhsat alamayan İsmail Güngör 
bu iş böyle olmayacak der ve Hüsnü 
Doğan’dan yardım istemek için Ankara’ya 
gider. Bakanın kendisini tanıdığını ve 
oldukça sıcak davrandığını söyleyen İsmail 
Güngör, “Kahvelerimizi içerken ruhsat 
sorunumuzu anlattım. Bakan bana, ‘Senin 
gibi bir sanayiciye neden böyle zorluk 
çıkartılıyor. Bunu hemen takip ettireceğim’ 
dedi. teşekkür edip yanından ayrıldım ve 
Malkara’ya döndüm. Daha ben yoldayken 
belediyeye haber verilmiş. Gerekenin 

İsmail Güngör’ün. 1950’li yıllarda gelen 
Marshall yardımı ile herkes traktör almaya 
başlamıştır. Kullanılan traktör sayısının 
artması İsmail Güngör’ün de işleri artırır. 
Bu dönemde pulluk yapımını öğrenmek için 
Denizli’ye gider. Diğerlerinin demiri bükerek 
yaptıkları pulluğu İsmail Güngör kaynak 
yaparak imal eder ve başarılı da olur. Yaptığı 
pulluklar çok beğenilir ve 1960’lı yıllara 
kadar pulluk, muhtelif tarım arabaları ve 
römork imalatına devam eder.

“HEPİMİZ TRAKTÖR 
KULLANIR, TARLA 
SÜRERİZ”
1950’li yıllar boyunca ard arda dört 
çocuğu dünyaya gelir İsmail Güngör’ün. 
En büyük oğlu Hayri Güngör 1950, Nuri 
Güngör ise 1953 yılında dünyaya gelir. 
Ardından 1957 yılında Sami Güngör ve 
1960 yılında da Muhlis Güngör dünyaya 
gelir. Çocuklar ilkokuldan çıkar çıkmaz 
babalarının yanında çalışmaya başlarlar. 
Hem atölyede babalarına yardım edip hem 
de çiftlik işlerine yardım ederler. Bu, bütün 
çocuklar için böyle olmuştur. İsmail Güngör 
Atölyesi’nin mütevazı koşuklarda ürettiği 
ekipmanlar ve pulluklar büyük ilgi görür. Bu 
başarılarını aslen çiftçi olmalarına bağlayan 
İsmail Güngör, “Bizim bu işi iyi yapmamızın 
temelinde çiftçi oğlu çiftçi bir aileden 
geliyor olmamız yatıyor. Çiftçinin ne sorunu 
olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Ben de oğullarımda hepimiz traktör kullanır, 
tarla süreriz.” diyor.

ATÖLYE MALKARA’YA 
TAŞINIR
İşlerin hızla artar ve bir süre sonra köydeki 
atölye yetersiz hale gelir. 1968 yılından 

yapılması söylenmişti. Malkara’ya indiğimde 
ruhsat işimiz halloldu.” diyor.

1983’TE ŞİRKETLEŞMEYE 
GİDİLİR
1980’li yılların başında tarım makinesi 
üretiminde değişimler olur. Pulluk 
ve römork yapımında fabrikalar seri 
üretime geçerek ön plana çıkarlar. Bunun 
üzerine Göngör Tarım Makineleri buğday 
mibzerindeki açığa yönelir ve 1990’lara 
kadar buğday mibzeri yapımına devam eder. 
Yine 1983 yılında İsmail Güngör ve oğulları 
tarafından şirketleşmeye karar verirler. 
Güngör Tarım Makineleri Sanayi Ticaret 
ve Kollektif Şirketi adı ile kurumsallaşma 
yolunda önemli bir adım atarlar ve İsmail 
Güngör işleri çocuklarına devreder. Bu 
yıllarda genel olarak Trakya bölgesine 
makine satmaya devam ederler.

PNÖMATİK İŞİNE GİRİNCE 
HIZLA BÜYÜRLER
Güngör Tarım Makineleri’nin büyük bir 
gelişim dönemine gireceği yıllar ise 1990’lı 
yıllardır. Bu yıllarda başlayan başlayan 
pancar ekimi işi firmaya yeni fırsatlar 
sunar. 1990 yılında Türkiye’nin ilk otomatik 
tamburlu sulama makinesini imal ederler. 
1993 yılında Amasya Pancar, 150 adet 
pnömatik şeker pancarı ekim makinesi 
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makinesi sektöründe yabancı ortaklık ile 
üretim yapan ilk firma olduk. Bu ortaklık 
sonucunda ürettiğimiz sulama makineleri, 
Türkiye genelinde Güngör isminin ön plana 
çıkmasında büyük bir etken oldu. Yunan 
dostumuz Patanidis şirketi, yaptığımız 
anlaşma ile ekim mibzerini bizden temin 
etti ve onlar da çeşitli ülkelere yapmış 
oldukları satışlar ile adımızı uluslararası 
pazarda duyurdular. 1990 yılından 2004 
yılına kadar çok başarılı projelerde yer aldık. 

siparişi verir. Daha sonra Samsun ve Kayseri 
bölgesinden gelenlerle birlikte sipariş adedi 
175’i bulur. O zaman kadar 15 çalışanı olan 
firma, gelen yüklü sipariş üzerine çalışan 
sayısını 35’e çıkarır ve iki ay gibi bir sürede 
işi teslim eder. Bu sayede firma pnömatik 
makine işine girer ve büyümeye devam eder. 
Bu sayede firma sadece Trakya bölgesi 
değil, tüm Türkiye’ye makine satmaya 
başlar. Bu dönem aynı zamanda ihracatın 
da başladığı dönem olur. Yunanistan ve 
Bulgaristan’a ayçiçeği, mısır, pamuk 
gibi muhtelif tarım makineleri satmaya 
başlarlar. Bu büyüme ivmesi devam eder 
ve 1998 yılına gelindiğinde çalışan sayısı 
85’e kadar yükselir. Atölye de ek yapılarla 
büyümeye devam eder ve tüm tezgâhlar 
yenilenir. 

YABANCI ORTAKLIK İLE 
ÜRETİM YAPAN İLK FİRMA 
OLURLAR
1990 yılında “Tekirdağ Önder Çiftçi 
Projesi”nin düzenlediği Selanik Tarım 
Fuarı gezisi firmaya yeni kapılar açtığını 
belirten Sami Güngör, “Yunanistan 
köylerinden geçerken gördüğümüz otomatik 
yağmurlama makineler çiftçilerimizin 
dikkatini çekti. Bu sistem ile sulama 
maliyetlerinin azalacağı ve verimliliğin 
artacağı konusunda hemfikir olduklarını 
görünce Türkiye’de bu makineleri yapmak 
için Yunan firmalarıyla görüşmeler yaptık 
ve ortak üretime başladık. Böylece tarım 

Fakat 2004 yılında yaşanan ekonomik kriz ve 
Yunanistan hükümeti ile Türkiye hükümeti 
arasındaki gerginlik bizim sektörü de ister 
istemez etkiledi. Yunanlı ortağımız bu 
krizden sonra “Tanrı yardımcınız olsun, ben 
gidiyorum.” diyerek yollarımızı ayırdı. Bu 
süreçte yolumuza yalnız başımıza devam 
etmek durunda kaldık. Buna rağmen 
Yunanistan’daki çiftçi dostlarımızla olan 
olumlu ilişkilerimiz sayesinde makine 
satışlarımız o günden beri halen devam 
ediyor.” diyor.

1990’lı yıllarda başlayan pnömatik makine 
işleri sayesinde hızla büyüyen şirket, 1997 
yılında bilgisayar destekli tasarım CAD ve 
bilgisayar destekli CAM tezgâhları ile üretim 
yapmaya başlayarak ürünlerini dünyanın 
birçok ülkesine ihraç eder konuma gelir. 
2005 yılına gelindiğinde Güngör Tarım 
Makineleri’nde çalışan işçi sayısı 105’i 
bulur. Dört kardeşin birlikte yönettiği firma 
2007 yılında yeniden yapılanmaya gider 
ve kardeşlerin ikisi şirketten ayrılır. 2007 
yılından bu yana Sami ve Nuri Güngör 
kardeşlerin yönetiminde olan şirket, üçüncü 
kuşağın da işe dahil olmasıyla birlikte 
güçlenmeye devam ediyor.

2008 yılında Özbekistan’daki bir firmayla 
anlaşma yapan Güngör Tarım Makineleri, 
başlarda demonte olarak makine gönderir 
ve devamında montaj için Özbekistan’a 
fabrika kurar. Fakat ödemelerde yaşanan 
problemler yüzünden bu pazara fazla 
yoğunluk veremezler. Buna rağmen hala 
Özbekistan devletinin en büyük tarım 
işletmesi olan “Chirchikselmash” adlı firma, 
Güngör lisansı ile tarım arazilerini düzlemek 
için “Lazerli Tesviye Makinesi” üretimine 
devam ediyor.

Tarım makineleri sektöründe ithalatçı 
firmalarla baş edebilecek teknolojiye 
sahip makineler ürettiklerini belirten 
İsmail Güngör, “İthalatçı firmaların 
getirdiği makineler teknolojik bakımdan 
bizim makinelerimizden üstün değil. Bu 
topraklarda büyümüş, bu topraklarda 
çiftçilik yapmış insanlar olarak, çiftçimizin 
sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. 
Bu bizim en büyük avantajımız.” diyor. 
Bugün ihracatının büyük çoğunluğunu 
Bulgaristan’a yapmakta olan Güngör Tarım 
Makineleri; Yunanistan, Romanya, Mısır, 
İran, Arjantin, Gürcistan, Ermenistan, Şili, 
Sudan, Kırgızistan, Fas gibi dünyanın pek 
çok ülkesine makine ihraç etmeye devam 
ediyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE PARKINI HİDROMEK İLE 
GÜÇLENDİRİYOR!

MARS LOGİSTİCS
DENİZLİ’DE ŞUBE AÇTI 

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde 
kullanmak üzere 20 adet HİDROMEK 
ALPHA serisi kazıcı yükleyiciyi, HMK 600 MG 
motor greyderi ve 1 adet paletli ekskavatörü 
makine parkına ekliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 
orman yollarının bakımı, toprak yükleme, 
kanal kazma ve fidan dikimi işlerinde 
kullanmak üzere HİDROMEK’i tercih etti. 
Bu çerçevede, kuruma 20 adet HİDROMEK 
ALPHA serisi kazıcı yükleyici teslimatı 
gerçekleştirildi. Bu alımların yanı sıra, 
Orman Genel Müdürlüğü HİDROMEK’ 
in yeni ürünü 2 adet HMK 600 MG motor 
greyder ve 1 adet paletli ekskavatör ile 
makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Sektörde birçok yeniliği hayata geçirerek 
lojistik sektörüne öncülük eden Mars 
Logistics, liderliğini yaygın hizmet ağıyla 
güçlendirmeyi hedefliyor. 1200’ün üzerinde 
profesyonel çalışanı, 1900 araçlık güçlü 
filosu, donanımlı alt yapısı, iletişim ağı ve 

Lojistik sektörünün öncü firması Mars 
Logistics, İzmir’deki Ege Bölge Müdürlüğü 
üzerinden hizmet verdiği Denizli’de yeni 
bir şube açtı. Mars Logistics bundan böyle 
Denizli’deki müşterilerine yerinden daha da 
hızlı ve ayrıcalıklı hizmet sunacak

hizmet politikasıyla, müşteri odaklı sürekli 
yeni hamleler gerçekleştiren Mars Logistics, 
yerinde ve hızlı hizmet anlayışını sürdürüyor. 
Mars Logistics, Denizli’de açtığı ofisle çok 
yönlü entegre lojistik hizmetlerini bölgedeki 
müşterilerine yerinden ulaştıracak.  

Denizli’deki yeni şubesiyle bölgedeki 
mevcut müşterileriyle olan ilişkilerini daha 
da güçlendirecek Mars Logistics, diğer 
yandan da Denizli’de yeni müşterilere 
ulaşacak. Merkezi İstanbul Yenibosna’da 
olan Mars Logistics’in; Türkiye genelinde 
Avcılar, Tuzla, Esenyurt, Kocaeli, Bursa, 
İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Atatürk 
Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, 
Esenboğa Havalimanı, Adana Şakirpaşa 
Havalimanı’nda şubeleri bulunuyor. 
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FORD TRUCKS
KONYA KENT FUARI’NDAYDI

Ford Otosan’ın ağır 
ticari araç markası Ford 
Trucks, Otokoç Bayisi 
ile 11-14 Mayıs tarihleri 
arasında TÜYAP 
Konya Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşen Konya 
Kent Fuarı’nda kamu ve 
üst yapı çözümlerine 
yönelik sunduğu 1833 
LR 28 mt hidrolik 
merdivenli itfaiye 
aracı ile 1833 DC 
hidrolik sıkıştırmalı çöp 
toplama kamyonunu 
sergiledi. 

yol süpürme, kar küreme, tanker, beton 
mikseri, beton pompası ve daha birçok üst 
yapıyla uyumlu yeni modelleri ile her türlü 
kamu ve özel sektör ihtiyacını karşılamayı 
amaçlıyor.

ZENGİN OPSİYON 
ÖZELLİKLERİ VE UYGUN 
İŞLETME MALİYETLERİ 
SUNUYOR
Ford Trucks, ağır ticari ürün gamıyla 
alternatif dingil mesafeleri, çift kabin ve 2+1 
yolcu koltuğu gibi birçok zengin opsiyon 
özellikleri de müşterilerine sunmayı 

sürdürüyor. Ford 
Trucks araçları, 
120 bin km’ye 
varan uzun bakım 
aralığı ile işletme 
maliyetlerinde 
de önemli 
iyileştirmeler 
sağlıyor. İhtiyaca 
yönelik güç 
seçenekleri sunan 
yeni nesil yerli 
Ecotorq motorları 
ile donatılmış Ford 
Trucks araçlar, 
yakıt tasarrufu 
konusunda da 

Yakıt tasarrufu konusunda iddiasını koruyan 
Ford Trucks modelleri, çöp kamyonu, itfaiye, 

iddiasını koruyor.

Her koşula %100 uyum 
sağlayabilen, ekonomiden 
anlayan, konforu sonuna kadar 
hissettiren Yeni Yol Serisi ile 
Ford Trucks, her kilometrede 
kar ettirirken, yepyeni 
ergonomik kabinleri sayesinde 
her şartta ve yolda maksimum 
konfor sağlıyor. Standart 
donanıma dahil edilmiş disk 
frenler ve entegre motor freni 
ile de güvenliği sürekli ön 
planda tutuyor. 

AĞIR TİCARİ ARAÇ 
PAZARININ YERLİ YILDIZI 
FORD TRUCKS
Satışa sunulduğu pazarların standartlarına 
uygun olarak Ford Otosan mühendisleri 
tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, 
yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat 
alanında faaliyet gösteren müşterilerin 
beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın 
DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik 
ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip 
olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, 
kullanıcısına yüksek performans ve 
düşük yakıt tüketiminin konforunu güncel 
teknolojilerle bir arada yaşatıyor. 

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

Volvo kompakt 
ekskavatörlere ulaşmak 
artık çok daha kolay! 
Haziran ayı sonuna 
kadar sürecek kampanya 
ile isteyen herkes, 
tüm Volvo kompakt 
ekskavatörlere 36 ay 
vade ve yüzde 0 faizle 
kolayca ulaşabiliyor.

yıllarda en fazla satışı yapılacak makina 
segmenti olacağını söylüyor ve “Orta vadede 
kompakt makina satışının 1000 adetleri 
geçmesi muhtemel. Çünkü Türkiye’de 
işçilik maliyetleri yükseldikçe, kompakt 
makinaların önemi de buna paralel olarak 
artacaktır” diyor.

ASCENDUM Makina’nın küçük gövdeleriyle 
çok büyük işler başaran Volvo kompakt 
ekskavatörler için başlattığı kampanya, 
sektörde bahar havası estiriyor. “Faizi 
yok! Avantajı çok!” mottosuyla yola çıkan 
ASCENDUM Makina, 36 ay vade ve yüzde 
0 faiz olanağı sunduğu dev kampanyasıyla 
kompakt ekskavatör pazarına bir kez daha 
imzasını atıyor. Haziran ayı sonuna kadar 
sürecek kampanyadan faydalanmak içinse 
Volvo satış noktalarını ziyaret etmek yetiyor.

İŞ MAKİNALARINDA 
GELECEĞİN YILDIZI
Bilindik iş makinalarına oranla küçük 
ebatlı gövdeleriyle dikkat çeken kompakt 
ekskavatörler, söz konusu boylarından 
büyük işler olunca başarıda sınır 
tanımıyor. İnşaat işleri, yıkım, bahçe peyzaj 
düzenlemeleri, seracılık, orman işleri 
ve yol düzenleme gibi alanlar, kompakt 
ekskavatörlerin en çok tercih edildiği 
sahaları oluşturuyor. Türkiye’nin kompakt 
ekskavatör pazarıyla tanışıklığı her ne 
kadar çok uzun bir geçmişe sahip olmasa 
da, bugün bebek emeklemesi şeklinde 
atılan adımlar gün geçtikçe hızlanıyor. 
İlerleyen yıllarda ise atağa kalkarak koşuya 
dönüşmesi bekleniyor. 

Türkiye kompakt makina pazarı hakkında 
bilgi veren ASCENDUM Satış Direktörü 
Arda Okay, kompakt makinaların gelecek 

VOLVO AYRICALIĞI 
KOMPAKT MAKİNALARDA
Gelecek potansiyeli geniş sınırlarla çizili 
olan bu alanda Volvo, adına yakışır bir 
şekilde ilerlemeye devam ediyor. Artık 
kendi markası ile özdeşleşen ‘sağlamlık’, 
‘güvenilirlik’ ve ‘uzun ömür’ kavramlarını 
kompakt ekskavatörlere de taşıyor. Üstelik 
Volvo kompakt makinalar sağlamış oldukları 
yakıt ekonomisi ve operatör konforu 
sayesinde de müşterilerin öncelikli tercihleri 
arasında yer alıyor. 

Her ihtiyaca uygun 11 farklı ürün gamı ile 
makinaları pazara sunduklarını söyleyen 
Akay, “ASCENDUM Makina olarak sahada 
müşterilerimizi dinliyor; onların ihtiyacına 
uygun ürün ve satış sonrası hizmetleri 
sunmayı öncelikli hedefimiz olarak 
görüyoruz” diyor. Sektörde ISO10002 
müşteri memnuniyet standartlarını takip 
eden ASCENDUM Makina, bu standartların 
bir gereksinimi olan müşteri memnuniyet 
hattı gibi kalite arttırıcı uygulamaları da 
sahada aktif şekilde kullanıyor.

Kampanya ile tüm sorular yanıtını buluyor

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hareket 
eden ASCENDUM Makina’nın Volvo 
kompakt ekskavatörler için başlattığı 

kampanya, kafalarda var olan 
tüm soru işaretlerini bir bir 
ortadan kaldırıyor. Haziran ayı 
sonuna kadar tüm Volvo kompakt 
ekskavatörlere 36 aya varan vade 
fırsatıyla ulaşma imkanı sunan 
ASCENDUM Makina, uyguladığı 
yüzde 0 faiz avantajıyla da vade 
farkını ortadan kaldırıyor. Üstelik 
ilave oluşacak ek ve belirsiz 
maliyetlerden de korunma 
fırsatı oluşturuyor. Bu sayede 
tüm müşterilerine temiz ve 
tercih edilebilir biz satın alma 
seçeneği sunuyor. Kampanyadan 
faydalanmak isteyenlere ise 
yalnızca en yakın Volvo satış 
noktasını ziyaret etmek düşüyor!
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ÇOBANTUR DA
KRONE KERVANINA KATILDI

Türkiye’nin en büyük 
lojistik şirketleri 
arasında yer alan 
Çobantur Boltas, 
filosunu Krone’lerle 
güçlendirme kararı aldı. 
Krone ile 50 adetlik 
Profi Liner Huckepack 
(HP) anlaşması yapan 
şirket, Krone’yi kalitesi, 
sağlamlığı ve satış 
sonrası güvencesi 
nedeniyle tercih etti. 

Erzurumoğlu, Krone’yi tercih etmelerinin 
nedenini sağlamlık, kalite ve satış sonrası 
güven diye özetledi. Krone ailesinin en 
yetenekli üyelerinden biri olan Profi Liner 
Huckepack (HP), tren taşımacılığına uyumlu 
gerçek bir nakliye uzmanı olarak ön plana 
çıkıyor.  

İstanbul’da Çobantur Boltas’ın tesislerinde 
gerçekleşen teslimat törenine Krone 
Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, 
Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Cenk 
Rona ve Çobantur Boltas Filo Direktörü 
Cumhur Erzurumoğlu katıldı. Krone’nin 
uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir 
marka olduğuna dikkat çeken Erzurumoğlu, 
“Krone’nin ülkemize olan güven ve inancını 
da burada oluşturdukları yapılanmayla 

görebiliyoruz. Bu 
sebeple Krone 
ile çalışmaya 
başlamış olmak bizi 
heyecanlandırıyor. 
Krone yetkililerine 
bize gösterdikleri 
ilgiden dolayı çok 
teşekkür ederiz. Biz 
Çobantur Boltas olarak 
filomuzu oluştururken 
her zaman bazı 
kriterlere çok önem 
verdik. Bunlardan en 

Türkiye’deki yatırımları ve satış sonrası 
hizmetleriyle adından söz ettiren Alman 
treyler üreticisi Krone, ülke genelindeki 
teslimatlarına da devam ediyor. Her 
geçen gün Türkiye treyler pazarındaki 
konumunu güçlendiren Krone, en önemli 
lojistik şirketlerinin de ilk tercihi olma 
yolunda ilerliyor. Türkiye’nin sayılı lojistik 
şirketlerinden Çobantur Boltas da, Krone 
ile 50 adetlik Profi Liner Huckepack 
(HP) anlaşması yaptı. 50 adet Profi Liner 
HP siparişlerinin 25 adetini teslim alan 
Çobantur Boltas’ın Filo Direktörü Cumhur 

önemlileri, kalite ve sağlamlık. Krone de, 
bu kriterlerimizi fazlasıyla karşılıyor. Üstüne 
bir de gerçekten göz ardı edemeyeceğimiz 
ikinci el değeri ve satış sonrası hizmeti 
yapılanmasını da görünce Krone’yi tercih 
etmemek için hiçbir neden göremedik. 
Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

32 YETKİLİ SERVİSLE 
HİZMET VERİYORUZ
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar da, “Çobantur Boltas gibi sektörün 
öncülerinden olan bir firmayla işbirliği 
yapmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz. 
Krone olarak, gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında çalışan Türk lojistik firmalarına 
elimizden gelen desteği vermek için 
çalışıyoruz. Onlara her daim yakında 
olabilmek ve onların ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılayabilmek için hem 
araçlarımızın kalitesi ve sağlamlığı, hem 
kullanıcılarımızın araçlarımızı rahat ve pratik 
bir şekilde kullanabilmeleri, hem de satış 
sonrasında yaşayacakları her türlü konuya 
çözüm bulabilmek için yurt genelinde bir 
ağ oluşturduk. Şu anda Türkiye genelinde 
32 yetkili servisimizle hizmet veriyoruz. 
Amacımız müşterilerimizi her daim 
memnun edebilmek” ifadelerini kullandı. 



22/25 Kasım 2017
4. ARAÇ ARAÇÜSTÜ EKİPMAN

İŞ MAKİNALARI VE YAN SANAYİ FUARI

TÜRKİYE’NİN GURURU
ÜST YAPI SEKTÖRÜNÜN

AVRASYA’DAKİ TEK FUARI
www.arusderfuari.com
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PARK-GÜN TAŞIMACILIK FİLOSUNU 
5 ADET OTOKAR ATLAS İLE GÜÇLENDİRDİ

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi 
şirketi Otokar, hafif 
kamyon segmentinin 
iddialı aracı Atlas ile 
işletmelerin yükünü 
hafifletmeye devam 
ediyor. Sağlam ve 
dayanıklı şasi yapısı, 
yük taşıma kapasitesi, 
güçlü performansı, 
ekonomik motoru 
ile kullanıcısına her 
daim kazandıran 
Otokar Atlas, Park-Gün 
Taşımacılık’ın da tercihi 
oldu

yüklü ağırlığı ve yüksek istiap haddinin yanı 
sıra ekonomik motoruyla da kullanıcısına 
her daim kazandıran Otokar Atlas, Park–
Gün Taşımacılık’ın da tercihi oldu. Katı 
atık yönetimi, kent ve ilçe çevre temizlik 
hizmetleri, katı atık toplama ve taşıma 
hizmetleri veren Park-Gün, filosunu 5 adet 
Otokar Atlas ile güçlendirdi.

Güçlü donanımı ve teknik özelliklerinin 
yanı sıra modüler yapısıyla da hafif kamyon 
pazarına yeni bir soluk getiren Otokar 
Atlas’ın teslimat törenine Park-Gün 
Taşımacılık sahipleri Alev Günday, Uğur 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, hafif 
kamyon segmentine hareketlilik getiren 
Atlas kamyonu ile sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor. 8.5 ton azami 

Günday, Otokar Bayi Mert Başer Otomotiv 
sahibi Veysel Başer, Genel Müdür Ömer 
Başer, Satış Müdürü Murat Başarır’ın yanı 
sıra Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış 
Direktörü Murat Tokatlı, Kamyon Satış 
Grup Yöneticisi Murat Özsoy ve Bölge Satış 
Yöneticisi Seyit Ali Ceylan katıldı. Mert 
Başer Otomotiv’de gerçekleştirilen teslimat 
töreninde hizmet verdikleri sektör gereği 
dayanıklı, yüksek performanslı ve ekonomik 
araçlara ihtiyaç duyduklarını belirten Park-
Gün Taşımacılık sahibi Uğur Günday, Atlas’ı 
Otokar markasına duydukları güvenin yanı 
sıra düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım 
giderleri nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. 
Günday, filolarına kattıkları 5 Otokar Atlas’ı 
çöp kamyonu ve damperli kamyon olarak 
kullanacaklarını kaydetti. 

Törende Türkiye genelinde farklı iş 
kollarında yaygın olarak kullanılan Atlas’ın 
kullanıcı beklentileri doğrultusunda özel 
olarak üretildiğini belirten Otokar İç Pazar 
Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı 
ise “Atlas’ın sektörün köklü kurumları 
tarafından tercih edilmesinden büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. Afyon’un haricinde 81 
ilde taşıma ve hizmet organizasyonlarında 
etkin çözümler sunan Park-Gün 
Taşımacılığa filolarına kattıkları yeni 
Atlas’ların hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 NİSAN AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “  NU AÇIKLADI 

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 
pazar yüzde 9 oranında daralarak 238 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 174 bin 
adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Nisan 
döneminde üretim yüzde 8 ve hafif ticari araç 
grubunda yüzde 10 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise yüzde 20 seviyesinde 
arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi 
kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Nisan dönemine 
göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. 
Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. Pazar, 
hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari 
araç grubunda ise yüzde 18 geriledi. 

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı 
adet bazında yüzde 31 oranında artarken 
otomobil ihracatı ise yüzde 57 oranında artış 
gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 473 
bin adet, otomobil ihracatı ise 337 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı 
Dolar bazında yüzde 22, Euro bazında yüzde 
28 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 
9,420 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 82 artarak 3,978 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise yüzde 89 artarak 3,729 Milyar € 
seviyesine yükseldi. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI NİSAN AYI 
SONUÇLARI

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile toplam 
573 bin 239 adet taşıt aracı üretildi, otomobil 
üretimi ise yüzde 42 artarak 402 bin 94 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

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

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 589 bin 595 
adet olarak gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Nisan dönemine göre, yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 
yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda yüzde 8 
azalırken, ürün grubu bazında:

Minibüste   yüzde 186

K. Kamyonda  yüzde 160

B. Kamyonda  yüzde 16 

Midibüste   yüzde 11

Otobüste   yüzde 9  
oranlarında artarken,

Kamyonette  yüzde  16  
oranında azalma kaydetti. 

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
42 oranında artarak 402 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör 
üretimi yüzde 15 oranında azalarak 16 bin 356 
adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 
satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 237 bin 717 
adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 
oranında azaldı ve 173 bin 961 adet oldu.

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

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla 
göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli 
otomobil satışları yüzde 3 oranında arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2007–2017 yılı Ocak-Nisan dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak-Nisan döneminde yüzde 49 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla 
göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
3 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 6 
oranında azalırken, ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 1 oranında arttı.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 18 
oranında azalarak 5 bin 639 adet, kamyon 
pazarı yüzde 16 oranında azalarak 4 bin 
752 adet, midibüs pazarı yüzde 15 oranında 
azalarak 573 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 
35 oranında azalarak 314 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 
14, otomobil pazarı yüzde 24 ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 47 oranında 
düşüş gösterdi. 

Tablo 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 337 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 473 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Nisan 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 31 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 6 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 
yılı Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 14 
oranında azalarak 4 bin 394 adet olarak 
gerçekleşti.

Tablo 4.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim yüzde 22, 
otomobil üretimi ise yüzde 42 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 573 bin adet, 
otomobil üretimi ise 402 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
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Kaynak: OSD

GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

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

GRAFİK 3.1:  2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar payı

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

GRAFİK 4.1:  Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

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

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



* 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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Bu ayki yazımızda da insanların nasıl birbirinden farklı iki dalda hayatını 
şekillendirdiğine şahit olacaksınız. Konuğum, Ankaralı.  Ankara’yı bilenler bilir, 
Kasım ayı karanlık ve kasvetlidir ama Aşkın AKMAN o karanlık ayda doğmuş 
olmasına rağmen çok renkli bir hayat çizmiş kendisine. 
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BAŞARILI HAYATLAR

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

1964 yılında doğan bir kişi olarak, 
Türkiye’nin tarihine baktığımız zaman 
önemli bir döneminde gençliğini yaşamak 
zorunda kalanlarımızdan Aşkın da, doğduğu 
yıl ile şehrin hayatını şekillendirmekte büyük 
önemi olduğunu düşünüyor. “ Biz bugün 
X,Y,Z diye adlandırılan kuşakların başı, 
“baby boomers” diye adlandırılan kuşağın 
sonuyuz” diye adlandırıyor yaşamının ilk 
dönemini.  Burda biraz Baby Boomer’dan 
bahsetmek gerek; 

Baby boomer, 1946-1964 yılları arasında 
doğmuş kişilere atıf yapan bir terim. 1945 
yılında biten II.Dünya Savaşı sonrasında, 
azalan nüfusa karşın, sonrasında yaşanan 
büyük doğum oranlarını simgeliyor. Tabi olay 
sırf artan bebek nüfusu ile değil, nüfustaki 

büyük artışın getirdiği büyük 
tüketim hareketinin de 
tanımlayıcısı... 

Aşkın Akman bu 
tanımlamanın sadece basit 
bir sınıflandırma olmadığını, 
sosyolojik olarak da önemli 
bir vurgusunun olduğunu 
dile getiriyor. “Bizler Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) punch kardlarla(*) 
girdik, Commodore-Amstrad 
bilgisayarlarla çıktık. Bunun 
hayatımıza yansıması şu 
oldu; biz hem gelenekseli 
bildik, hem de yeniye adapte 
olduk.”

“Bu dönem, karakterimizin 
yerine oturmaya başladığı 
zamanlarda olduğu için tüm 
yaşantımızı etkiledi. Kendimi 
biraz şanslı hissediyorum 
ki, biz bu yüzden bugün 
ne yazık ki yeniyi/değişimi 
yakalayamayan bir 
kuşakla,  eskiyi/
gelenekseli bilmeyen 
demeyelim ama 
anlamayan/ 

anlayamayan kuşakların çıkmazında 
değiliz. Gelelim Ankara’ya, o yılların 
bence öğrencilik için en mükemmel 
şehirlerinden biriydi.” Diyor. 

Şimdi biraz soru cevap gidelim. 

Lise veya üniversite 
yıllarınızdan aklınızda 
kalan Okulla ilgili bir 
anınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
O kadar çok var ki. Ama çok özel 
bir anıdan ziyada genel olarak o 
yılları 12 Eylül öncesi ve sonrası 
diye hatırlıyorum. Lise yıllarımızda 

etrafımızda çok acılar yaşandı, Üniversiteye 
geldiğimizde ise birdenbire apolitik bir 
kuşak olmuştuk.  

Mesleğinizi son anda 
mı seçtiniz yoksa 
çocukluktan beri 
istediğiniz bir meslek 
miydi?
Hem evet hem hayır. Çocukluğumdan 
beri otomobil ile ilgili bir şeyler yapmak 
istemiştim.

Ama aynı zamanda görsel sanatlara da çok 
yatkındım. Bu yüzden Makine mühendisliği 
ile Mimarlık arasında gidip geldim ve son 
anda Makine Mühendisliğini seçtim.

Halen içinde 
bulunduğunuz iş, 
mesleğinizle ilgili mi? 
Hiç alakası yok artık. Artık bütün hayatımı 
neredeyse resim üzerine yoğunlaştırmış 



haldeyim. Hobim mesleğim oldu. 
Mesleğim ise hobi olarak kalmış 
durumda. Uzun yıllar uluslararası 
petrol sektöründe stratejik 
planlama ve üst düzey yöneticilik 
yaptıktan sonra, son 5 yıldır 
tamamen çocukluk hayalim olan 
resim yapmaya döndüm ve Güzel 
Sanatlar üzerine yüksek Lisans 
yaptım. Şu anda da tam zamanlı 
uğraşım, mesleğim bu oldu.

Biraz konuyu biz açalım. 

Aşkın Akman 1981-1987 
yılları arasında ODTÜ Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun 
oluyor. Hemen araya askerlik filan 
giriyor ve 2 yıl Mesa Holding’de 
Saha Mühendisi olarak çalışıyor, 
akabinde 8 yıl Türkpetrol- Castrol  
firmasında, bir çok görevle 
birlikte stratejik planlama 
müdürü olarak çalışıyor. Shell 
Akaryakıt firması da Aşkın’ın bilgi 
ve tecrübesinden faydalanmak 
istiyor ve 2 yıl boyunca, Yakıt 
Kategorileri Yöneticiliği ve 
Pazarlama İletişim Yöneticisi 
olarak işe alıyor. Ardından 2 yıl, 
Türkpetrol-Conoco ortaklığında 
Pazarlama, network yatırımları ve 
planlama Müdürlüğü görevinde 
bulunuyor. Sonraki görevi 7 yıl 
boyunca Bakaç firmasında üst 
düzey yöneticilik. Son olarak 1 yıl 
da TRG- Kazakistan Devlet Petrol 
şirketinde  Genel Müdürlüğe 
vekillik yapıyor ve profesyonel 
iş hayatına son veriyor ama 
kendisinden danışmanlık isteyen 
firmalar halen peşindeler. 

Hayatta hiç hata yaptığınızı 
düşünüyor musunuz, 
eğer birkaç hatadan 
bahsederseniz, en büyük 
hata neydi söyleyebilir 
misiniz?
Tabi ki hatalar yaptım. Yine çok özel 
bir hatadan ziyade bugün geriye dönüp 
baktığımda 30’lu yaşlarımızda yeterince 
analiz etmeden hızlı, fevri kararlar 
verdiğimi söyleyebilirim. Kendine 
güvenen, iyi eğitim aldığını düşünen her 
yeni profesyonelin yaptığı gibi belki de...

Diyelim ki bir ülkeye 
gittiniz ve istiyorsunuz ki 
sizi tanıyan herkes oraya 
gitsin, hangi ülke olurdu 
sizin tercihiniz? Ve neden ?
İtalya ve İngiltere olurdu kesinlikle. Her 
ikisi de, kendilerini dünya ülkesi olduğunu 
hissettiren nadir ülkelerden bence. 
Gelenek ve yeniliğin bir arada uyum içinde 
olabileceğini çok net gösteriyorlar. Bunu en 
güzel bir ülkenin kırsalında hissedersiniz. 
Kırsalda doğa ile mimari çatışmıyorsa uyum 
içindeyse o ülkede denge var demektir. 
Örneğin Almanya’da mimari,  doğaya 
hükmeder. Üstündür hiç taviz vermez. 
Kuzey ülkelerinde mimari dik çatıları ve 

renkleriyle doğayla bir çatışma, üstünlük 
mücadelesindedir.  Fransa kararsızdır, 
İspanya yenilmiştir.

Oysa İngiltere ve İtalya kırsalında doğa ile 
mimari arasında bir çatışma, birbirine karşı 
üstün olma mücadelesi görmezsiniz. 

Ülkemiz için yorumunuz ne olurdu diye 
sorsam; “Ülkemiz için ne yazık ki yorum 
yapmak istemiyorum” diyo Aşkın Bey. 

Konuğumuzun sorulara çok detaylı yanıtlar 
vermeyi sevmediğini sezinliyoruz. Hele 
son sorularımıza yanıtlar çok kesin ve kısa 
kısaydı. 

Hayatınıza devam etmek için, birkaç 
seçenekten birini seçmek durumunda 
kaldığınız oldu mu? diye sorduk, “evet oldu” 
dedi. Hem de tabii diye bitirdi cümleyi. 
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Bugün geriye dönüp baktığınızda iyi ki 
bunu seçmişim diyor musunuz? Diye 
sordum, “iyi ki böyle yapmışım” dedi. Yine 
kesin ve netti. 

Karşı karşıya kaldığınız ama seçmediğiniz 
alternatife odaklansanız şu anda nerede 
olurdunuz acaba? Diye sordum: “Onu 
bilemem ama şimdiki kadar huzurlu ve 
mutlu olamayacağımı söyleyebilirim” dedi. 

Son olarak başkasının gözünden kendisini 
tanımlamasını istedim: “Her ne yaparsa 
yapsın yaptığı işi iyi yapan, layığıyla 
yapmaya çalışan birisi olarak tanımlarım.” 
Dedi. 

Makine Mühendisliği eğitimi alıp, uzun 
yıllar enerji piyasasında çalışan birinin 
geldiği son noktaya bir göz atalım:  Aşkın 
Akman, Prof. Teymur Rzayev atölyesinde 
aldığı eğitimle resim hayatına başlıyor, 

Yeditepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Bölümü’nde 
atölye çalışmaları ve 
portre soyutlama üzerine 
mastır seviyesinde tez 
çalışmalarına devam 
ediyor. 

Resmini ise 
tanımlarken Aşkın; 
“Bir figürü yakalamak 
için her şeyden 
ayırmak istedim. 
Bazen bu ayrımı 
yapmak için organik, 
bazen geometrik 
motifler yaratmaya 
çalıştım. Bazen 
bu çaba başarısız 
oldu, motifler 
figürün önüne de 

geçti. Ancak motif yaratma arayışı asla 
sona ermedi. Bazen bunu kalın bir boya 
dokusu ile yapmaya çalıştım bazen bunu 
kontrol edilebilir aşınma yöntemi ile...”

2015 yılında katıldığı Nuri İyem Resim 
Yarışmasında, Sergi özel ödülünü 
kazanıyor. İtalya- Venedik’te katıldığı 
resim yarışmasında birinci aşama 
ödülünü, Kanada-Montreal’de katıldığı 
Biafarin 2017 yarışmasında Onur Ödülünü 
kazanıyor. Bu arada katıldığı birçok ortak 
sergide resimlerini sevenleri ile paylaşıyor. 

Bana göre Aşkın, yaptığı her işi severek 
yapmış ve yapmaya devam ediyor. 50’li 
yaşlarında belki de 30‘lu yıllarında 
yaptığı fevri kararları geride bırakmış, 
yoğun çalışma ortamının stresinin ve 
hızlı temposunu geride bırakıp, sanatın 
en renkli dallarından birinde resimde 
çalışmalarına sakin sakin devam ediyor.
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ÇAMURDAN
ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
‘Daha sağlıklı ve daha 
yaşanabilir Bursa’ 
hedefiyle Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi’nde inşa 
edilen çamur yakma 
tesisinde üretim başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, dünyanın en 
kaliteli çamur yakma 
tesisinin, son teknolojik 
metotlar kullanılarak 
yerli üretimle Bursa’ya 
kazandırıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, metan gazından 
elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine 
kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi 
ve güneş panellerinden elektrik üretiminin 
ardından şimdi de arıtma tesislerinde 
toplanan çamurlardan elektrik üretimi 
için kurulan tesisin haklı gururunu yaşıyor. 
BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu 
Arıtma Tesisi’nde inşa edilen tesislerde 
üretim de başladı. Çamur yakma tesisinde 
başlayan çalışmaları yerinde incelen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 

sistemin işleyişi hakkında BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’dan 
bilgi aldı.

ÖRNEK TESİSLER 
BURSA’DA KURULUYOR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tamamen yerli üretilen 
tesis sayesinde önemli bir çevre 
sorunu olan atık çamurlarının bertaraf 
edileceğini söyledi. Daha yaşanabilir ve 
sağlıklı Bursa için kentin ‘Yeşil Bursa’ 
kimliğine önem verildiğini hatırlatan 

Başkan Altepe, “Bu hedefler doğrultusunda 
örnek tesislere imza atılıyor. Onlardan biri 
de artık üretime başladığımız çamur yakma 
sistemleri… Çevreye en çok yatırımı yapan ve 
Sağlıklı Kentler Birliği’nin de kurucusu olan 
Bursa’mızda Büyükşehir Belediyesi olarak 
artıma tesislerine büyük önem veriyoruz” 
dedi.

Başkan Altepe, arıtma tesislerinin 
atıklarının uzun yıllardır Bursa için sorun 
olduğunu belirterek, “Arıtma tesisi atığı 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
‘Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Bursa’ 
hedefiyle Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
inşa edilen çamur yakma tesisinde üretim 
başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, dünyanın en kaliteli çamur 
yakma tesisinin, son teknolojik metotlar 
kullanılarak yerli üretimle Bursa’ya 
kazandırıldığını söyledi.

Bursa’nın daha sağlıklı bir şehir olması 
amacıyla çevre yatırımlarını hızla sürdüren 

olan çamurların bertaraf edilmesi 
gerekiyor. Yıllarca süren çalışmalardan 
sonra artık dünyada ilk denemeleri 
yapılan bu sistemle, çamurun kendisini 
kendi kalorisiyle yakma sistemini 
ilk kez Bursa’da oluşturduk ve yerli 
üretimle gerçekleştirdik. Bursa’da, 300 
ton çamur, arıtma tesisinde, 400 ton 
kapasiteli, akışkan yataklı kazanlarda 
yakılabiliyor ve yok ediliyor. Çevreye 
zarar verme ihtimali de kalmıyor”  diye 
konuştu.

Başkan Altepe, bu sistemden önce 
çamurların belli havuzlarda toplanıp 
biriktirildiğini ve bu durumda da çamurun 
yok edilemediğini ve kokuya neden olduğunu 
kaydetti.

“SİSTEM ÇALIŞMAYA 
BAŞLADI”
Bursa’da kurulan sistemin örnek olduğunu 
anlatan Başkan Altepe, “Sistemimiz artık 
çalışmaya başladı. Son teknolojik metotları 
kullanarak yerli üretimle kentimize 
kazandırdığımız tesis artık çalışıyor. 
Dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisi 
Bursa’da… Örnek bir proje oldu. Şu anda 
çalışmalarımız randımanlı bir şekilde devam 
ediyor. Baca gazı emisyonunda da sıkıntımız 
yok, her şey kriterlere uygun. Çevreye zarar 
vermeden, çevreye zararlı tüm arıtma tesisi 
atıkları burada yok ediliyor. Buradan çıkan 
buharla elektrik de üretilmeye başlamış 
oluyor. Yapılan elektrik üretimiyle birlikte 
yaklaşık 12 yıl içinde de tesis, kendini 
amorti etmiş olacak. Dünyada kurulan en 
randımanlı ve modern sistem oldu” şeklinde 
konuştu.

Başkan Altepe, bu sistemi, Türkiye ve 
dünyanın değişik ülkelerindeki şehirlere 
ihraç etmeyi hedeflediklerini de anlatarak, 
“Yerli teknolojiyle Bursa’da üretilen akışkan 
yataklı kazanlar ve kullanılan sistem 
başarıya ulaştı. Çevreye zarar vermeden, en 
modern çamur bertaraf sistemi Bursa’da 
kurulmuş oldu. Hem Bursa’mıza hem 
ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bursa, bir 
yerli imalatla daha dünya markası oldu” 
şeklinde konuştu.



PROFİMAK
SOSYAL SORUMLULUKTA DA LİDER!

PROFİMAK sponsorluğunda 
Eskrim Epe Branşında 
yarışan Ecem Avcı 2012-
2016 yılları arasında, 
Erzurum’da; 3 il birinciliği, 
6 il ikinciliği ve 8 il 
üçüncülüğü kazanmıştır. 
2017 yılından itibaren 
Ankara ferdi sporcusu 
olan Ecem Avcı Ankara il 
üçüncüsü olmuştur. 24-
26 Nisan 2017 tarihleri 
arasında Antalya’da 
düzenlenen Uluslararası 
Eskrim Turnuvası’nda takım 
halinde ikinci olmuşlardır. 

önemli olduğunu, kendisinin bu konuda 
çok şanslı olduğunu söylüyor. 

Eskrim sayesinde öz 
güveninin ve 

mücadele 
ruhunun 
arttığını,  geleceğe 
daha güvenle 
baktığını, henüz yolun 
başında olduğunu fakat 
emin adımlarla ilerlediğini 
belirtmektedir. 

Ecem avcı;  hedefinin Milli 
Takım forması altında, 
Avrupada ve dünyada dereceler 
alarak Ay Yıldızlı Bayrağımızı 
en üstlerde dalgalandırmak 
olduğunu bunun için çok 
çalışacağını söylüyor. Bu 

uzun yolda ise kendisine en büyük 
destekçilerinin ailesi, PROFİMAK ve 
PROFİMAK Genel Müdürü Burhan Fırat 
olduğunu belirtiyor.

ESKRİM NEDİR; 
Kılıç türünden (flöre, epe, kılıç) 
silahlarıyla, belli kurallara göre iki kişi 
arasında bir pist üzerinde yapılan bir nevi 
saldırı ve savunma sporudur. 

Eskrim; çeviklik, sürat, çabuk düşünme 
ve ani karar verme, refleks, denge, önsezi, 
zamanlama yeteneği ve sinir sistemini 
geliştiren bir spordur. Santranç gibi bir 
kaç hamle sonra ne yapılması gerektiğini 
düşündüren, hızlı karar vermeyi 
gerektiren, güç kadar zekaya da dayalı bir 
spordur. 

Eskrim tekniği ilk önce İspanya’da 
başlamış fakat İtalya’da gelişmiştir. 1896 
yılından itibaren olimpiyat oyunlarında 
yerini almıştır.Ecem avcı; 2012 yılında Erzurum’da 

jimnastik hocasının yönlendirmesi sonucu 
eskrim sporuyla tanıştı. 2017 yılından 
itibaren ferdi olarak PROFİMAK desteğiyle 
Ankara’da eskrime devam etmektedir. 
4 defa C Milli olan sporcunun ileride 
daha büyük başarılara imza atacağı 
düşünülmektedir.

Ecem Avcı; Türkiye’de sporcu 
yetişebilmesi için sponsor desteğinin çok 
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CASE IH, TRAKTÖRDE SEÇKİN MARKA AYRICALIĞINI YAŞATAN 
ÜRÜNLERİNİ TRAKYALI ÇİFTÇİLERLE BULUŞTURDU

CONTİNENTAL TÜRKİYE KAMYON LASTİKLERİ İÇİN 
YENİ SATIŞ MÜDÜRÜ HARTWİG KÜHN

‘Premium marka’ ayrıcalığını yaşatmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Çiftçilerimizin 
teveccühü 2017 yılında bizi Trakya bölgesinde 
en çok tercih edilen markalardan biri yaptı.  Bu 
yıl tarımsal ekipmanda bir dünya lideri olan 
Case IH’in, 175. yıldönümünü kutluyoruz. 1842 
yılında Amerika’da kurulan ve bugün dünyanın  
170’ten fazla ülkesinde varlığını devam ettiren 
en eski tarım markalarından biri olan Case 
IH’in, bugünlere uzanan başarısının altında 
büyük bir azimle yürütülen aralıksız çalışmalar 
ve müşterilere sunulan seçkin bir kalite 
anlayışının olduğunu belirtmekten de gurur 
duyuyorum” dedi. 

Sözlerine kendilerini bölgede başarı ile temsil 
eden, Case IH markasını bölge çiftçileri 
ile buluşturan  Trakya Karataş’a da fuara 
katılımları ve güzel standları için teşekkür 
ederek devam eden Özdemir; açıklamalarının 
sonunda “CASE IH’in yenilikçi, ‘premium’ 
marka vizyonuyla üretilen makinelerini, 
önümüzdeki dönemde de çiftçilerimizle 
buluşturmaya devam edeceğiz ”dedi.

Case IH, Trakya 6.Hayvancılık, Süt Ürünleri 
ve Tohum 2017 Fuarı’nda sergilediği üstün 
özellikli ürünleriyle, çiftçilere ‘premium’ marka 
ayrıcalığını yaşattı.

Profesyonel çiftçilerin öncelikli tercihi Case 
IH, 24-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında bu 
yıl altıncısı düzenlenen Trakya Hayvancılık, 

Süt Ürünleri ve Tohum 2017 
Fuarı’nda çiftçilerle bir araya 
geldi. 

Fuarda ziyaretçileriyle toplam 
960 m²’lik standında buluşan 
Case IH Bayisi Trakya Karataş; 
sergilediği birbirinden güçlü,  
yüksek performanslı ve çevre 
dostu son teknolojiye sahip Case 
IH traktörlerle çiftçilerin en çok 
ilgi gösterdiği alan olarak dikkat 
çekti. 

Fuarın kısa bir değerlendirmesini 
yapan TürkTraktör Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

İrfan Özdemir; bölgenin kendileri için olan 
önemine de değinerek şunları söyledi: 
“Trakya, gelişmiş sanayisinin yanında sahip 
olduğu değerli tarımsal topraklarıyla da 
ekonomimizde çok önemli bir yere sahip. 
Bölgenin yenilikçi ve teknolojiye meraklı 
çiftçileri ile fuarda buluşmaktan ve onlara 

devraldığı 
görevine başlayan 
Hartwig Kühn, 14 
yıldır Continental 
bünyesinde 
Almanya ve 
Malezya’da 
çeşitli yöneticilik 
görevlerini 
üstleniyordu.

Dünyanın 
en büyük 
uluslararası 
lastik ve orijinal 
ekipman 
tedarikçilerinden 

Continental’de gerçekleşen atama ile son 
olarak Almanya’da ContiPressureCheck 
Satış Müdürlüğü görevini üstlenen 

Continental Türkiye’nin Kamyon Lastikleri 
Satış Müdürlüğü’ne Hartwig Kühn atandı. 
1 Mayıs 2017 itibarıyla Murad Bilginalp’ten 

Hartwig Kühn, Continental Türkiye 
Kamyon Lastikleri Satış Müdürlüğü 
görevine getirildi.

Almanya’da Humboldt Üniversitesi’nde 
İşletme Ekonomisi eğitimi alan Hartwig 
Kühn, 2003 yılında katıldığı Continental 
AG bünyesinde uzun yıllar boyunca Ürün 
ve Satış Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 
2011-2014 yılları arasında Malezya, Kuala 
Lumpur’da Continental Asya Pasifik 
Bölgesi Kamyon Lastikleri Pazarlama 
Müdürü olarak görev alan Kühn, bundan 
sonra başarılı çalışmalarını Continental 
Türkiye’de Kamyon Lastikleri Satış 
Müdürü olarak sürdürecek.
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GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNÜN TERCİHİ
JCB 531-70 LOADALL

STFA grup şirketlerinden 
SİF İş Makinaları, 
distribütörlüğünü yaptığı 
dünyanın önde gelen iş 
makinası üreticilerinden 
JCB’nin geliştirdiği, 7 
metre erişimli teleskobik 
yükleyicisi JCB 
LOADALL 531-70 geri 
dönüşüm sektörünün 
vazgeçilmezi.

dikkat etmekteyiz. Makinenin zorlu 
çalışma şartlarına uygunluğu, iş sağlığı ve 
iş güvenliği normlarına uygun tasarımda 
olması da vazgeçilmez özelliklerdir.

Daha önce birçok markayı tesislerimizde 
çalıştırdık, denedik, fakat hiç JCB markası 
ile çalışma ve deneme sürecimiz olmamıştı. 
SİF İş Makinaları çalışanları bizleri ziyaret 
edip, JCB’nin geri dönüşüm sektörü için 
dizayn ettiği makinelerini anlattılar ve 
deneme fırsatı sundular. Denediğimiz 
JCB 531-70 model makinenin tesisimizde 
kullandığımız makineden daha seri ve 
kuvvetli bir makine olduğunu tespit ettikten 
sonra, JCB sahibi olan meslektaşlarımızı 
arayarak SİF İş Makinaları’nın satış sonrası 
hizmetini, yedek parça bulunabilirliğini 
araştırdık ve pozitif referanslar aldık. 
Operatörümüz makinenin kullanım 
konforunun iyi olduğunu, makineyi 
kullanırken yorulmadığını, kolay 
kullanabildiğini, günlük bakımları yapmanın 
diğer markaya göre daha basit olduğu 
konusunda olumlu bilgiler verdi. 

Böylece makine parkına dâhil olan JCB 
531-70 model Loadall’da bulunan 4x2 sürüş 

modu ile tesis içerisindeki sürüş 
süreleri bize zaman kazandırıyor. 
Makine ile birlikte satın aldığımız 
geri dönüşüm ataşmanı çok iyi 
dizayn edilmiş ve görüş açısını 
bozmayan bir tasarıma sahip. 

SİF İş Makinaları’nın sunduğu 
ve JCB Finans tarafından 
desteklenen özel ödeme koşulları 
ile sahip olduğumuz makinemiz, 
kullanırken de cebimizi yormuyor. 

Makinemiz, yaptığımız ölçümlere 
göre, saatte ortalama 5 litre 
yakmakta. Yakıt dışında, daha 
kısa zamanda malzeme indirme 
ve yükleme işlemlerini daha hızlı 
yapabilmemiz de birim zamanda 
yaptığımız iş miktarını arttırmakta.

TELESKOBİK 
YÜKLEYİCİLER 
VE ENDÜSTRİYEL 

ÜRÜNLER MÜDÜRÜ 
MUSTAFA ÇAĞA;
“Uzun yıllardır geri dönüşüm sektörünün 
gelişimini ve ihtiyaçlarını yakından takip 
etmekte ve bu sektöre makinelerimizle 
hizmet edebilmek için elimizden geleni 
yapmaya çalışmaktayız. Aynı zamanda Geri 
Dönüşüm Sektörü’nde faaliyet gösteren 
dernekler ile sürekli irtibat halindeyiz ve 
çalışmalarını desteklemekteyiz. 

Özakbaşlar firma sahibi Rıfat Bey’in 
de belirttiği gibi, makine yatırımı kararı 
aldıklarında, müşterilerimize makinelerimizi 
deneme ve test etme imkânı sunmaktayız. 
Müşterilerimizi tesislerinde ziyaret 
ederek, kapasitelerine ve hedeflerine 
uygun ürünleri, uygun ataşmanlar ile 
sunmaktayız.” 

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ 
531-70 ENDÜSTRİYEL 
MODELİNİ SEVDİ.
Makine teslimatı yaptığımız müşterilerimize, 
tesislerinde makine kullanma ve bakım 
eğitimi vermekteyiz. Makinelerimizi 
sürekli takip etmekteyiz. Şimdiye kadar 
birçok geri dönüşüm firmasına 531-70 
Endüstriyel modelini teslim ettik. Tüm ana 
komponentlerin JCB tarafından üretilmesi, 
mekanik kontrol sistemine sahip olması, 
Endüstriyel Michelin lastik sunmamız, 4x2 
sürüş modu, ön cam koruması, orijinal 
fabrika montaj klima, hidrolik çabuk 
değiştirme ataşmanı en çok beğenilen 
özellikler arasında yer almaktadır.

KURUCU RIFAT AKBAŞ KONU 
İLE İLGİLİ OLARAK ŞUNLARI 
SÖYLEDİ: 
Özakbaşlar olarak 1990 yılından bu yana 
Ankara ve Mersin’de bulunan tesislerimiz ile 
hizmet vermekteyiz. Firmamız, geçmişten 
gelen bilgi ve tecrübesi ile Geri Dönüşüm 
Sektörü’ne önemli katkılar sağlamakla 
birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Toplama Ayırma (TAT) Lisanslı olup, bu 
alandaki gelişmeleri yakından takip edip, 
standardını yükseltmekte ve kullandığı 
son teknoloji ürünü, çevre dostu araç ve iş 
makineleriyle bunları sürekli yenileyerek 
hızla büyümeye devam etmektedir.

Makine seçimlerinde önceliğimiz, 
alacağımız makinenin çevre dostu 
olmasıdır. Makinelerin öncelikle egzoz 
emisyon oranları ve yakıt tüketimlerine 



Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 
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YAMALI İNŞAAT, AĞIR YÜKLERİN ÜSTESİNDEN 
RENAULT TRUCKS K XTREM İLE GELECEK

Yamalı İnşaat, inşaat ve 
maden sahalarındaki 
zorlu koşullar için 
Renault K XTREM 
kamyonları tercih etti. 

Rıdvan Akkaya, açıklamasında; “Araç alım 
sürecimizde hem pek çok araç üreticisi 
hem de sahada aktif olarak çalışan 
profesyonellerle görüşerek fikir aldık. 
Tabi ki sürücülerimizin beklentilerini de 
dinledik ve avantajlarını ön görerek Renault 
Trucks K XTREM kamyonları tercih ettik. 
Otomatik vites özelliğinin yanı sıra daha 
önce kullandığımız markalara kıyasla 
sunduğu yüksek motor gücü, daha az yakıt 

tüketimi, daha fazla tonaj avantajı ve makas 
kırma konusunda çektiğimiz sıkıntıları en 
aza indireceğine olan inancımız ile Renault 
K XTREM kamyonlarımızı teslim aldık. 
Detaylı incelemelerimiz ve geçmişe dayanan 
tecrübelerimize güvenerek uzun vadede 
performans, sağlamlık ve dayanıklılık 
konusunda Renault Trucks’ın önde 
olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

Renault Trucks adına açıklamada bulunan 
Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü 
Mesut Süzer ise; “K XTREM kamyonları, 
özellikle taşocakları, inşaat sahaları gibi 
ağır şartlarda çalışan müşterilerimiz 
için geliştirildi. Renault Trucks K serisi 
araçlar, zorlu koşullarda faaliyet gösteren 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak 
her türlü donanım ve özelliği bir arada 
sunuyor. Ağır yük ve çalışma koşulları için 
tasarlanan bu araçlar, güçlendirilmiş şasisi 
ile en zorlu durumlarla başa çıkabilen 
otomatikleştirilmiş Optidriver Xtrem 
şanzımana sahip. Eminiz Yamalı İnşaat 
ve sürücüleri hem performans hem de 
operasyonel kazanımlar anlamında yeni 
Renault Trucks K XTREM kamyonları ile 
birçok başarıya imza atacak” diye belirtti. 

Çanakkale merkezli Yamalı İnşaat, inşaat 
ve maden sektöründeki faaliyetlerinin zorlu 
koşullarına uygun yeni Renault K XTREM 
kamyonlarını teslim aldı. Güçlü makina 
parkına sahip olmak için yatırım yapan 
Yamalı İnşaat, 5 adet Renault K 520 P8X4 
XTREM kamyon ile filosundaki ilk Renault 
Trucks kamyonların alımını gerçekleştirdi. 

Yeni araçların teslimat törenine Yamalı 
İnşaat firma sahibi Rıdvan Akkaya ile ekibi 
adına Mustafa Yüceer katılırken Renault 
Trucks adına Koçaslanlar Otomotiv Genel 
Müdürü Mesut Süzer ve Satış Sorumlusu 
İbrahim Çifci hazır bulundular. 

Bölgede önemli birçok büyük projede 
yer alan Yamalı İnşaat, yol yapımı, temel 
kazısı, maden sahası ürün nakliyesi, 
dekopaj, inşaat ve alt yapı inşaatlarının 
kazı ve nakliyesi alanlarında pek çok 
projeyi başarıyla teslim etti. Yatırımlarını 
arttırırken araç parkını da güçlendiren 
Yamalı İnşaat adına araç alımları öncesinde 
uzun bir ön araştırma yaptıklarını belirten 
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VOLKAN İTFAİYE 2. BİLİM KURULU TOPLANTISI 
İLE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU

GEFCO TÜRKİYE ALMANYA 
TAŞIMALARINA AĞIRLIK VERİYOR

edecek, dünya endüstrisinde ülkemizin adını 
daha da ileri taşıyacağız” dedi. Akademisyen 
sunumları ile süren toplantı, Volkan İtfaiye 
üretim tesislerinde devam etti. Fabrikada 
yenen öğle yemeğinin ardından, Volkan 
üretim tesisleri ve Volkan Ar-Ge Merkezi 
ziyaret edildi. 

Etkinliğin 2. Günü, Volkan İtfaiye Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Tecim’in konuşması 
ile başladı. Volkan İtfaiye’nin bugün 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 11. Şirketi 
olmasının, ilk günden itibaren gösterilen 
özveriler sonucunda olduğunu anlatan 
Tecim, “Bundan sonraki süreçte de 
inandığımız değerler doğrultusunda, inovatif 
yaklaşımlarla bayrağımızı hep birlikte daha 
ileri taşıyacağız.” dedi. Çalıştay ile devam 
eden etkinlik, akademisyenlerin “Yetkin 
insan” olma konusunda fikirlerini paylaşıp 
ve çözüm önerileri sunması ile son buldu. 

Sektörünün öncü firması Volkan İtfaiye, 
2015 yılında ilk kez düzenlediği Bilim 
Kurulu Toplantısı’nın 2.’sini Double Tree 
by Hilton’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden, dünyaca ünlü 

çalışmalarıyla bilinen 
akademisyenler ile 
Volkan Ar-Ge ekibini 
bir araya getiren Bilim 
Kurulu’nun bu yılki 
teması “İnsan”dı.

Üniversite-Sanayi 
iş birliğini daha da 
dinamikleştiren etkinlik, 
Volkan İtfaiye Genel 
Müdürü Yaşar Tecim’in 
konuşması ile başladı. 
Volkan İtfaiye’nin 1974 
yılından bu yana olan 
deneyiminin yanında, Ar-
Ge yatırımlarına ağırlık 

vererek uluslararası arenada gücüne güç 
kattığını belirten Tecim, “Güncel gelişmeleri 
takip ederek, yeni doğan ihtiyaçlar 
doğrultusunda ekipmanlar yapmaya devam 

planlanan kampanyada özellikle ihracat 
taşımalarına ve ağır yük taşımacılığına 
ağırlık verilmesi hedefleniyor. 

Kampanya kapsamında haftada 6 gün 
tüm Almanya’ya komple ve ayrıca haftada 
iki gün parsiyel çıkışlar gerçekleştiriliyor. 
Komple taşımalar için depodan depoya 5 
gün transit süresini garanti eden GEFCO 
Türkiye, ayrıca gümrük ve mali temsilcilik 
konularında da danışmanlık hizmeti 
veriyor. Almanya’da GEFCO Wuppertal ve 
Gross Gerau depolarından diğer bölgelere 
düzenli dağıtım hizmeti sağlanırken, tüm 
Türkiye genelinde de GEFCO Türkiye 
yurtiçi nakliye filosu tarafından yük 
toplama hizmeti veriliyor. 

Almanya – Türkiye yönünde ise haftada 6 
kez komple, 4 kez ise parsiyel, depodan 
depoya 5 gün transit süresi garantili direkt 
çıkışlar düzenleniyor. GEFCO Türkiye 

GEFCO, Türkiye ve Almanya’daki ağıyla 
yürüttüğü yeni pazarlama kampanyasına 
başlıyor. Müşterilerine optimum süre 
ve maliyet ile lojistik hizmetleri sunan 
GEFCO, 2 ay sürecek bu kampanya ile 
Almanya taşımalarını artırmayı hedefliyor. 

17 Mayıs itibarı ile başlattığı Almanya 
Kampanyası ile direkt hizmet verdiği 
Türkiye-Almanya-Türkiye trafiğini 
arttırmak istiyor. İki ay sürmesi 

yurtiçi nakliye filosu tarafından Türkiye 
genelinde dağıtım yapılıyor. 

Lojistik sektöründe 60 yılı aşkın tecrübesi 
ile hizmet veren GEFCO, hizmet standardı, 
rekabetçi fiyatları, tek bir bilgi işlem 
ağı ile birbirine bağlı ofisleri ve ortak 
operasyonel standartları ile müşterilerine 
güvenilirlik, hizmet esnekliği ve şeffaflık 
sağlıyor. 

Konuyla ilgili GEFCO Türkiye Satış ve 
Pazarlama Direktörü Serkan Çelik, 
“Çok uluslu bir firma olmanın getirdiği 
avantajları da kullanarak müşterilerimize 
tam olarak ihtiyaç duydukları şekilde 
hizmet veriyoruz. Bu kampanya sayesinde 
Almanya ile iş ilişkileri bulunan potansiyel 
müşterilerimize ve hâlihazırda bizimle 
çalışan firmalara daha da rekabetçi bir 
hizmet sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde 
konuştu.  
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ATP MEVZUATINA TIRSAN’DAN TAM DESTEK
Soğuk zincir 
taşımacılığında 
nakliyecilerin her zaman 
ilk tercihi olan Tırsan, 
müşterilerine çözüm 
ortağı olmaya devam 
ediyor. Tırsan, sektöre 
yönelik Frigo araçları 
ile müşterilerinin talep 
ve ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılıyor. 

Soğuk Zincir Taşımacılığında nakliyecilerin 
her daim yanında olan Tırsan, ATP 
Mevzuatına uygun olarak ürettiği Tırsan 
Frigo araçları için yapmış olduğu yeni 
kampanya ile müşterilerine destek oluyor.

15 Haziran 2017 tarihine kadar ilk 30 adetlik 
standart Tırsan Frigo aracı için sipariş veren 
Tırsan müşterileri, kampanya kapsamında 
aşağıda belirtilen opsiyonlara da sahip 
olabilecekler.

2.650 mm iç net yüksekliği

Kabinden sürüş yardımlı, yüke duyarlı 
otomatik dingil kaldırma sistemi

Treyler ve çekici için sepet tipi stepne taşıyıcı

500 lt alüminyum mazot deposu

Kayar raflı, led aydınlatmalı paslanmaz çelik 
yemek dolabı 

Paslanmaz çelik takım dolabı 

TIRSAN FRİGO’NUN ÖNE 
ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
İzolasyon Kalitesi

Soğuk Zincir Taşımacılığında kullanılan 
araçların, FRC sertifikasına sahip olabilmesi 
için  “Isı İletim Kat Sayısı” olarak ifade edilen 
“K” değerinin 0,4 W/m2.K ve altında bir 
değere ve en az 45 mm panel kalınlığına 
sahip olması gerekmektedir. 

Tırsan Frigo’lar sunduğu 
üstün izolasyon 
performansı ile soğutucu 
ünitenin daha kısa süre 
çalışmasını sağlayarak 
hem kullanım ömrünü 
uzatır hem de en yakın 
rakiplerine göre %10 yakıt 
tasarrufu sağlar.

Periyodik olarak yapılan 
zorunlu ATP testlerinde 
sınır değerine yakın ısı 
iletim katsayısına sahip 
araçların, sertifikalarını 
yenilerken sorun 
yaşama ihtimalleri 
bulunmaktadır. Tırsan 
Frigo araçlarının sahip 
olduğu teknik özellikler 
sayesinde kullanıcılar, 
bu tür sorunlarla 
karşılaşmamaktadır.

TIRSAN PANEL 
TEKNOLOJİSİ
Poliüretan yalıtım malzemesi ile üretilen 
Tırsan Frigo panelleri yüksek ısı yalıtımı 
sağlamaktadır. Panellerde kullanılan cam 
elyaf takviyeli polyester (CTP); güneşin 
zararlı ışınlarına ve neme dayanıklı ayrıca 
ısı yalıtım performansı metalik yüzeylerden 
daha yüksek bir malzemedir. 

GÖMME DEVE BOYNU
Tırsan Frigo gömme deve boyunlu şasi 
tasarımı ile artırılmış iç neti sayesinde daha 
yüksek hacimde taşımacılık imkanı sunar. 

Çözüm Alternatifleri

Tırsan Frigo araçları sahip olduğu 2.650 
mm ile 2.900 mm arasındaki geniş iç 
net alternatifleri, ara bölme ve çift kat 
gibi önemli opsiyonları ile Soğuk Zincir 
Taşımacılığındaki tüm taleplere uygun 
çözümler sunabilmektedir.

KTL ŞASİ
Tırsan Frigo şasisinde en son ve en 
güvenilir  “Çinko-Fosfat Kataforez Kaplama 
Uygulaması” kullanılmaktadır. Şasi bu 
uygulama sayesinde paslanmaya karşı 10 yıl 
Tırsan boyunca garanti altındadır. 

Soğuk Zincir Taşımacılığı için zorunlu olan 
ATP sertifikası, 8 Mayıs 2017 tarihinde 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından yayımlanan ATP 
genelgesi ile 15 Mayıs 2017 tarihinden 
itibaren Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından düzenlenecektir. Bu yasal 
zorunluluk ile birlikte Soğuk Zincir 
Taşımacılığı yapan nakliye firmaları, 
taşıdıkları yükü artık daha güveli bir şekilde 
müşteriye ulaştırabilecektir. 2011 yılından 
bugüne ATP mevzuatına uygun olarak 
üretilen Tırsan Frigo, mevzuat kapsamındaki 
tüm gereklilikleri müşterilerine 
sunmaktadır.  

ATP KONVANSİYONU’NUN 
YARATACAĞI FIRSATLAR;
Soğuk Zincir Taşımacılığında kurallar 
belirlenecek ve haksız rekabetin önüne 
geçilecek.

ATP’ye uygun araç sahibi olmak uluslararası 
gıda taşımacılığında büyük avantaj 
sağlayacak.

Soğuk Zincir Taşımacılığının gerekli 
koşullarda yapılması, toplum sağlığının da 
güvence altına alınmasını sağlayacak.

Türkiye’de uluslararası tanınırlıkta test ve 
belgelendirme merkezleri hizmet verecek.

ATP konvansiyonunun uygulanması ile 
nitelikli insan gücü ihtiyacı artacak.

TIRSAN’DAN ÖZEL FRİGO 
KAMPANYASI 
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ANKARALI FİRMALAR TERCİHLERİNİ 
IVECO’DAN YANA KULLANDI

TÜRKİYE’YE 1.500 KAMYON GELİYOR

diğer yetkililerin katılımları ile gerçekleşen 
törende IVECO Trakker 6X4 çift çeker 
tercih sebeplerini 500 Beygir güce sahip 
ağır misyon araçların performansına göre 
yakıt tüketiminin düşük olması, Trakker 
çekicilerin hem Off Road hem de On 
Road misyonlar için uygun olması olarak 
belirttiler. Özgözde yetkilileri de Merkez 
Prefabrik’i satış sonrası hizmetlerde yalnız 
bırakmayacağını ifade etti. 

Özgöde Otomotiv ayrıca AYK Endüstri 
firmasına da 1 adet Stralis Hi Road Euro VI 
çekici teslim etti. Ankara ve bölgesine 47 
adet çekici ile hizmet veren Ankara’nın önde 
gelen silobas nakliye firmalarından AYK 
Endüstri Yapı Kimyasalları firması ilk IVECO 
Stralis çekicilerini 2013 yılında almış olup 
2014, 2015, 2016 yıllardaf filosunu IVECO ile 
güçlendirmeye devam etmektedir.

Iveco’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde 

Otomotiv, 2017’de de hızlı gidiyor. 

Özgözde Otomotiv, Ankara’nın önde gelen 

firmalarından Merkez 
Prefabrik’e 2 adet IVECO 
Trakker 6X4 çekici, ve AYK 
Endüstri’e 1 adet Stralis Hi-
Road çekici teslim etti. 

IVECO’nun yetkili 
satıcılarından Özgözde 
Otomotiv, Ankara OSTİM 
tesislerinde yapılan bir tören 
ile Merkez Prefabrik yapı 
firmasına 2 adet TRAKKER AT 
720T50 6X4 Euro V6 c çekici 
teslimatı gerçekleştirdi.

Ankara ve bölgesine 16 adet 
çift çeker çekici ile hizmet 
veren, Ankara’nın önde gelen 
beton blok firmalarından 

olan Merkez Prefabrik Yapı Sanayi ilk 
IVECO Trakker çekicilerini satın almış oldu. 
Firmanın Genel Müdürü Bayram Ersoy ve 

Hödlmayr çalışanları, Zwolle – 
Koper Limanı – Efesan Türkiye 
adıyla müşterilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilmiş 
rotalarını hazırladı.

Hödlmayr High & Heavy 
Gmbh Genel Müdürü Michael 
Wöckinger şirketi başarıya 
ulaştıran nedenleri şu şekilde 
özetliyor; ‘‘Tüm işlemleri tek 
elden halledebiliyor oluşumuz 
ve Zwolle’den Adriyatik’teki 
yükleme limanına olan 
nakliyenin ortadan kalkması bizi 

avantajlı kılıyor.. Aynı zamanda müşteriyle 
başka ülkelerde uzun yıllara dayanan 
başarılı işbirliğimiz ve Türkiye’deki Hödlmayr 
iştirakinin kamyonların ithalatçısı ve alıcısı 
konumundaki Doğuş Otomotiv ile olan 
işbirliği de kesinlikle yardımcı olmuştur.“ 

KATMA DEĞER ‘‘ TRUCK-
ON-TRUCK-PRENSİBİ‘‘
Wöckinger katma değer prensibi ile ilgili 

Hödlmayr Grubu yeni aldığı siparişiyle 
Türkiye’deki gücünün altını çiziyor. 
Schwertberg Avusturya’da bulunan 
Hödlmayr High & Heavy GmbH ile Ümraniye 
merkezli Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. 
iştirakleri Avrupa’nın en büyük kamyon 
üreticilerinden biri ile anlaştı. Otomobil 
uzmanları Nisan ayı itibariyle Türkiye’ye 
gönderilecek 1.500 adet kamyonun işlemleri 
ve nakliyesinden sorumlu olacak. 

olarak ‘‘Araçlar sıfır kilometreyle alıcıya 
ulaşıyor. Bu, müşteri için büyük bir katma 
değerdir. Siparişin ölçeği itibariyle öngörülen 
adetler düşünüldüğünde, bu sistemle 
belirgin ölçüde daha hızlı hareket ediyoruz. 
Hasar riskinin minimize edilmesi ve CO2’nin 
azalmış olmasından bahsetmiyorum bile“ 
dedi.

Yeni sipariş ile ilgili sevincini dile getiren 
Hödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. Genel 
Müdürü Hande Çarıkcı ‘‘Ticari araçların 
truck-on-truck temelinde dağıtılması 
Hödlmayr Türkiye’de yıllardır standarttır. 
Burada farklı olan, yüksek sayıda aracın 
sıfır kilometre olarak getirilmesi ve 
müşteriye teslim edilmesidir. Talep 
şüphesiz mevcuttur. Böylelikle haftalık 
50 adet kamyon müşterinin Zwolle’deki 
fabrikasından Boğaz kıyılarına ulaşmaktadır. 
Lokasyonumuz çok iyi gelişiyor, devamlı 
büyüyoruz. Bu durumu özellikle şu üç güçlü 
yanımıza bağlıyoruz: uluslararası ağ yapımız, 
yüksek kalite standartlarımız ve %100 
müşteri odaklı yaklaşımımız“ dedi.
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YUNUSEMRE’NİN ULAŞIMINA 43 ADET YENİ ARAÇ
Manisa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan 
ulaşımda dönüşüm projesi 
kapsamında Yunusemre ilçesi, 
Pelitalan, Çamlıca, Üçpınar, 
Maldan, Köseler, Durasallı 
ve Düzlen güzergahında 
kullanılacak olan 43 yeni 
araç için Yunusemre ilçesinin 
Ortaköy mahallesinde tören 
düzenlendi. Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili 
Mümtaz Kahya, yeni ve 
modern toplu ulaşım 
araçlarının Yunusemre 
ilçesine hayırlı olmasını diledi.   

söz alan Karsan firması Satış Müdürü Kaan 
Erkırtay, 43 adet aracın Yunusemre ilçesi için 
hayırlara vesile olmasını diledi. 

Manisa’da Ulaşım Modernleşiyor

Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay’ın 
ardından Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mümtaz Kahya söz aldı. Kahya 
konuşmasına başlarken, Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını 
iletti. Kahya, “Yunusemre ilçesi için yenilenen 
toplu ulaşım otobüslerinin tanıtım töreninde 
sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Sizlere Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün 
selamlarını iletiyorum. Bildiğiniz üzere 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün 
öncülüğünde ilimiz genelinde Manisa’nın 
tamamını kapsayan ulaşım ana planını 
yapmıştık. Bu çalışmamızı tamamladıktan 
sonra bölge bölge, ilçe ilçe, mahalle mahalle 
yeni ulaşım araçlarını peyderpey hizmete 
sokmaya başladık. Manisa Ulaşım Ana Planı, 
Toplu Taşıma Optimizasyon çalışmaları 
kapsamında Yunusemre ilçe merkezinden 
mahallelerine çalışan 80 güzergah belgeli 
aracın iki ayrı kooperatif bünyesinde 43 adet 
6 metrelik Karsan Jest, engelli erişimine 
uygun alçak tabanlı araçlara dönüşümünü de 
tamamladık. Mevcut güzergahlarda; Manisa- 
Üçpınar, Manisa-Pelitalan, Manisa-Çamlıca, 
Yuntdağı Kooperatifi de, Manisa- Maldan, 
Manisa-Köseler, Manisa- Durasallı, ve Manisa-
Düzlen olmak üzere toplamda 7 güzergah 
olarak düzenlendi. Manisa Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından 78 adet Karsan Atak 
araç ve 35 adet Karsan Jest alınarak toplamda 
17 ilçemizde 124 araç ile 105 hatta hizmet 
verilmeye başlandı. Yunusemre ilçemizde ise; 
Manisa- Küçüksümbüller, Manisa- Çınarlıkuyu, 
Cezaevi, Manisa- Uzunburun güzergahlarında 
toplamda 2 araç ile toplu taşıma hizmeti 
veriliyor. Gelişen şartlar ve artan nüfus 

oranları doğrultusunda doğacak 
ihtiyaçlara göre yeni planlamalar 
ve düzenlemeler de yapacağız. 
Bundan şüpheniz olmasın” diye 
konuştu.

Optimize ve Dönüşüm Devam 
Ediyor

Kahya, yürütülen Manisa Ulaşım 
Ana Planı raporları kapsamında 
ilin 17 ilçesinde ve bu ilçelere 
bağlı mahallelerde toplu taşıma 
hizmeti veren araçları günümüz 
teknolojisine uygun, ekonomik, 
konforlu, çevreye duyarlı, 
elektronik bilet sistemli, araç içi 

kameralı ve engelli ulaşımına uygun, alçak 
tabanlı araçlar ile değişimlerinin yapılmasına 
öncülük ettiklerini hatırlattı. Kahya, “Bu 
araçların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu 
olarak, bölgesel havuz sistemi içerisinde 
planlanan hat ve güzergâhlarda çalışması için 
optimize ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor

175 Araç 156 Yeni Nesil Araç ile Dönüştürüldü

Kahya konuşmasına şöyle devam etti, 
“Manisa’mız ilçe merkezlerinde hizmet 
veren 175 aracı 156 yeni nesil araçlarla 
dönüşümünü yaptık. Şuan bu araçlarla toplu 
taşıma hizmeti veriliyor. İlçe merkezlerinden 
mahallelere hizmet veren 918 aracı 388 araçla 
dönüştüreceğiz. Bugüne kadar bu dönüşümün 
223 tanesi tamamlanmış olup, 43 tane aracın 
da teslimi yapılmakta. Manisa’mız ile ilçeleri 
arasında hizmet veren 296 aracı da 134 araçla 
dönüşümlerini sağlayacağız. Bugüne kadar 59 
tanesi tamamladık, 75 tane aracın da teslimi 
yapılıyor. Toplu taşıma hizmeti veren gerçek 
ve tüzel kişilere ait toplu taşıma araçlarının 
günümüz teknolojisine uygun, ekonomik, 
konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet 
sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımı 
bulunan ve engelli erişimine uygun, alçak 
tabanlı araçlar ile değişimi yapılarak trafikten 
711 aracın eksilmiş olmasını sağlayacağız. Yani 
yaptığımız bu dönüşüm, hem vatandaşımıza, 
hem sürücü esnafımıza, hem de çevreye 
katma değer sağlıyor.”

Araçların Teslimi Yapıldı

Yapılan konuşmaların ardından Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz 
Kahya, Manisa Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım  Dairesi Başkanı Mümin Deniz, 
Karsan firması satış müdürü Kaan Erkırtay 
tarafından araçların anahtar teslim töreni 
kesilen pastanın ardından yapıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, 
araçları gezerek, bilgiler aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi 
kapsamında Yunusemre ilçesi Ortaköy 
mahallesinde araç teslim töreni düzenlendi. 
Yunusemre ilçesi, Pelitalan, Çamlıca, 
Üçpınar, Maldan, Köseler, Durasallı ve Düzlen  
güzergâhında hizmet verecek olan toplu 
ulaşım araçlarının teslim törenine, Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz 
Kahya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım  Dairesi Başkanı 
Mümin Deniz,  Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlıklar Dairesi 
Başkanı Ersoy Arslan, Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri, 
132 nolu Kooperatif Başkanı Mehmet Gürler, 
Karsan firması Satış Müdürü Kaan Erkırtay, 
Yunusemre Belediyesi MHP’li Meclis üyesi 
Hüseyin Köroğlu, kooperatif başkanları, araç 
sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Yunusemre 
ilçesi güzergahında toplu ulaşımda kullanılan 
eski ve engellilere uygun olmayan araçlar 
yeni, modern ve engellilerin kullanımına 
uygun alçak taban Jest marka 43 adet araç ile 
yenilendi.

Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Törende kooperatifler adına, 132 nolu 
Kooperatif Başkanı Mehmet Gürler söz 
aldı. Gürler, toplum ulaşım hizmetinin 
modernleşmesinin önemine değinerek, 
desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür etti. Gürler’in ardından 
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ARSLAN DAMPER ÜRÜNLERİ,
SSAB İLE DAHA HAFİF AMA 
ÇOK DAHA DAYANIKLI 

Arslan Damper kaliteli 
hammaddelerin ve 
titiz tedarikçi testlerinin 
kamyonlarının 
devrilmesini sağlamaya 
yardımcı olduğuna 
inanıyor. SSAB’den 
Hardox ve Strenx 
çeliklerinin her ikisini 
de Man, Ford Otosan, 
Renault ve Mercedes 
Benz gibi yüksek profilli 
markalar için özel 
üretim dumptruck 
gövdeleri için 
kullanıyor.

markalar yurtiçinde ve yurtdışında satılıyor 
“dedi.

İŞE ÖZEL ÜRETİM 
Standart bir damper üretimi yapmayan 
Arslan Damper için en önemli konunun 
müşteri ile direk iletişim kurmak olduğunu 
ifade eden Arslan, “Bizim işimizde 
müşterinin taşıdığı malzeme çok önemli. 
Malzemenin sertlik oranı, metreküp başına 
düşen ağırlık, 
malzemenin 
taşınacağı mesafe, 
araç gün içinde 
kaç tur atacak 
bunların hepsi 
bizim üretimimizi 
belirleyen 
kriterler. Biz 
bunları öğrenerek 
müşterinin 
ihtiyaçlarına göre 
üretim yapmayı 
hedefliyoruz” dedi. 
Damper de kaliteyi, 
çalışma koşullarının 
belirlediğini belirten 

Arslan, malzeme 
seçiminin bu 
anlamda hayati 
rol oynadığını ve 
kaliteli damper 
üretimini 
şekillendirdiğini 
söyledi. 
Hammadde 
seçimi 
konusunda da 
seçici davranan 
firma, ürün 
teslim sürelerinin 
önemli olması 
nedeniyle sürekli 
stoklu şekilde 

çalışıyor. Bu nedenle iyi organize olarak 
çalışmanın kendileri için önemine değinen 
Arslan, üretim hedeflerinin her gün 3 
damper başlayıp bitirmek olduğunu belirtti. 
Bu şekilde çalışmaları halinde müşterinin 
ihtiyacına hızlı şekilde cevap verebildiklerini 
böylece de büyük işleri alabildiklerini 
dile getiren Arslan, “Müşterinin burada 
bekleyerek zarar etmesini istemiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Makine ve teçhizatın çok yönlü bir imalatçısı 
olan şirket, öncelikle dumptrucks için özel 
cesetler kuruyor ancak aynı zamanda tuz 
yayma ekipmanları, su tankerleri ve hurda 
römorklarını üretmeye başlamıştı. 1981’de 
Soma’da kurulan Arslan Damper, İzmir 
Aliağa’da , 35.000 metrekarelik bir fabrikada 
üretim yapıyor. Şirketin Ege bölgesinde çöp 
döküm ekipmanlarında ve römorklarda 
güçlü bir pazar payına sahiptir ve ayrıca 
Türkiye’nin ana devlet satın alma ajansı olan 
ve her yıl yaklaşık 250 sözleşme imzalayan 
Devlet Arzı Temsilciliği’nin tedarikçisidir. 
Genel Müdür Engin Arslan, “Ford Otosan, 
Mercedes Benz, Man, Temsa Mitsubishi 
ve Otokar dahil olmak üzere şasi üreten 
markalar ile sözleşme onayladık. Bu 
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biz özel üretimler yapıyoruz ve ürettiğimiz 
her ürünü takip ediyoruz. Türkiye genelinde 
servis ağımız bulunmaktadır” dedi. Servis 
konusunda farklı bir çalışma yapan 
Arslan Damper, özellikle hidrolik sistem 
tedarikçileri ile kullandıkları parça için 
yerinde müdahale sözleşmesi yaptıklarını ve 
servis ağı geniş olan firmalar ile çalıştıklarını 
söyledi.  

YALIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Yalın üretim sistemi üzerinde çalıştıklarını ve 
“hatalı malzeme gönderme, hatalı malzeme 
alma” anlayışı ile hareket ettiklerini belirten 
Arslan, haftada bir kez mühendisler 
ve tüm ustabaşlarını toplayarak bitmiş 
ürünü inceleyip, bundaki hataları tespit 
ettiklerini ve bunları not ederek bunlara 

yönelik önlemler 
aldıklarını söyledi. 
Servis konusunda 
firmalardan farklı 
taleplerin geldiğini 
ifade eden Arslan, 
“Araçlarımızın olduğu 
firmalar bizden servis 
talep ettiklerinde bir 
ekip gönderiyoruz. 
Bu ekip malzeme 
listesi hazırlayıp 
firmaya sunuyor. 
Kabul edildiğinde 
elektrikçi ve 
hidrolikçiden oluşan 
bir ekip gönderip 

araçların tüm bakımlarını yapıyoruz” dedi.  

DAHA BÜYÜK VE DAHA 
HAFİF DAMPERLER
Arslan Damper bünyesinde damper ve 
treyler üretimi haricinde hook lift üretimi 
yapan firma, bu ürünlerde SSAB’nin Hardox 
ve Strenx ürünlerini kullanıyor. Hafif ve 
dayanıklı olması sebebiyle özellikle hook 
lift üretiminde bu ürünler kullandıklarını 
ifade eden Arslan, hook liftler için ürettikleri 
konteynerlerde de 3 mm’lik Hardox 
malzeme kullandıklarını söyledi. Çöp 
ekipmanı da üreten Arslan Damper bu ürün 
için özellikle Avrupa’dan gelen taleplerde 
Hardox malzeme kullanıyor. Bunun 
yanında kar bıçağı üretimine de başlayan 
firma bu ürünün özellikle yere temas 
eden kısmında Hardox 450 kullanıyor. Yine 
Hardox kullanarak 54 metreküp kapasiteli 
hurda dorseleri yapmaya başlayan firma, 
bu dorseleri klasik 14 ton ağırlığa sahip ve 
40 metreküp kapasiteli dorselerden daha 
hafif olarak 10.5 ton ağırlığa sahip şekilde 
üretebiliyor. 

DAMPERDE HARDOX, 
ŞASİDE STRENX 
KULLANILIYOR
SSAB ile aşınma plakalarının ilk Türkiye’ye 
getirmesinden bu yana çalıştıklarını ve kalite 
odaklı anlayışları nedeniyle de memnun 
olduklarını belirten Arslan, “Hardox ve 
Strenx ürünlerini kullanıyoruz. Şimdiye 
kadar müşterilerimizden de hiçbir şikayet 
almadık. Bu bizim için çok önemli bir 
referans. Çünkü biz adetli üretim yapıyoruz 
ve müşteriden şikayet almamak bizim için 
çok önemli” dedi. SSAB’den 2 mm’den 
12mm’ye kadar Hardox 400 ve Hardox 450 
ürünlerini kullanan Arslan Damper, ayrıca 
5 mm’ye kadar da Strenx 700 MC ürününü 
tercih ediyor. SSAB’den ürün tedariğinin 
yanı sıra yapılacak bazı ürünler için teknik 
destekte aldıklarını belirten Arslan, bazı 
modellerin çizimlerinin İsveç’ten geldiğini 
ve ürünlerin işlenmesi sürecinde de SSAB 
teknik personelinden katkı aldıklarını 
söyledi. Kendileri için önemli olan 
konulardan birinin de, ihtiyaç duydukları 
anda hammadde temin edebilmek olduğunu 
belirten Arslan, SSAB’nin bu anlamda 
da kendilerine güven verdiğini, şimdiye 
kadar gerekli olan her dönemde malzeme 
alabildiklerini söyledi.

SERVİS AĞI GENİŞ 
TEDARİKÇİLER TERCİH 
EDİLİYOR
Hata takip sistemi oluşturarak 
müşterilerden gelen geri bildirimleri 
kayıt altına aldıklarını söyleyen Arslan, bu 
geri bildirimleri değerlendirerek tecrübe 
kazandıklarını ve kullanılacak malzemeyi 
ya da ekipmanı tekrar gözden geçirdiklerini 
bildirdi. Ürün geliştirme çalışmalarının da 
bu geri bildirimler çerçevesinde yapıldığını 
ifade eden Arslan, “Biz Türkiye’de kendi 
sınıfındaki ilk iki firmadan biriyiz. Bizim 
adetlerimizde ve çalışma şeklimizde 
çalışabilen İstanbul’da bir marka daha var. 
Geri kalanlar ya bölgesel üreticiler ya da 
üretim yöntemi bizimki gibi değil. Çünkü 
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KONYA’DA 4 FUARIN BİRDEN 
AÇILIŞI YAPILDI

13. Konya Kent Yerel 
Yönetim İhtiyaçları 
Fuarı ile Gayrimenkul, 
İnşaat, Mobilya, 
Dekorasyon ve İdeal 
Ev fuarları Konya 
Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 
63 şehirden belediye 
yöneticileri ve iş 
adamlarının katılımı ile 
açıldı.

merkez ilçe belediyelerinin şehircilik 
anlamında hazırladıkları projelerle Konya’ya 
sağladıkları önemli katkılar nedeniyle 
teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya ekonominin lokomotifi olan Konya 
Ticaret Odası ile Konya Sanayi Odası, Konya 
Ticaret Borsası ve Konya’da faaliyet gösteren 

bütün kurum ve kuruluş 
yöneticilerine teşekkür 
ederek konuşmasına 
başladı.

FUARLAR ŞEHRE 
KATKI SAĞLIYOR
KTO’nun hayata geçirdiği 
Anadolu’daki en büyük 
fuar alanının gün geçtikçe 
büyüyerek Konya’ya 
çok önemli katkılarda 
bulunduğunu kaydeden 
Başkan 

Akyürek, “Fuarlar döneminde 
Konya’da otellerde ve sosyal 
mekanlarda adeta adım 
atacak yer kalmıyor. Fuarlarda 
karşılıklı bilgi paylaşımı, 
alışveriş ve ortaklıklara imza 
atılıyor. Gayrimenkul fuarı 
ilk kez düzenleniyor. Konya 
Müteahhitler Birliği’ne teşekkür 
ediyoruz. 2004 yılında Konya 
konut stoku yaklaşık 300 bindi. 
Şu anda 500 bine yaklaştı. Hem 
konut stoku yenileniyor, hem de 

yeni konutlarla Konya’mız daha 
yaşanabilir hale geliyor. İnşaat 
Fuarının 14’üncüsü, Dekorasyon 
Fuarının 7’ncisi düzenleniyor. Konya 
Kent Fuarı, belediye yatırımlarının 
değerlendirildiği ve karşılıklı 
istifadeye sunulduğu bir fuar. 
Fuarları sürekli hale getirmek 
ve her yıl daha da güçlendirmek 
gerekiyor” dedi.

Başkan Akyürek, fuarlara 63 ilden 
katılımın olduğunu belirterek, 
hayırlı olmasını diledi.

Konya Valisi Yakup Canbolat da, “Konya’nın 
belediyecilik hizmetleri ve kentleşme 
açısından ulaştığı nokta herkes tarafından 
takdir edilmektedir. Bugün için Konya 
altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil 
alanlarıyla, planlı şehirleşmesiyle bir marka 
şehir haline gelmiştir. Birbirini tamamlayan 
gayrimenkul, inşaat, kent, mobilya, 
dekorasyon ve ideal ev fuarının Konya’da 
gerçekleştiriliyor olmasını çok anlamlı ve 
önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Adıyaman Belediye Başkanı 
F. Hüsrev Kutlu, KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Müteahhitler Birliği Başkanı 
Şaban Topal, 27 büyükşehir, 36 il ve birçok 
ilçe belediye yöneticileri ile Türkiye’deki 
farklı üniversitelerden akademisyenler 
ve iş adamları açılışını yaptıkları fuarların 
stantlarını gezerek bilgi aldılar.

13. Konya Kent Yerel Yönetim İhtiyaçları 
Fuarı ile Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya 
İnşaat Fuarı, Konya Mobilya, Dekorasyon ve 
İdeal Ev Fuarı KTO Tüyap Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde açıldı.

Açılışta konuşan Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, dünyanın 
yaşanılabilir şehirleri sıralamasında hızla 
yükselen Konya’da böylesine önemli bir 
şehircilik fuarının düzenlenmesinden 
dolayı büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek, Büyükşehir Belediyesinin ve 
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Haziran ayı ile birlikte mübarek Ramazan ayına da girdik, doğası gereği Ramazan 
özellikle yiyecek ve içecek sektöründe piyasalara bir hareketlilik getirirken, bizim 
bulunduğumuz üretim sektöründe bir yavaşlama getirmekte. Bu kaçınılmaz bir 
sonuç. Tecrübe gereği zaten tüm sanayiciler ve üreticiler buna hazırlıklıdırlar. 

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

HAZİRAN AYI İLE BİRKAÇ FARKLI 
KONUYA DEĞİNMEK İSTİYORUM. 

Türkiye’deki fabrikalarda yaz tatilleri belli 
aylarda yoğunlaşmaz ama Avrupa’daki 
fabrikalar genelde tatilleri Ağustos ayına 
getirmeye çalışırlar. Bunu bilen sektörün 
oyuncuları da, ona göre pozisyon alır 
ve siparişlerinin teslim sürelerine 1 
ay eklerler eğer Ağustos ayına denk 

geliyorsa teslimatlar. Buna 
benzer bir şekilde yürür işler 
ülkemizde de Ramazan ayı için. 
Türkiye’de Ramazan ayı hangi 
döneme gelirse gelsin, bizler 
de işlerin yavaşlayacağını biliriz 
ve ona göre pozisyon alırız.  

Haziran ayındayız ancak 
aklımız Kasım ayında 
düzenleyecek olduğumuz 
4.ncü ARÜSDER 
Araç, Araçüstü 

Ekipman İş Makinaları ve 
Yan Sanayi Fuarında. 

27 Nisan tarihinde 
Almanya’da genel 
kurullarına katıldığımız 
VAK Derneği, Kasım ayında 

düzenlenecek fuara 
katılacaklarının bilgisini 
verdiler. Derneğimiz ve 
özellikle araçüstü ekipman üreticileri 
için önemli bir haber. Tahminimiz 
onlarla birlikte, Avrupa’dan 
sektörlerinde etkin firmaların 
fuarımıza katılacağı yönünde. 

Bu yazı yayınlanmadan önce, 
Türkiye’nin ilk 500 sanayi 

kuruluşunun listesi yayınlandı. Net 
rakamlar olmasa da açıklanan verilere 
göre, Türkiye’deki ilk 500 sanayi kuruluşu 
arasında yapılan net satışların %50’sinden 
fazlasını İstanbul ve Kocaeli bölgesi 
yapıyor. Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 
km2, oysa Kocaeli’nin 3.626 km2, 
İstanbul’un ise 1.539 km2. Toplam 5.265 
km2 tutuyor iki şehrin toplamı. Türkiye’ye 
oranlarsak, %0,67 ‘ye denk geliyor. 

Yani çok dar bir alana sıkışmış değil 
miyiz? 

Ülkemizin topraklarını daha verimli 
ve daha homojen kullanmalıyız diye 
düşünüyorum. O bölgede olacak 
beklenmedik bir olay, tüm Türkiye’nin 
başına dert olacak gibi görünüyor. 
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ELECTRIC & POWER & 
RENEWABLE ENERGY

Başlangıç: 13.09.2017   
Bitiş: 16.09.2017 

18.Endonezya 
Elektrik Güç 
Üretimi, Elektronik 
ve Elektrik 
Ekipmanları Fuarı

 ENDONEZYA – Jakarta Jiexpo

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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2. KARAYOLLARI, KÖPRÜLER VE 
TÜNELLER İHTİSAS FUARI, 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Karayolu ulaşımı ile ilgili 
kamu kuruluşları, özel 
sektör ve üniversiteler 
arasında iletişim ve işbirliği 
sağlayan Yollar Türk Milli 
Komitesi tarafından bu yıl 
ikinci defa düzenlenecek 
olan Karayolları, Köprüler 
ve Tüneller İhtisas 
Fuarı 24-26 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Ankara 
Congresium’da gerçekleşti.  
Karayolu ulaşım 
sektörünün paydaşlarını 
bir araya getirmek ve 
projelerle ilgili bilgi 
paylaşımına aracı olmak 
için Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı 
himayelerinde gerçekleşen 
fuara bu yıl 160 firma ve 7 
bini aşkın ziyaretçi katıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen 
fuara, bu yıl 160 firma ve yedi bini aşkın 
ziyaretçi katıldı.  Toplamda 25 adet 
çalıştayın gerçekleştirildiği fuarda sektör 
kahramanlarını kamuoyu ile buluştu.

14 YILDA 340 MİLYAR 
YATIRIM
2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas 
Fuarı açılışında konuşan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan; 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve 
haberleşme alanında 340 milyar liralık 
yatırım yaptıklarını bildirdi. Türkiye’nin son 
14 yılda çok mesafe aldığını belirten Arslan, 
6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 

25 bin 350 kilometreye 
çıkardıklarını ve bu 
rakamın her gün arttığını 
kaydetti. Sıcak asfaltı 
çok önemsediklerinin 
altını çizen Arslan, 8 bin 
kilometrelik sıcak asfaltı 
21 bin 500 kilometrenin 
üstüne çıkardıklarını 
söyledi.

Bu yıl ikincisini düzenlenen  
Karayolları Tüneller 
ve Köprüler İhtisas 
Fuarı’mızın açılışı 24 
Mayıs tarihinde Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan tarafından yapıldı. Fuar aynı zamanda 
bir çok VIP konuğa da ev sahipliği yaptı. 
Fuarın ikinci gününde  Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu fuarı ziyaret 
ederek tünelcilik konusunda katılımcı 
firmalar ile görüştü. Fuarın son gününde 
ise TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ziyarette bulunarak yetkili firmalar ve fuar 
katılımcıları ile bir araya geldi. 

YATIRIMLAR TOPLAMI 2016 
İTİBARİYLE 161 MİLYAR USD
Karayolu Mega Projelerinin mali 
büyüklüğünün 130 ülkenin milli gelirini 
geride bıraktığını ve Türkiye’nin dört 
bir yanında hayata geçirilen ulaştırma 

projelerine yenilerinin ekleneceğini 
belirten MCI Fuarcılık Genel 
Müdürü Ufuk Tümer sektörün 
2016 yılı itibariyle yatırım tutarının 
161 milyar USD olduğunu belirtti. 
Tümer;  ‘Karayolları, Köprüler 
ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda yol 
ekipmanları ve teknolojilerini  
sergiledik, yeni projeler için 
taraflara işbirliği ortamı sağladık 
ve önümüzdeki yıl üçüncüsü 
düzenlemeyi planladığımız fuarda 
bu etkileşimin katlanarak artmasını 
bekliyoruz.’’dedi.

Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas 
Fuarı’nı 7 bini aşkın kişi ziyaret etti

İlki 2016 Mayıs ayında düzenlenen ve 
çok sayıda iş birliğine ortam sağlayan 2. 
Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas 
Fuarı bu sene de Mega Projelere imza 
atan sektör kahramanlarını kamuoyu ile 
buluşturdu.

2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas 
Fuarı,  karayolu ulaştırma sektörüne hizmet 
eden ulusal ve uluslararası proje, müşavir 
ve müteahhit firmaları ile kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan uzman mühendisleri, 
üniversitelerden akademisyenleri, makine, 
malzeme ve ekipman sağlayan üreticileri, 
imalatçıları ve tedarikçileri ağırladı.
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TÜRKTRAKTÖR ŞANLIURFALI ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE  
COŞKULU BİR HASAT ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geleneksel hale 
gelecek olan 
TürkTraktör Hasat 
Şenliği etkinliğinin ilki 
Şanlıurfa’da bölgenin 
önde gelen çiftçilerinin 
katıldığı özel bir 
etkinlikle kutlandı. 

omuz omuza çalışıyoruz. Bu yıl, yeni bir 
gelenek daha başlatarak; binbir emekle 
üretilen mahsulleri birlikte hasat etmek için 
Şanlıurfalı çiftçilerimiz ile bir araya geldik.” 

Gelenekselleşecek TürkTraktör Hasat 
Şenlikleri’ne, tahıl üretiminin önemli 
merkezlerinden olan Şanlıurfa ile 
başladıklarını söyleyen İrfan Özdemir 
“Güneydoğu Anadolu’nun güzel 
şehirlerinden Şanlıurfa; Konya ve 
Ankara’dan sonra arpa üretiminde 

Türkiye’de 3. 
sırada yer alıyor. 
Güneydoğu 
Anadolu’da 
başlayan hasat 
mevsimi ile 
birlikte biz de 
çiftçilerimizin 
bütün yıl büyük 
bir sabırla 
bekledikleri 
hasadı gerçek 
bir şenliğe, 
bayrama 
dönüştürmek 
istedik. Öyle 
de oldu... 

Çiftçilerimizle birlikte bu güzel şenlikte 
biçerdöverlerimizi çalıştırdık ve ekinleri 
biçmeye başladık. Hasat işlemimiz 
sırasında kullandığımız, yenilikçi ve son 
teknolojiye sahip tarımsal ekipmanlarımızla 
çiftçilerimize işlerini nasıl kolaylaştırdığımızı; 
nasıl daha verimli hale getirdiğimizi 
deneyimlettik.” 

Etkinlikte hasadı New Holland TC5.80 
biçerdöver ile yaptıklarını ifade eden 
İrfan Özdemir sözlerini şöyle tamamladı: 
“Çiftçilerimizin teveccühü ile Türkiye’de en 
çok satılan biçerdöver 2016 yılında da yine 
New Holland oldu. New Holland Şanlıurfa 
Bayimiz Şanıurfa Traktör’e ise bölgede 
gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bizlere 
sağladıkları her türlü destek için ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Hepimiz için hayırlı, 
bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi 
diliyoruz.” 

Hasat Şenliği sonrasında gerçekleşen 
“New Holland Tarım ve Teknoloji Road 
Show” etkinliğine de çiftçiler yoğun ilgi 
gösterdiler. New Holland ürünlerini bire bir 
deneyimletme yaklaşımını ile gerçekleşen 
etkinlikte bölge çiftlileri yerli üretim 
TürkTraktör markalı Mısır Hasat Tablaları ile 
buluştular.

TürkTraktör Türkiye’nin tahıl üretiminin 
önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa’da 
Hasat Şenliği düzenleyerek Güneydoğu 
Anadolu’da bereketli başlayan hasat 
döneminde çiftçilerin yanında yer aldı. 
Şanlıurfa ve çevre bölgelerinden gelen 
çiftçilerin katıldığı şenlikte, yeni teknolojiyle 
donatılmış ekipmanların hasadı nasıl daha 
verimli hale getirdiği birlikte deneyimlendi. 

Şenliğin evsahipliğini yapan TürkTraktör 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İrfan Özdemir, uzun yıllardır farklı vesilelerle 
düzenledikleri saha etkinliklerinde 
çiftçileri ağırladıklarını söyledi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu tarz etkinliklerimiz 
özellikle çiftçilerimizle birebir temas 
içinde olmamızı sağlıyor ve çok samimi 
bir atmosferde geçmesi nedeniyle her iki 
taraf için de çok verimli oluyor. Biz her 
zaman çiftçilerimizin yanındayız ve onlarla 
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İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA PROJESİ 
AFİŞ YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI 

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
TÜVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonları 
ve Michelin iş birliğiyle 
“Trafikte Sorumluluk 
Hareketi” kapsamında 
gerçekleştirilen İyi 
Dersler Şoför Amca 
Projesi’nde ilkokul 4. 
sınıf öğrencilerinin 
katıldığı afiş yarışmasının 
sonuçları açıklandı.

Aldıkları eğitimlerin ardından afişlerini 
resmeden çocuklar için gerçekleştirilen 
yarışmanın değerlendirmesi proje 
paydaşlarından ve uzman akademisyenden 
oluşan bir jüri heyeti tarafından 
değerlendirildi. 

Yapılan değerlendirme sonucunda; 
Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Kurtlar 
İlkokulu’ndan Sudenaz ÇINAR birinci, Aydın 
ili Bozdoğan ilçesi, Fatih İlkokulu’ndan 
Hatice Rana YÖRÜK ikinci, Zonguldak ili, 
Ereğli ilçesi, Kurtlar İlkokulu’ndan Rana 
YAMAN üçüncü olmaya hak kazandı.

Dereceye giren 
öğrenciler ödül 
olarak bisiklet, 
kask ve dizlik 
kazanmaya hak 
kazanırken, 
öğretmenlerine 
de hediye çeki 
takdim edilecek. 
Ayrıca dereceye 
giren öğrencilerin 
okullarına da 
çok işlevci yazıcı 
hediye edilecek. 

12 BİN ŞOFÖRE ULAŞILDI
Projenin bu yılki saha uygulaması formatör 
eğitim semineri ile başlarken, eğitici eğitimi 
alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü mensupları da kendi 
ilçelerinde görev yapan tüm taşımalı eğitim 
servis şoförlerine iki saatlik trafik güvenliği, 
ilk yardım ve iletişim konularında eğitim 
vererek yaklaşık 12 bin şoföre ulaştı. 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 
EĞİTİM

Projenin önemli bir ayağını 
da, eğitmenlerin ilkokul 
öğrencilerine verdiği 
eğitimler oluşturuyor. Proje 
kapsamındaki Adana, 
Adıyaman, Antalya, Çankırı, 
Düzce, Aydın, İzmir, Kocaeli, 
Konya, Zonguldak illerinde, 
toplam 100 ilkokulda, yaklaşık 
7 bin öğrenciye doğrudan 
eğitim verildi ve trafik 
güvenliği hakkında çeşitli 
bilgilendirici materyaller 
dağıtıldı. 

Proje kapsamında toplam 100 okulda 
eğitimlere katılan 4.sınıf öğrencilerine 
yönelik olarak düzenlenen İyi Dersler Şoför 
Amca Afiş Yarışması’na 820 eserle başvuru 
yapıldı. 
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GEZİ

“HAMAMÖNÜ”
Hamamönü, Ankara ilinin Altındağ 
ilçesinde bulunan tarihi bir bölgedir. 
Hacettepe Mahallesi sınırlarında 
kalır. Bölgede bulunan 19. yüzyıl sivil 
mimarlık örneği tarihi binalar restore 
edilerek bölge yeniden canlandırılmıştır. 
Hamamönü, adını bir Türk boyu olan 
Oğuzların Bayındır boyu beylerinden 
Karacabey’in yaptırdığı Çifte Hamamdan 
almıştır. Tarihi Karacabey Hamamı burada 
bulunmaktadır.

Hamamönü’nün tarihi dokusu içerisinde 
kahvaltınızı yapabileceğiniz, farklı 
yörelere ait lezzetleri tadabileceğiniz 
ve dostlarınızla hoşça vakit 
geçirebileceğiniz çok sayıda restoran, 
kafe ve pastane mevcut. Ankara’nın 
merkezi diyebileceğimiz bir noktada 
yer almasına rağmen kentin kalabalığı 
ve gürültüsünden tamamen uzak 
olması dolayısıyla kültürel ve tarihi 
doku içerisinde yer alan mekânlarıyla 
koşuşturmadan kaçarak sakin bir yer 
arayanların da gözdesi.

Hamamönü, bir bütün olarak Osmanlı 
ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının mahalle ve 
yapılar ölçeğinde şehircilik anlayışını, aynı 
zamanda mimari özelliklerini yansıtan ve 
bu özelliği ile eski Ankara’nın bir örneğini 
ortaya koyarak tarihin yaşanabileceği 
bir mekân. Tarihi dokusu, dinginliği ve 
insanlarının sıcakkanlılığı ile bu büyük 
şehrin içine adeta gizlenmiş saklı bir 
cennet hissi uyandıran Hamamönü 
önemli kültürel değerlere sahip. Bir 
bütün olarak Osmanlı kentini ziyaret 
ettiğiniz hissi uyandıracak derecede 

başarılı bir biçimde yenileştirilmiş sokak 
dokusuyla birlikte yeniden canlandırılan 
bu örneklerin arasında ilk sırayı 19. yüzyıl 
sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtan 
evleri alıyor. Bunların dışında tüm 
mahalleye de ismini veren Karacabey 
Hamamı, Taceddin Sultan Camisi, Hacı 
Musa Camisi’ni de başta gelen kültürel 
değerlerin arasında saymamız gerekiyor.

Hamamönü’nü ilgi çekici bir hale getiren 
önemli özelliklerinden birisi de ünlü 
şair Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin 
ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nı 
yazdığı evin burada yer alıyor olması. 
Karacabey Hamamı’nın yanında bulunan 
Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde, 
kültür evi haline getirilmiş bu evi ziyaret 
edebilirsiniz. Sahip olduğu anıtlarla 
Osmanlı dokusunu yansıtmasının yanında 
bu örneğin de gösterdiği üzere Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde önemli rolü olan 
kişilerin 1920’li yıllarda bu mahallede 
yaşamış olması Hamamönü’nü 
Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini de 
bünyesinde barındıran bir yerleşim haline 
getiriyor.

Ankara’ya kısa bir süreliğine gelmiş 
ve bu kentin tarihi dokusunu yaşamak 
isteyenler, bunun dışında Ankara’da 
yaşayan ve şehrin kalabalığından kaçmak 
isteyenler için en güzel seçeneği sunan 
Hamamönü’nü yılın her döneminde 
gezilebilecek bir yer. Ancak özellikle 
ziyaret edilmesini tavsiye ettiğimiz 
zamanlar, şenliklerle daha fazla keyfini 
çıkartabileceğiniz Ramazan ayları.

ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE BİR 
OSMANLI DOKUSU 
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Yönetmen: Alper Babayağmur

Oyuncular: Azra Akın, Levent Ülgen, Yetkin Dikinciler

Tür: : Romantik, Komedi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Espen Sandberg,Joachim Rønning

Oyuncular: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush

Tür: Macera

Ülke: ABD

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük 
ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken 
Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş 
adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin 
ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim’in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda 
zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın’ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen 
koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe 
Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca  Goncagül 
Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

Johnny Depp, Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı filminde ikonik, heyecan verici 
anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri dönüyor. Çılgın maceralara atılan 
talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç 
Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç 
denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmıştır ve Jack’in hayatta kalmak 
için tek umudu efsanevi Poseidon Asası’nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için 
güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry 
(Brenton Thwaites) adında dik başlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma 
yapmak zorundadır. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, 
yalnızca kötü kaderini tersine çevirmenin değil, şu ana kadar karşılaştığı en dişli ve korkunç 
düşmandan kendini nasıl kurtaracağının da yollarını aramaktadır.

HER ŞEY MÜMKÜN

KARAYİP KORSANLARI SALAZAR’IN İNTİKAMI

FİLM
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Akilah Azra Kohen
Destek Yayınları

Paula Hawkins
İthaki Yayınları 

Khaled Hosseini
Everest Yayınları

Geri dönmüyorlardı! Artık niye Dünya’da olduklarını biliyorlardı. Yaşam enerjisinin bu şekilde 
yağmalanmasına izin vermeyeceklerdi, ne pahasına olursa olsun ona sahip çıkacaklardı. Evrende hata 
yoktu, tesadüf yoktu! Nihayet anlamışlardı. İnsan doğulmaz, insan olunurdu. Masalla gerçeği ayırt 
edebilecek okurlara...

Ölümünden birkaç gün önce Nel yardım istemek üzere kız kardeşine telefon eder. Ancak kardeşi Jules 
yanıt vermez ve yardım çağrısını geri çevirir. Birkaç gün sonra Nel’in ölüm haberi gelir. Jules ise kaçtığı 
ve gelmemeye yemin ettiği kasabaya, geride kalan yeğenine bakmak için dönmek zorunda kalır.

Ancak Jules dehşet içerisindedir. Çok korkmuştur. Anımsamak istemediği hatıraları su yüzüne çıkarken, 
Nel’in intihar etmeyeceğine de giderek ikna olur. Bunların ötesinde Jules sudan korkmaktadır, özellikle 
de Ölüm Göleti dönen o korku verici yerden...

Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, babaya ya da çocukluk arkadaşına duyulan, 
geçmişe gömülmüş aşklar…

Khaled Hosseini, hasreti, dostluğu, aşkı ve insanlığı en iyi anlatan yazarlardan. Başarıyla kurduğu olay 
örgüsüyle, çıkmaz yolların nasıl düzlüklere açılabileceğini gösteren yaratıcı bir kalem. Bin Muhteşem 
Güneş, kelimenin tam anlamıyla “beklenen” bir roman…

AEDEN- BİR DÜNYA HİKAYESİ

KARANLIK SULAR

BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

KİTAP



Araç Markası : SCANİA
Araç Modeli : 2017
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : Karşılıklı
  Görüşulecektir.
Ekipman Markası : Erdemli
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 6m3

Araç Markası : FORD CARGO 1826

Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 21000
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : EKİCİ
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0

Araç Markası : RAVO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 350000 TL + KDV
Ekipman Markası : PAKSAN
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 5,5m3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 150000
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : ERDEMLİ
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 8M3

Araç Markası : Tennant 636
Araç Modeli : 2015
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Tennant
Ekipman Modeli : 2015
Ekipman Kapasitesi : 1,5m3

Araç Markası : AZURA
Araç Modeli : 2013
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : AZURA
Ekipman Modeli : 2013
Ekipman Kapasitesi : 2M3

Araç Markası : FORD CARGO
Araç Modeli : 2017
Aracın Fiyatı : Karşılıklı   
  Görüşulecektir.
Aracın KM’si : 67.000 TL+KDV

Ekipman Markası : EFE
Ekipman Modeli : 2017
Ekipman Kapasitesi : 15m

Araç Markası : Johnston
Araç Modeli : 2012
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 250000 TL + KDV
Ekipman Markası : Johnston
Ekipman Modeli : 2012
Ekipman Kapasitesi : 1.8m3

Araç Markası : GREEN MACHINES
Araç Modeli : 2014
Aracın KM’si : 0
Fiyatı : 80000 TL + KDV
Ekipman Markası : GREEN MACHINES
Ekipman Modeli : 2014
Ekipman Kapasitesi : 0
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Soldan sağa

1. Tekerlek sistemindeki bir parça

2. Can ve mal kaybına, neden olan olay

3. Hava, nem ya da su etkisiyle araç yüzeyinde oluşan kırmızı-  
 kahverengi demir oksit yüzey

4. Motorlu araçlarda sarsıntıyı en aza indirmeye yarayan düzen

5. Motor güç birimi

6. Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç  aktarma   
 organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini   
 sağlayan dişliler topluluğu

7. Karayollarının kenarında yol düzeyinden aşağıda kalan bölüm

Yukarıdan aşağı

1. Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine  
 yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet

2. Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas

3. Halkın yararlanması içi yapılan oku, çeşme, hastane gibi yapı

4. Yolcu yükü

5. Motorlu kara taşıtlarında direksiyon ile tekerlekler arasındaki  
 bağlantıyı sağlayan demir çubuk

6. Taşıtların ön bölümünde bulunan, aydınlatma düzeneği

7. Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan  
 alet

8. Çöp ve süprüntü dökülen yer, çöplük

9. Tekerlerin dönmesine rağmen, taşıtın ilerleyememesi durumu

10. Hindistan plakası

201780
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Öncelikle dana etlerini 100 er gr olarak iki eşit parçaya bölüp 
haşlayalım. Diğer bir taraftan sosumuzu hazırlayalım. Çelik bir 
tencereye tereyağı ve Ayçiçek yağını alalım. Sarımsağı ince ince kıyıp 
yağa ilave edelim. Daha sonra salça, tuz ve karabiberi ilave edip 
iyice kavuralım. Son olarak 2 su bardağı su ilave ederek 10 dakika 
kaynattıktan sonra sosu ocaktan alalım. Patlıcanları ala olacak 
şekilde soyup boydan ince şeritler halinde doğrayalım ve kızgın 
yağda çok kurutmadan kızartalım. Haşladığımız etleri kızarttığımız 
patlıcanlara 3 er adet patlıcan kullanarak saralım ve son olarak bir 
kürdan yardımı ile domates ve biberi patlıcana sarılı etin üzerine 
ekleyelim. Fırın tepsisine aldığımız patlıcana sarılı etlerin üzerine 
hazırladığımız sosu ilave edip 200 derece ısıtılmış fırında 15 dakika 
daha pişirelim.

Ben bu yemeği hazırlarken garnitür olarak sebzeli pirinç pilavı 
yaptım.  Sizde isteğe göre herhangi bir pilav yapabilirsiniz. Servis 
tabağıma etleri ve pilavımı alıp harika bir lezzet yakalıyoruz. 
Şimdiden afiyet olsun.

İSLİM KEBABI
malzemeler hazırlanışı

sunum

• Dana eti 200 gr

• Patlıcan 1 adet

• Domates salçası 80 gr

• Tereyağı 20 gr

• Ayçiçek yağı 30 gr

• Sarımsak 1 diş

• Domates 1 adet

• Yeşil biber 1 adet

• Tuz 1 gr

• Karabiber 1 gr
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