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Burhan FIRAT
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğünce 3 Temmuz itibariyle geçerli 
olan kusur tablosu yayımlandı.

Birkaç gün önce yapılan düzenlemeye göre 
araç tescil belgesi ve tescil plakasını araç 
üzerinde bulundurmayan ya da olmaması 
gereken yere takan sürücüler için 92 TL 
idari para cezası kesileceği bildirildi. Ayrıca 
araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka 
uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten 
men edilecek.

Aracı plakasız kullanan sürücüye ise 1.698 
Türk Lirası idari para cezası verilecek ve 
yine tescil plakası takılıncaya kadar araç 
trafikten men edilecek.

Bir diğer düzenleme de farklı tarz plaka 
takanlara... Artık kanunun belirttiği 
plakanın dışında uygulamalar yapanlar 
cezalandırılacak. 

Araç muayenelerinde uygulanan 
kusur tablosunda yapılan değişiklikle 
standartlara uygun olmayan plakalar, 
muayeneden geçemeyecek. Plaka 
takmayan ya da farklı okunmasına veya 
okunamamasına neden olacak şekilde 
plakasında değişiklik yapan araç sahibine 
412 Türk Lirası idari para cezası verilecek 
ve plakanın uygun duruma getirilmesi 

için 7 gün süre tanınacak. Bu süre 
sonunda tescil plakalarını uygun duruma 
getirmeyenler hakkında 844 lira idari para 
cezası verilecek ve tescil plakası uygun 
duruma getirilinceye kadar araç trafikten 
men edilecek.

 Genişliği 11 santimetre, uzunluğu 52 
santimetre olacak plakalarda, silik, 
bold, italik veya kapatma şeklindeki yazı 
ve rakamlar ağır kusur kapsamında 
değerlendirilecek.

Başka bir araca ait veya sahte plakayı 
takan veya kullananlara 5 bin lira idari 
para cezası verilecek ve araç trafikten 
men edilecek. Ayrıca haklarında Türk Ceza 
Kanununa göre sahtecilik suçundan işlem 
yapılacak.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) tarafından kayıt 
ve tescil bürolarında 31 TL karşılığında 
plakalar 10 dakikalık bir işlemin ardından 
değiştirilebilecek. 

Mevzuatta belirtilen nitelik veya ölçülere 
aykırı plaka takan, öngörülen sayıda 
plaka Tabi bu düzenleme sadece araç 
sahiplerine gelmedi. Bu plakaları 
basanlara da 10.000 TL para cezası 
verilecek.

STANDART DIŞI PLAKALAR 
“AĞIR KUSUR” SAYILACAK
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BÜYÜKŞEHİR’İN
ÇEVRECİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
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GELENEKSEL ARÜSDER İFTAR YEMEĞİ
CNR FUARCILIK DESTEKLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

ARÜSDER Geleneksel 
İftar yemeği, Türk 
Standartları Enstitüsü 
(TSE)  üst yönetimi,  
Türkiye’nin dört bir 
tarafından gelen üyeler 
ve CNR Fuarcılık 
firmasının vermiş 
olduğu destek ile 14 
Haziran’da Ankara’da 
gerçekleşti. 

Toplantı birden çok amaca yönelik olarak 
yoğun katılım ile geçekleştirilirken, 22-25 
Kasım 2017 tarihlerinde 4.ncü ARÜSDER 
Araç üstü Ekipman Fuarı’nı düzenleyecek 
olan Arüsder Yönetimi fuarın neredeyse 
resmi ilk toplantısını gerçekleştirmiş oldu. 

Kasım ayında düzenlenecek olan fuarın 
mimarı konumundaki CNR Fuarcılık 
firması Genel Koordinatörü Cem Şenel, 
Grup Müdürü Muzaffer Gündür ve Satış 
Müdürü İlhan Turan toplantının katılımcıları 
arasındaydı. Cem Beyin yapmış olduğu 
küçük tanıtım konuşması tüm misafirler 
tarafından ilgi ile karşılandı ve Kasım ayına 
fuar katılım hesapları yapılmaya başlanmış 
oldu. 

İftar yemeği öncesi saat 17:00 de başlayan 
Dernek içi toplantıya, Türkiye’nin dört 
bir tarafından üyeler büyük ilgi gösterdi. 
Mübarek Ramazan ayı içerisinde tüm 
zorluklara karşın; Doğan Tanker, As-
Mak-San, Bais Makine, Çiftel Karoser, 
Damper-San, Efe Endüstri, Ems Mobil, 
Erdemli Makine, Gti Savunma, Güneri 
Makine, Hidrokon, Hidromak Damper, Karba 
otomotiv, Katmerciler, Kocaoğlu Hidrolik, 
Kozanoğlu, Nurmak, Paragon, Profimak, 
Rasim Otomotiv, Uzmanlar Platform 
ve Ünsal Damper toplantıya katılanlar 
arasındaydı. 

Dernek içi toplantıda, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Türk Standartları Enstitüsü 
‘nün yönetmelik ve standartları 
hakkında sorunlar tartışıldı. 

Çok sıcak bir konu olarak 
çöp kamyonları için, AİTM 
Yönetmeliğinin Ek VII’inde “Çöp 
kasası monteli araçlar için 
yapılacak hacim hesaplarında, 
çöp yoğunluğu değeri olarak 
TS EN 1501-1 Çöp toplama 
Aracı Standardının Ek C’sinde 
belirtilen değerler esas 

alınır.” Hükmü gereğince, güncel TS EN 
1501-1 +A1 standardının Ek C’sindeki 
C.3.2.  “boşaltma işlemindeki kararlılığın 
nasıl hesaplanacağına ilişkin talimat” 
maddesinde hazne içinde kalan çöpün 
yoğunluğu 400 kg/m3 ve kasa içindeki 
çöpün yoğunluğu 800 kg/m3 kabul edilerek 
hesaplanır denilmektedir. Bu maddeye 
istinaden, TSE yetkilileri bölgelerdeki 
araç muayene uzmanlarına gönderdikleri 
yazı ile çöp kasalı araçlardaki hacim 
hesaplamalarında eskiden kabul edilen ve 
AİTM alt komitesi toplantısı ile kabul edilmiş 
olan 350-500 kg/m3 oranı yerine 800 kg/m3 
oranını kabul etmeleri talimatını vermişti.  

Aslında yukarıda belirtilen husus, 
ARÜSDER’in ve üyesi Karba firması Teknik 
ekibi tarafından sıkı bir takip ile çözüm 
aşamasına gelmiş, Sanayi Bakanlığı ve TSE 
nezdinde karşılıklı kurum içi yazışmalar 
yapılarak eski uygulamanın aynen devamı 
sağlanmıştı. 

Tüm üstyapıcılar için başka bir önemli sorun 
ise yeni AİTM yönetmeliği gereğince faaliyete 
başlayan ARAÇ KONTROL MERKEZİ (AKM) 
uygulamasıydı. Hali hazırda yaklaşık 44 
ilde başlayan ve Tip Onay Belgesi olmayan 
ve münferit proje ile muayenesi yapılacak 
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üstyapılı araçların hangi ilde olursa olsun 
görevlendirilen AKM’lere getirilmesi 
öngörülmekteydi. Bu durum sektörün içinde 
bulunduğu en önemli sorunlardan birisiydi. 
İstanbul dışındaki ilk 44 ilde bir adet AKM 
bulunmakta ve bu merkezler bazı üstyapım 
firmalarına 100 km’lere varan uzaklıktalar. 
Plakası çıkmamış, sigortası olmayan, 
trafiğe çıkması sakıncalı, trafikte kontrole 
tabi tutulduğu anda Polis tarafından 
cezalandırılacak konumdaki bu araçların, 
trafiğe çıkarılmak zorunda kalınması birçok 
sorunu yanında getirmektedir. 

Bir diğer sorun, AKM’lerde uzman 
kadrosunun yetersiz olması ve yeni 
atanan uzmanların sektörel bilgilerinin az 
olmasıydı. 

Ambülans araçlarının iki kere AKM’ye 
gitmesi gerektiğini, EMS Ambülans 
yetkilileri bildirince, münferit damperli 
araçların da iki kez kontrol edildiği eleştirisi 
Ünsal Damper tarafından dile getirildi. 

Temelde, AKM uygulamasının yeni bir 
uygulama ve bu uygulamanın doğurduğu 
sonuçlar olarak nitelenecek problemlerin 
ikinci oturumda toplantıya katılan TSE 
yetkililerine de soruldu. 

ARÜSDER ve TSE yöneticilerinin özellikle 
sektörümüzle ilgili alınacak kararlar 
öncesinde bir araya az gelmesi de bir başka 
dile getirilen sorundu. Aslında bu toplantı ile 
sektör, Dernek ve TSE arasında uzun süredir 
yapılmayan görüşmelerin ilkinin yapılması 
belki de elde edilen en büyük kazanım oldu. 

Toplantının ikinci bölümüne, TSE Ulaşım 
ve lojistik Sistemleri Merkezi Başkanı Ali 
BENGİ, Grup Başkanı Mustafa UZ, Araç 
Proje Grup Başkanı Ertuğrul KAYA, Ankara 
Araç Proje Müdürü Ömer Faruk ÇOBAN ve 

Araç Proje Mühendisi 
Yusuf BEŞTEK 
katıldılar. 

TSE Ulaşım ve 
lojistik Sistemleri 
Merkezi Başkanı Ali 
BENGİ’nin temeldeki 
açıklamaları, AKM 
merkezleri üzerine 
yoğunlaşan eleştirilere 
karşın, neden 
AKM‘lere ihtiyaç 
duyulduğuna yönelik 
oldu. “Merdiven 
altı diyebileceğimiz 
oluşumların, bir 

apartmanın 4üncü katında yerleşik bir ofiste 
üstyapılı araç imal edilebildiğini ve projesi 
ile hiçbir şekilde benzerliği olmayan, kâğıt 
üstünde mükemmel ama kontrol edildiği 
zaman bir sürü aksaklığın tespit edildiği 
projelerin, bir çok alıcı kurum tarafından 
şikâyet edilmesi sonucunda (Kurunun 
yanında yaşlar da yanar örneğiyle) TSE 
görevini yapmıyor, onaylanmaması gereken 
projeleri onaylıyor gibi bir damga yemeye 
başlamıştı ve bunun sonucunda, tip onay 
belgesi olan ürünler dışındaki münferit 
projelerin tamamının kontrol edilmesi 
yoluna gidilmeye karar verilmesi ile tüm 
illerde birer adet AKM oluşturulmasına 
karar verildi” dedi. 

Tabi bunun doğurduğu ulaşım, park ve 
nakliye problemlerinin olduğunu, bunun ise, 
sektör temsilcileri ile AKM’lerdeki uzman 
personel arasında oluşacak ikili olumlu 
ilişkiler ile gerektiğinde (kontrol edilecek 
araç sayısının fazlalığı, mesafenin gerçekten 

fazla olması vs.) üst yapım firmasının park 
sahasında, randevu alınarak kontrollerin 
yapılabileceğinin önünü açtıklarını 
belirttiler. Sistem yeni, uygulama biraz 
meşakkatli ama üstesinden gelinmeyecek 
sorunun olmadığını belirten Ali Bey, 
AKM’lerin fiziki şartlarını talepler geldikçe 
iyileştirebileceklerinin de üstünü çizdi. 

Damperli araçlarda istenilen kilit sisteminin 
işlevinin olmadığı, bu kilit sisteminin bir 
takım kişiler tarafından Sanayi Bakanlığı’na 
önerildiği ve yapılan lobi ile ucu açık bir 
şekilde uygulamaya sokulduğu belirtildi. 
Aracın pistonuna uygulanacak 50-60 
ton gücündeki basınca, her hangi bir 
kilidin dayanmasının mümkün olmadığı, 
dayanacak kilit yapılırsa da, bu basıncın 
aracın şasisinde ya da kasasında daha 
büyük sorunlara neden olacağı dile 
getirildi. Buna karşın TSE’nin yanıtı, Sanayi 
Bakanlığı’nın AİTM’nin 15nci maddesinde 
talep etmiş olduğu kilit sistemini, TSE’nin 
kontrol etmemesinin mümkün olmadığı, 
piyasada da değişik çözümler yaratıldığı ve 
bu çözümlerin onaydan geçtiği dile getirildi. 

TSE’nin hizmet ücret bedellerinin çok 
yüksek oluşu da şikâyet konularından 
birisiydi, TSE yetkililerinden gelen yanıt çok 
kısa ve netti, devlet TSE’nin bütçesine ek 
bir destekte bulunmuyor. Yapmak zorunda 
oldukları tüm hizmetleri kendi bünyelerinde 
karşılamaları gerekiyor, dolayısıyla her hangi 

bir ücrette 
değişiklik 
yapmaları 
mümkün değil. 

Sonuçta; TSE 
ile Dernek 
ve üreticiler 
arasındaki 
diyalogun 
artırılması 
gerektiği, 
yeni kanun, 
yönetmelik 
ve standart 
yayınından 
önce, sektör 
ve Dernek 
görüşlerinin 

daha sık sorulması ve gelen eleştirilerin 
daha dikkatle değerlendirilmesi yönünde 
hem fikir olunmuş oldu. 

İftar saatinin yaklaşması ile bitirilen 
toplantıya konuklar yemekte devam ederek, 
sektör için verimli bir akşam yaşanmış oldu.
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BÜYÜKŞEHİR’İN
ÇEVRECİ YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Gelecek kuşaklara temiz 
bir çevre bırakmayı ilke 
edinen Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin çevreye 
yönelik yatırımları tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Mevcut olarak kullanılan 
vahşi depolama 
sisteminin yerini alacak 
olan katı atık bertaraf 
ve düzenli depolama 
alanına ilçelerden 
gelecek katı atıkların 
naklinde kullanılacak 
transfer istasyonlarının 
tamamlanma süreci devam 
ediyor. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul 
Yıldırım, Ahmetli’de tamamlanan katı atık 
transfer istasyonunu Ahmetli Belediye 
Başkanı Ahmet Alhan ile birlikte inceledi. 
Katı atıkların transferinde kullanılacak olan 
Semitreyler’in de istasyonda denendiği 
inceleme sırasında transfer istasyonunun 

ölçüleri de kontrol edildi. 
Ahmetli ilçesinde yapımı 
tamamlanan katı atık transfer 
istasyonu hakkında bilgi veren 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Ertuğrul Yıldırım, 
Uzunburun Katı Atık Bertaraf 
ve Düzenli Depolama Alanı’nın 
hizmete girmesi için gün 
sayıldığını belirterek, “Ahmetli, 
Turgutlu, Saruhanlı, Şehzadeler 
ve Yunusemre’nin çöplerini ilk 
etapta almaya başlayacağız. 
Bir kolu olan Ahmetli’de de günlük 16 ile 
20 ton arasında günlük çöp çıkmakta. Bu 
çöpün nakliyesi 50 kilometrenin üzerinde 
yaklaşık 67 kilometre olduğu için küçük 
araçlarla taşınması zor. Ahmetli ve Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının 
diyaloglarıyla bu atık transferini 5-6 araçla 
değil de 1 semitreyler dediğimiz arkadan 
yüklemeli araçlarla yüklenip kontrollü bir 
şekilde taşınmasını sağlayacağız” dedi. 

SIZINTI HAVUZLARI 
KURULACAK
Yapılacak taşıma sistemi ile hem çevre 
kirliliğinin önüne geçileceğini, hem de 
rastgele dökümlerin önünün kesileceğini 
savunan Yıldırım, Ahmetli Belediye 
Başkanı’na oluşturdukları transfer alanı için 
teşekkürlerini ileterek, “Ahmetli ilçesinin 

atıkları buradaki kolay 
ve basit sistemle 
bizim araçlarımıza 
yüklenecek herhangi bir 
sızıntı olayı için sızıntı 
havuzları oluşturulacak. 
Buradaki sızıntı suyu 
ve çöp, Uzunburun’daki 
tesisimize götürülüp 
deşarjı ve bertarafı 
gerçekleştirilecek” 
dedi. Ahmetli Belediye 
Başkanı Ahmet Alhan 
da, yapılan tesisin hayırlı 
olmasını dileklerini iletti. 

TURGUTLU TRANSFER 
İSTASYONU 
TAMAMLANMAK ÜZERE
Uzunburun tesisinin ilk etapta 5 ilçenin 
çöpünü alacağı bir tesis olduğunu hatırlatan 
Yıldırım, ilerleyen sürelerde ise 17 ilçenin 
çöpünün bu tesise taşınacağını söyledi. 
İlk etapta çöpleri taşınacak olan 5 ilçe 
arasında Turgutlu’nun da bulunduğunu 
hatırlatan Yıldırım, “Turgutlu’da yaklaşık 
170 ton civarı günlük çöp çıkmakta. Bu çöp 
vahşi depolama alanında depolanmaktaydı. 
Uzunburun’daki tesisin tamamlanmasının 
ardından buradaki çöpleri de katı atık 
transfer istasyonu hitap edilen sistem ile 
transfer etmeyi planlıyoruz. Tamamlanma 
aşamasına gelen Turgutlu katı atık 
transfer istasyonunda gelen araçlar için 
plaka tanıma sistemi, her araç tartılacak. 
Araçlar buradaki rampalara çıkarak bizim 
semitreyler araçlarımıza yükleme yapacak. 
Bu alandaki sızıntılara karşı önlemler 
alındı, sızıntılar hiçbir yere sıçramadan 
toplama havuzlarında toplanarak vidanjörler 
vasıtasıyla tesisimize arıtıma götürülecek. 24 
saat açık olan bir tesis olacak” diye konuştu. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Ertuğrul Yıldırım, Turgutlu’daki tesisin en 
kısa zamanda tamamlanarak hizmete 
alınacağını belirterek, Turgutlu’yu çöpten 
kurtaracaklarını kaydetti. 
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IVECO, İSVİÇRE SİLAHLI KUVVETLERİ’NE
400 ADET EURO 6 KAMYON TESLİM EDECEK

IVECO, bu teslimatla beraber İsviçre Silahlı 
Kuvvetleri’nin ağır kamyon konusunda önemli 
bir ortağı haline geliyor.

Iveco Defense Vehicles(Iveco Savunma 
Araçları), İsviçre Silahlı Kuvvetleri’yle 2017-
2021 arasında teslimi gerçekleşmek üzere 400 
kamyonluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, 
2 Mayıs 2017’de CNH Endüstriyel’in kardeş 

şirketi FPT Endüstriyel’in Arbon, 
İsviçre’deki Ar-Ge merkezinde 
imzalandı.

Bu siparişler 2016-2022 arasında 
özel kamyonlardan oluşan yeni 
bir filo kurulması çalışmasının bir 
parçası. Iveco Savunma Araçları’yla 
çerçeve sözleşme, iki yıllık pazar 
değerlendirmesi ve çeşitli şasilerle 
yapılan denemelerin ardından 
2015’te imzalanmıştı.

İki taraf arasındaki bu üçüncü 
çerçeve sözleşme, 1996 ve 
2006’daki anlaşmaları takip ediyor 
ve iki taraf arasındaki güvenilir bir 

ortaklık yapısını pekiştirirken, markanın ana 
tedarikçi rolünü de geliştiriyor.

Isviçre Ulusal Silahlanma Direktörü Martin 
Sonderegger, “Bu sözleşme, 30 yıllık 
işbirliğimiz içinde bir başka önemli mihenk 
taşı” yorumunu yaptı.

Iveco Savunma Araçları başkanı ve CEO’su 
Vincenzo Giannelli ise “Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre özel araçlar tasarlamak ve 

üretmek bizim için daima enteresan bir konu 
olmuştur. Bu son çerçeve sözleşme bize yeni 
nesil kamyonlarda yenilikler geliştirmek ve 
araştırma yapmak konusunda mükemmel bir 
fırsat sunuyor” dedi.

Teslimi gerçekleşecek araçlar önceki 
sözleşmelerdekiler de dâhil olmak üzere farklı 
ekipmanlara sahip 4x2, 4x4, 6x2, 6x6, 8x6 ve 
8x8’lik, bazıları korumalı kabinli, Stralis ve 
Trakker’lardan oluşacak. Araçlardaki ileri 
teknoloji, sivil COTS’ların gelişmiş kullanımıyla 
beraber filoda ihtiyaç duyulan güvenlik ve 
operasyon kabiliyetini sağlayacak. 

Iveco Savunma Araçları, İsviçre Silahlı 
Kuvvetleri’ne devamlı olarak proje yönetimi 
ve mühendislik hizmetleri konusunda Iveco 
İsviçre ile ortaklaşa destek sağlayacak.

Yeni araçlar, Iveco Savunma Araçları’nın 
geçtiğimiz beş yılda teslimini gerçekleştirdiği 
EEV nesli kamyonların arasına katılacak. 
İsviçre Silahlı Kuvvetlerindeki bu nesil, 
1000’den fazlası son üç yılda başarılı bir şekilde 
operasyonlarda görev almış 1200 ağır kamyon 
barındırıyor.

“SİF JCB DÜZENLEDİĞİ İFTARLAR İLE 
MÜŞTERİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ”

STFA grup şirketlerinden SİF İş Makinaları, 
Ramazan Ayı boyunca çeşitli illerde düzenledi 
iftar yemekleri ile müşterileri ile bir araya geldi. 

SİF İş Makinaları Balıkesir, Sakarya ve Kayseri 
başta olmak üzere çeşitli illerde düzenledi 
iftar yemekleri il müşterileri ile bir araya geldi. 
Düzenlenen iftar yemeklerine bölgenin önemli 

firmaları katılım sağladı. Firmalar, 
iftar öncesi SİF JCB’nin alana getirmiş 
olduğu JCB marka çeşitli makinaları da 
deneme imkânı buldular. 

Edremit’te gerçekleştirilen iftar 
yemeğine yoğun bir katılım gerçekleşti. 
Dünyanın ilk ve tek rotasyonsuz 
teleskobik yükleyicisi 540-200 ve 540-
170 Sway modellerinin de sergilendiği 
iftar etkinliğine bölgenin önemli 
firmaları katıldı. SİF İş Makinaları 
Teleskobik Yükleyiciler Ürün Müdürü 

Mustafa Çağa müşterileri önemsediklerinin 
altını çizdi ve bu bölgenin kendileri için çok 
önemli olduğunu, müşterilerin JCB’yi tercih 
etmelerinden dolayı memnun olduklarını 
dile getirdi. Adapazarı’nda düzenlenen iftar 
yemeğinde ise dünyanın ilk ve tek teleskobik 

forklifti TLT 30 D 4x4 ve 540-170 Loadall 
modelleri sergilendi. 

SİF İş Makinaları Ankara Bölge Müdürlüğü 
ise Kayseri’de düzenlediği iftar yemeği ile 
bölgenin önemli firmalarını bir araya getirdi. 
SİF İş Makinaları yetkilileri, bu ve benzeri 
organizasyonlara devam edeceklerini dile 
getirdiler. 
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BAŞER GRUP
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ
BU YIL DA YOĞUN BİR 
KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ

Otomotiv sektörünün 
duayenlerinden, 40 
yıla yakın iş tecrübesi 
ile birlikte kurucusu 
merhum Mustafa Başer 
ve çok değerli yönetici 
merhum Ali Başer’in 
çizmiş oldukları 
doğruluk, dürüstlük 
ilkeleri ile hizmet 
vermekte olan Başer 
Grup, her yıl ramazan 
ayında geleneksel 
olarak düzenlediği 
iftar yemeğini, bu 
yıl da yoğun katılım 
ile Ford Trucks 
Gölbaşı Tesisleri’nde 
8 Haziran’da 
gerçekleştirdi.

Başlıca amacı tüm müşterilere 
ihtiyaç duydukları tüm ürünleri; 
doğruluk, dürüstlük ve hizmetle kalite 
misyonu ile tecrübeli uzman ekibi 
aracılığında sunmak olan Başer Grup; 
davette müşterilerine, üstyapı firma 

yetkililerine, kamu kurum yetkililerine 
ve ARÜSDER yönetim kurulu ve 
üyelerine Ford Trucks markasının güçlü 
ve çevreci Euro 6 motoru, yüksek şasi 
dayanımı, üstün sürüş konforu ve geniş 
ürün yelpazesi ile üstün yakıt ekonomisi 

ve düşük işletme maliyetleri, en zor 
şartlarda bile güvenebileceğiniz yeni 
E6 ürün gamı hakkında slayt gösterisi 
sunarak, özel ekipmanlı ürünleri 
sergileme ve tanıtma fırsatı buldu.

Yaklaşık 1.100 
katılımcının iştirak ettiği 
davette Başer Grup 
çalışanları ile müşteri 
ve üstyapı firma 
yetkililerini bu yılda 
geleneği bozmayarak 
bir araya getirmiş 
oldu. Hem sektörü 
değerlendiren hem 
de E6 araçları daha 
yakından tanıma fırsatı 
bulan sektör yetkilileri 
iftar yemeği ile akşamı 
tamamladı.
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RENAULT TRUCKS,  DENEYİMLİ YÖNETİCİ 
KADROSUYLA SEKTÖRDEKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Renault Trucks Türkiye, 
yeni yapılanmasında 
gücüne güç katmaya 
devam ediyor. Ataması 
gerçekleşen sektörün 
deneyimli isimleri, 
Renault Trucks 
Türkiye’de göreve 
başlıyor. 

Türkiye’de yeni yapılanması ile müşterine 
daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Renault 
Trucks, ekibini de güçlendiriyor. Yeni 
ataması yapılan sektörün tanınan deneyimli 
isimleri, Renault Trucks Türkiye bünyesinde 
buluşuyor. Ömer Bursalıoğlu, Renault 
Trucks Türkiye Satış Direktörü olarak 
görevine başlarken; Şebnem Uygurtürk, 
Pazarlama Direktörü ve Serkan Karataban 
ise Satış Sonrası Direktörü olarak Renault 
Trucks ekibinde yerlerini alıyor. 

1990 yılında iş hayatına başlayan Ömer 
Bursalıoğlu, Bölge Satış Müdürü, Pazarlama 
Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak 
farklı pozisyonlarda görev aldı. 2005-2012 
yılları arasında Renault Trucks Türkiye çatısı 
altında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü 
yapan Bursalıoğlu, yeni yapılanma 
kapsamında Renault Trucks ile yollarını 
yeniden birleştirerek Satış Direktörü olarak 
yeni görevine başladı. Ömer Bursalıoğlu’nun 
ODTÜ’de lisans ve Koç Üniversitesi’nde 
lisansüstü dereceleri bulunuyor. Evli ve 
iki çocuk babası olan Ömer Bursalıoğlu, 
İngilizce bilmektedir.

1998 yılında kariyeri başlayan Z. Şebnem 
Uygurtürk ise farklı firmalarda kazandığı 
deneyimlerin ardından 2004 yılında Finans 
Müdürü olarak Renault Trucks Türkiye 
ekibinde yerini aldı. 2008 yılında Pazarlama 
Müdürü görevine atanan Uygurtürk, 2015 
yılına kadar Renault Trucks bünyesinde 
çalışmalarına devam etti. Z.Şebnem 
Uygurtürk, yeni gelişmeler doğrultusunda 

tekrar ekibine dönerek Renault Trucks 
Pazarlama Direktörü olarak atandı. 1973 
doğumlu olan Z.Şebnem Uygurtürk, 
Galatasaray Lisesi’nin ardından 1997’de 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat’dan 
mezun oldu. Evli ve bir çocuk annesi 
olan Uygurtürk, İngilizce ve Fransızca 
bilmektedir.

Kariyeri için 1996 yılında ilk adımını atan 
Serkan Karataban, 2004 yılında Renault 
Trucks Türkiye ekibinde Pazarlama Müdürü 
olarak görevine başladı. Gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmalar sonrasında 2007 yılında 
Renault Trucks Türkiye Strateji ve Bayi 

Geliştirme Müdürü 
olarak görevine 
devam etti. Daha 
sonra 2010 yılında 
Satış Sonrası 
Direktörü olarak 
atanan Serkan 
Karataban, 2012 
yılından 2015’te 
görevinden ayrılana 
kadar, hem Renault 
Trucks hem de 
gruptaki diğer 
Kamyon markaları 
için Satış Sonrası 
Direktörlüğünü 
Türkiye’yi de 
kapsayan 8 ülke 

için yürüttü. Hizmet ve Enerji sektörlerinde 
farklı firmalarda aldığı görevlerin ardından 
Renault Trucks Türkiye ile yollarını tekrar 
birleştiren Serkan Karataban, Satış Sonrası 
Direktörü olarak görevine başladı. Serkan 
Karataban’ın İTÜ Makina Fakültesi’nden 
lisans ve Yeditepe Üniversitesi’nden 
lisansüstü dereceleri bulunuyor. Evli ve 
iki çocuk babası olan Serkan Karataban, 
İngilizce bilmektedir.

Yeni yapılanmalarına dair açıklamada 
bulunan Renault Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Sebastien Delepine; “Renault 
Trucks olarak her zaman takım ruhu bizler 
için önemli ve müşterilerimize sunduğumuz 
hizmette belirleyici oldu. Bu nedenle daha 
önce başarılı projelere birlikte imza attığımız 
çok değerli yöneticilerimiz ile tekrar bir 
araya geldik. Renault Trucks kültürünü 
bilen ve benimseyen son derece deneyimli 

ekibimiz ile müşterilerimize sunduğumuz 
hizmet kalitesini korurken, Türkiye’deki 
stratejilerimizi de daha öteye taşımayı 
planlıyoruz,” dedi.
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MİCHELİN, ÇEVRESEL AYAK İZİNİ
%50 DÜŞÜRECEK 

Doğaya ve insana saygılı 
teknolojiler geliştiren 
Michelin, son 20 yılda 18 
milyar litre yakıt tasarrufu 
sağlayarak karbondioksit 
salınımını 45 milyon 
ton azaltmayı başardı. 
“Yeşil lastik” konseptinin 
dünyadaki öncüsü 
Michelin, MICHELIN Total 
Performance stratejisi 
sayesinde doğa dostu 
teknoloji ve lastik çözümler 
geliştirmeye devam ediyor. 

Yüz yılı aşkın tecrübesi ve sürdürülebilir 
çevre için yıllık 640 milyon Euro ayırdığı 
Ar&Ge bütçesiyle 2005 yılından 2020 yılına 
kadar çevresel ayakizini yüzde 50 azaltmayı 
taahhüt eden Michelin, 2016 yılı itibariyle 
yüzde 43 düşürmeyi başardı. 2010 – 2016 
yılları arasında enerji tüketimini yüzde 13.5, 
su tüketimini yüzde 21.6, karbondioksit 
emisyonunu yüzde 22,7 azaltmayı başaran 
Michelin, katı atıklarını ise yüzde 51 
oranında düşürdü. 

Vaktinden önce değiştirilen 
lastikler, yılda 9 milyon ton 
fazladan CO2 emisyonuna 
yol açıyor 
“Programlı uzun ömürlülük” 
stratejisiyle lastiğin ilk kilometreden 
son kilometreye kadar en yüksek 
performansı sağlamasına 
odaklanan Michelin, ömrünü 
tamamlamadan erkenden 
değiştirilen lastiklere karşı çıkıyor. 
Her yıl 9 milyon ton fazladan CO2 
emisyonu ve yılda 1 milyon ton 
hammadde israfına yol açarak 
atıkları yüzde 35 artıran erken lastik 
değişimi, araştırmalara göre sadece bir yıl 
içerisinde Avrupa’da 6 milyar Euro ekstra 
maliyet oluşmasına neden oluyor. Vaktinden 

önce değiştirilen lastiğin çevreye 
verdiği zarara karşı sektörü 
bilinçlendiren Michelin, ilk 
kilometreden son kilometreye 
kadar sürdürülebilir performansa 
odaklanıyor. 

Michelin, 88 bin hektar 
alanı ağaçlandırıyor 
Barito Pacific Grup ve sivil toplum 
örgütü WWF ile ortak başlattığı 
girişim ile çevre dostu kauçuk 
üretimini destekleyen Michelin, 
55 milyon dolar ayırdığı bütçe 
ile doğal kauçuk üreterek 88 
bin hektar alanı ağaçlandırıyor. 
Bu işbirliği ile Michelin, hem 
sürdürülebilir doğal kauçuk 
üretimi sağlayan hem de bölgeye 

özgü bitki örtüsü ve hayvan yaşamının 
devamını destekleyerek 16 bin kişiye de 
istihdam sağlıyor. Böylece Michelin, küresel 
kauçuk üretiminin yüzde 8’ini sağlıyor. 

MICHELIN Energy Saver + ile 
yakıt tüketiminde %20 tasarruf 
Lastik seçimi yakıt tüketimini %20 azaltıyor. 
Michelin, üretim tesislerinden, hammadde 
seçimine her aşamasında çevreci bir 
anlayışla hareket ediyor. Yeşil Lastik 

teknolojisinin üstün özelliklerini bir arada 
taşıyan “Michelin Energy Saver” lastikleri, 
bir önceki nesil lastiğine göre üstün yakıt 
tasarrufu özelliği sayesinde 60 litreye kadar 
yakıt tasarrufu ve 140 kg’ye kadar CO2 
tasarrufu sağlıyor. Energy Saver lastikleri 
sadece üretilirken değil tüketilirken de 
yakıt tasarrufu sağlayarak karbondioksit 
salınımını düşürüyor. 

“Çok ömür” teknolojisi kauçuk 

kullanımını yüzde 80 düşürüyor 
Michelin “Çok Ömür” uygulaması lastiğin 
kilometre ömrünü ortalama iki kat artırırken 
ikinci ömrün sonunda Recamic ile tekrar 
tekrar kaplanarak işletme maliyetlerini 
düşürüyor. Düşük yuvarlanma direncine 
sahip Michelin lastikleri 9,5 milyar litre 
akaryakıt tasarrufu sağlarken, taşıt CO2 
salınımlarında 23 milyon tonluk bir azalma 
sağlanmasına da yardımcı oluyor. Michelin, 
düşük tüketimli yeşil lastikleriyle 45,000 
km’ye kadar kullanım ömrü sunuyor. Yeni 
bir lastiğe kıyasla yüzde 70 ila 80 daha az 
kauçuk kullanılmasını sağlayan çok ömür 
uygulaması, doğal kaynakları korurken, 
lastik ömrünün uzaması ve kaplamanın 
geliştirilmesi ile geri kazanılması gereken 
hurda lastik sayısını da önemli ölçüde 
azaltıyor.
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RENÇPER DEDENİN TORUNLARI
80 ÜLKEYE MAKİNE SATIYOR

1900’lerin başlarında 
Osmanlı imparatorluğu 
isyanlar ve iç 
karışıklıklarla mücadele 
etmektedir. Ali 
İnan, böylesi bir 
dönemde, 1902 yılında 
Konya’da dünyaya 
gelir. Dönemin 
medreselerinde iyi bir 
eğitim alan Ali İnan 
büyüyünce rençperlik 
yapmaya başlar. Kış 
aylarını Konya’da 
geçiren Ali İnan, 
harman zamanlarında 
köyüne gider ve 
orada çalışmaya 
devam eder. Hayatını 
rençperlik yaparak 
geçiren Ali İnan’ın 
makine üretimine ilk 
adımı bir pulluğu tamir 
etmesiyle başlar…

Köyde arıza yapan iki pulluğu, demirciden 
aldığı malzemelerle tamir eder ve 
birleştirerek iki bıçaklı tek bir pulluk haline 
getirir.  Atlara fazla yük gelmemesi için 
bıçak açılarını değiştirdiği bu yeni pulluk, iki 
katı fazla iş yapar. Köyde böyle bir deneyim 
yaşayan Ali İnan, çocuklarının okul çağına 
gelmesiyle şehirde yaşamaya karar verir.  
Çocuklardan birini sanat okuluna birini ise 
kunduracı yanına çırak verir.

MAKİNE YAPMAK İÇİN 
EVİNİ YIKAR
Boş zamanlarında tel kadayıf üretimi yapan 
bir arkadaşının yanına giden Ali İnan, bir 
gün arkadaşına “Yahu bunun bir makinesini 
yapsanız.” diye takılır. Arkadaşının, 
“Bunun makinesi olmaz.” demesi üzerine 
kafasında bir fikir geliştirmeye başlar. Bu 
fikir doğrultusunda yavaş yavaş yapacağı 
makinenin parçalarını hazırlamaya başlar 
Ali İnan; bu işe başladığında 48 yaşındadır ve 
makine üretimi konusunda hiçbir altyapıya 

sahip değildir. İmkansızlıklarla boğuşan 
Ali İnan makineyi ancak iki yılda tamamlar. 
Hatta makineye alması gereken ısıtma 
parçası için köydeki evini yıkar ve ahşaplarını 
satarak gereken parayı denkleştirir. Gereken 
parçaları tamamladıktan sonra makineyi 
yapmaya başlar. Yapımına evde devam ettiği 
makinenin yapımı sırasında bir olumsuzluk 
yaşanır. Bu sırada baldızları eşine, “Bırak 
artık, delirdi bu adam.” demeye başlar. 
Bu duruma üzülen eşini, “Merak etme, 
hallolur.” diyerek teselli eder ve çalışmayı 
revize ederek 15 günde makineyi tamamlar. 
Böylece ilk makinesini tamamen kendi 
çabalarıyla 1950 yılında yapmış olur.

TEL KADAYIF YAPARAK 
BAŞLAR
İlk makinenin ardından 1952 yılında 
Konya Karaman Caddesi’nin başında, 80 
metrekare bir dükkanda, İnan Tel Kadayıf 
Fabrikası adını adıyla çalışmaya başlar. 
Dükkanın ilk yıllarında büyük oğlu ve bir 
akrabasıyla çalışır. Zamanla çalışan sayısı 
8-10 kişiye yükselir. Tel kadayıf üretimi 
yapılan bu yıllarda, bayramlarda üç vardiya 
24 saat çalışıldığı olur. Öyle ki, İnanların 
kadayıflarına “fabrika kadayıfı” denir. Tel 
kadayıf işine uzun süre devam ederler.

“OKUYUN AMA DEVLETTE ÇALIŞMAYIN”

1965 yılında Konya’da ilk sanayi kooperatifi 
kurulunca yavaş yavaş sanayiye geçme 
düşüncesi başlar. Bu sırada Ali İnan’ın 
büyük oğlu Mustafa İnan kadayıf üretimine 

devam etmekte, ortanca 
oğlu Mevlüt İnan ise 
Kütahya Azot İşletmeleri’nde 
makine mühendisi olarak 
çalışmaktadır. Mehmet 
İnan ise Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Fen Bilimleri 
Bölümü’nden mezun 
olmuştur. Mezuniyetinin 
ardından Kütahya ve 
Çanakkale’de İki yıl 
öğretmenlik yaptıktan sonra 
yedek subay olarak yine 
iki yıllığına askere gider. 
Askerlik sürecinde tank 
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avcılığı eğitimi programında kullanılmak 
üzere 10 tekerlekli bir eğitim tankı yapar.  
Bu çalışması tümen komutanı tarafından 
çok beğenilir ve bütün alaylara yapılması 
talimatı verilir. Küçük yaşlardan itibaren 
makinelere ve babasının çalışmalarına 
meraklı olan Mehmet İnan, askerlik 
dönüşünde öğretmenliği bırakır ve babasının 
yanında çalışmaya başlar. O günleri anlatan 
Mehmet İnan, ”İlk başlarda alaycı tavırlarla 
bakanlar bir süre sonra bir şeyler sormak 
için yanıma gelmeye başladı. O sıralarda 
Konya’da sadece bir dershane vardı ve 
orada çalışmam için yoğun talep vardı. 
Fakat ben ‘Sanayici olacağım!’ diyerek ısrar 
ettim. Babam bize her zaman ‘Okuyun ama 
devlette çalışmayın’ diye öğüt verirdi.” diyor. 

“YENİ SANAYİ ÇARŞISI 
FAALİYETLERİ”
Mehmet İnan 1970 yılında babasının yanında 
çalışmaya başlar. Yeni Sanayi Çarşısında 
yeni açılan işyerinde İnan Makina İmalat, 
Montaj, Revizyon adı altında faaliyet yürütür. 
Bir yıl kadar tamir, bakım, montaj işleri 
yaparlar. Daha sonra 1971 yılında kılavuz 
çeken parçaların üretimi başlar.  Kılavuz 
parçalarının ardından kombine makas 
denilen kollu makaslar da üretime dahil 
olur.

1974’TE ABKANT VE 
GİYOTİN YAPIMI BAŞLAR
1974 yılına gelindiğinde bugünkü ana 
üretim konusu olan ağır tip abkant 
presler ve giyotin makaslarının üretimine 
başlayan firmanın adı İnan Makina Sanayi 

olarak değişir. Abkant ve giyotin yapımına 
başlamaları ihtiyaçtan kaynaklanır. Asansör 
kovaları veya sac kamyon kasalarının 
yapımında ihtiyaç duydukları bu makine, 
Türkiye’de sadece bir yerde vardır ve onlar 
da iş teslimi için uzun süreler vermektedir. 
Bunun üzerine bu makineleri kendileri 
yapmaya karar verirler.

“ONUN BABASI NELER 
YAPTI!”
İlk makine 1974 senesinde altı aylık bir 
çalışma sonunda yapılır. Kısa süre sonra 
Mehmet İnan bu makineleri biraz daha 
geliştirerek yapmaya karar verir. Tıpkı 
yıllar önce babasına yaptıkları gibi ona 
da inanmayanlar, gülenler olur.  Fakat iş 

bitip makine çalışmaya 
başlayınca bu sefer 
de “Onun babası neler 
yaptı!” diye överler. 
Zamanla işler daha da 
düzene girer ve üretim 
adedi her yıl artmaya 
başlar. 

ESKİ SANAYİYE 
YENİ ADET
1970’li yıllarda, sonradan 
tüm Konya sanayisini 
etkileyecek bir gelişmeye 
de imza atar Mehmet 
İnan. O zaman kadar 

sanayi çarşısında herkes işe sabah gelip 
akşam havanın kararmasına göre işten 

çıkmaktadır. Mehmet İnan çalışanlara, kışın 
da yazın da standart olarak saat 18.00’de 
paydos edileceğini söyler ve uygulamayı 
başlatır. Başlarda diğer iş yeri sahipleri, 
“Sanayiye yeni adet mi getiriyorsun, bizim 
çalışanlara kötü örnek oluyorsun.” deseler 
de bir süre sonra bu kural tüm Konya 
sanayisinde geçerli olur.

ALİ İNAN VEFAT EDİNCE 
YOLLAR AYRILIR
1980 yılına gelindiğinde kurucu Ali İnan 
vefat eder. 1981 yılında ise Mehmet İnan ile 
ağabeyinin yolları da ayrılır. Bundan sonra 
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İnan Makina Sanayi adı 
altında çalışmaya devam 
eder. Ağabeyiyle şirketi 
ayırınca büyük zorluklar 
yaşar, Mehmet İnan.  
İşlere adeta sıfırdan 
başlar. Bir mikrometreyi 
bile komşularından temin 
ederek çalıştığı günler 
olur. Altı ay ödemesiz 
makineler alır ve gece 
gündüz çalışarak işleri 
düzeltir.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLAR
1990’lı yıllarda Mehmet İnan’ın çocukları da 
firmada çalışmaya başlar. Aile mesleğine 
uygun olarak ODTÜ Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olan Vasıf İnan, 
master yaptıktan sonra 1992 yılında işletme 
bünyesinde görev alır. İlerleyen yıllarda 

Selçuk Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü’nden 
mezun olan Deniz 
İnan Can da şirkette 
çalışmaya başlar 
ve İhracat Müdürü 
olur. İşletme mezunu 
gelini de firmada 
çalışmaya başlar. 2000 
yılına gelindiğinde, 
hem çocukların 
katılımı, hem de diğer 
firmayla yaşanan 
isim karışıklığını 
önlemek için firmanın 
ismi baba, oğul ve 
kızın isimlerinin baş 
harflerine atıf yapan 
“MVD İnan” olarak 
değiştirilir. 

Çocuklarının 
şirkette çalışmaya 
başlamasıyla biraz 
rahatlayan Mehmet 
İnan, 1992- 1999 yılları 
arasında Konya Sanayi 

Odası Başkanlığı da yapar. Bu süre içinde 
başarılı çalışmalar imza atar Mehmet İnan. 
Daha önceden projelendirilmiş olan 3. OSB 
Mehmet İnan’ın döneminde gerçekleşir. 
Konya’ya uçak seferlerini başlamasında ve 
Konya Sanayi Odası’nın ilk modern binasına 
kavuşmasında da büyük emekleri olur. 
Ayrıca Konya’dan ilk kez 40-45 kişilik bir 
ekiple düzenledikleri yurt dışı gezisi, Konyalı 
sanayicilerin yurt dışına açılmalarında 

kilometre taşı olur. 1999 yılında yeniden aday 
olmaz ve görevi devreder.

YURT DIŞI FUARI DÖNÜM 
NOKTASI OLUR
Ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılı MVD 
İnan için önemli bir dönüm noktası olur. 
Krize rağmen 2001 yılında ilk kez yurt dışı 
fuarına katılan firma, böylece yurt dışı 
pazarlara açılır. 2001 yılında yaptıkları bu 
hamle sayesinde, bugün imalatın yüzde 
90’ını ihraç eden bir firma haline gelir MVD 
İnan. Genel olarak sipariş üzerine ve yurt 
dışına çalıştıklarını belirten Mehmet İnan, 
“Makinelerimiz Avrupa ve Amerika’da 
oldukça beğeni topluyor. Kaliteden taviz 
vermediğimiz için ürünlerimizi daha çok yurt 
dışına gönderiyoruz. Bugün dünya pazarı 
ekonomik olarak sıkıntı içinde fakat MVD 
İnan global krizin başladığı 2007’den beri 
performans kaybetmeden çalışmalarını 
sürdürüyor.” diyor. 

BİRİNCİ KURAL: KUL 
HAKKINA RİAYET

MVD İnan’da birinci kuralın 
kul hakkına riayet etmek 
olduğunu belirten Mehmet İnan, 
“Başkasının hakkına tecavüz 
etmemek hususuna çok dikkat 
ediyoruz. Makineyi müşteriye 
kararlaştırdığımız tarihte teslim 
etmek, şirket kültürümüzün 
parçası. Servis hizmetine de dikkat 
ediyoruz. 30 yıllık makinelerimize 
bile servis hizmetini eksiksiz 
sağlıyoruz. Dünyanın her yerinde 
servis hizmeti beş, yedek parça 
hizmeti ise 10 yıldır. Dediğim gibi 
30 yıllık makinemizin bile hala 
yedek parçası mevcuttur. Şili’ye 
bile servis için arkadaşlarımızı 
gönderdik. Kullanım hatasından 
kaynaklanan bir sorunu oraya 
gidip, çözerek geri döndüler. 
Müşteri memnuniyetini sağlamak 

için elimizden geleni yapıyoruz. Çok 
büyük yanlışlar olmazsa işçi çıkarmayız, 
prensiplerimizden birisi de budur.” diyor. 

Bugün beş kıtada 80 ülkeyle çalışan MVD 
İnan, imalatının yüzde 90’ını yurt dışına ihraç 
ediliyor. 12 bin 500 metrekare alanda 100 
kişilik bir personelle üretime devam eden 
firmaya 50-60 kişi de dışarıdan tedarikçi 
olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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BENİM FİLOM’DAN ÜYELERİNE 
İNDİRİMLİ MAZOT KAMPANYASI

Türkiye’de ilk kez 
uygulanan üyelik 
sistemiyle Cat® 
markalı Bekoloder 
(Kazıcı Yükleyici), 
Mini Ekskavatör ve 
Mini Yükleyici iş 
makinelerini üyelerinin 
kullanımına  Borusan 
güvencesiyle sunan 
Benim Filom, Petrol 
Ofisi ile işbirliği yaparak 
avantajlı bir kampanya 
başlattı. Kampanya 
kapsamında Benim 
Filom üyeleri iş 
makinesi, binek ya da 
kamyon fark etmeden 
tüm araçlarının 
deposunu Petrol Ofisi 
istasyonlarından özel 
indirimlerle dolduruyor.

Getirdiği yeni iş modeliyle sektörde bir 
ilke imza atan ve iş makinesi sektöründe 
makineciler ve inşaatçılar için katma 
değer sağlayan Benim Filom, üyelerine 
büyük avantajlar sunan bir kampanya 
başlattı. Petrol Ofisi işbirliği ile gerçekleşen 
kampanya dahilinde Benim Filom üyeleri 
bütün araçları için mazotu indirimli 
fiyatlardan alabiliyorlar.

Bu kampanyadan hem mevcut üyeler hem 
de yeni üye olacak adaylar yararlanabiliyor. 
Kampanyadan yararlanacak mevcut üyelerin 
aktif paketlelerinin olması gerekiyor. 
Üyelik ön bedelini ödenmesi ardından en 

az bir kere fatura oluşturan yeni üyeler de 
kampanyadan yararlanabiliyor. 

YENİLİKÇİ BİR İŞ MODELİ: 
BENİM FİLOM
Makine kiralama ve hafriyat hizmeti 
veren işletmeler Benim Filom’un makine 
parkından diledikleri zaman diledikleri yerde 

ihtiyaç duydukları makineden kullandıkları 
kadar ödeyerek yararlanıyor, maliyetlerini 
düşürerek işlerini büyütüyor.

Bu iş modelinde inşaat şirketleri de doğru 
makine ve operatör bulmak için vakit 
kaybetmiyor, piyasa koşullarında fiyatlama 
ve operatör bildirim sistemi sayesinde işin 
maliyetini net görebiliyor ve şeffaf bir hizmet 
alabiliyorlar.

Benim Filom, üye olmak isteyen makineci 
ve hafriyatçıları paketler ile ön ödeme 
karşılığında üyelik sistemine dâhil ediyor. 
Benim Filom ile üye olmadan işbirliği yapan 
inşaatçılar ise anlık makine taleplerini 
Borusan güvencesiyle kusursuz bir şekilde 
karşılanmasının ayrıcalığını yaşıyorlar.

Üyeler ve müşteriler, ihtiyaç duydukları 
ve filoda yer alan herhangi bir tipteki 
makineyi nitelikli operatör, mazot, bakım, 
amortisman, makine yatırımı gibi konularla 
uğraşmadan telefon ya da web sayfası 
üzerinden talep edebiliyorlar. 

İşlerini Borusan güvencesiyle profesyonel bir 
şekilde bitiren Benim Filom üyeleri, sadece 
küçük iş makinesinde değil akaryakıtta da 
avantajlı olmaya devam ediyor.
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“WIN EURASİA İFTAR BULUŞMALARI”
İSDER DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. ve İSDER 
tarafından desteklenerek organize edilen CEMAT 
Eurasia fuarları çerçevesinde, “WIN Eurasia İftar 

Buluşmaları“ 
İstif Makinaları 
Distribütörleri 
ve İmalatçıları 
Derneği 
(İSDER) 
desteği ile 
6 Haziran 

tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Crown 
Plaza Hotel Ankara’da gerçekleştirilen 
organizasyona İSDER çalışma komite 
başkanları, Genel Sekreterlik çalışanları, 
İSDER üye firmalarının temsilcileri, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, 
Ankara’daki sektör temsilcileri, sektör 
derneklerinden temsilciler ve sektörel basın 

mensupları katılım gösterdi. 
Davetliler iftar öncesinde bir 
araya gelerek sektör hakkında 
sohbet edip, iftar saatini 
beklediler. Gerçekleştirilen 
organizasyonun aynı zamanda 
sektörün Ankara’daki nabzının 
tutulması için bir fırsat 
olduğunu belirtilirken; değerli 
kamu kurum, kuruluşları 
ve üyeleri ile buluşmanın 
mutluluğu içerisinde 
olduklarını belirtildi.

ÇÖPLER 21.00’DE DIŞARI

Çankaya Belediyesi halk sağlığını korumak 
ve görüntü kirliliğini engellemek için 
çöplerin saat 21.00’de dışarı çıkarılması 
kuralına uyulmasını istedi.

Belediye yetkilileri, kurala uymayanlara, 
yasaların gerektirdiği yaptırımların 
uygulanacağını hatırlattı.

Çankaya Belediyesi, halk sağlığını 
korumak ve görüntü kirliliğini engellemek 
için çöplerin saat 21.00’den sonra dışarı 
çıkarılması kuralına uyulmasını istedi.

Zamanından önce çıkartılan 
çöplerin kirliliğe neden olduğunu 
belirten belediye yetkilileri, ev 
ve işyerlerinde oluşan çöplerin 
sağlam çöp torbalarına konularak 
21.00’den sonra çıkartılması, 
konteyner bulunan semtlerde 
çöplerin konteynerlerin içine 
atılması gerektiğini bildirdi.

Çöp araçlarının, şehir içi trafiği 
olumsuz etkilememesi için saat 
20.30’da merkez şantiyeden 
ayrılarak toplama güzergahlarına 

gittiğini kaydeden yetkililer, bu 
nedenle çöplerin saat 21.00’den sonra 
çıkarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

ERKEN ÇIKARANA 208 TL 
CEZA
Erken çıkarılan çöp poşetlerinin çevre 
sağlığını tehdit ettiğini belirten yetkililer, 
Çankaya’da çöpleri saat 21.00’den önce 
dışarıya çıkaran ve gelişigüzel bırakan 
vatandaşlara, çevre kirliliğine sebep 

olmaktan yasaların gerektirdiği yaptırımların 
uygulanacağını hatırlattı.

Toplum sağlığını tehdit edenlere en az 208 
TL cezai işlem uygulandığını ifade eden 
yetkililer, söz konusu davranışın tekrarı 
halinde cezanın katlanarak arttığını da 
bildirdi.
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ALTAŞ TEMİZLİK DE
“OTOKAR ATLAS” DEDİ

Hafif kamyon 
segmentine güçlü 
donanım özellikleri, 
yük taşıma kapasitesi, 
sürüş konforu ve düşük 
işletme giderleri ile yeni 
bir soluk getiren Otokar 
Atlas, Altaş Temizlik’in 
de tercihi oldu. Yol 
süpürme aracı olarak 
kullanılacak 2 adet 
Otokar Atlas teslimatı 
Otokar Bayi Gaziantepli 
Kardeşler tarafından 
gerçekleştirildi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, hafif 
kamyon segmentinin iddialı aracı Atlas ile 
farklı iş kollarındaki işletmelerin yükünü 
hafifletmeye devam ediyor. Düşük işletme 
giderleri, çevreci ve ekonomik motoru ile 
kullanıcısına her daim kazandıran; sürüş 
konforundan güvenliğe birçok yeni özelliğin 
standart olarak sunulduğu Otokar Atlas, 
Altaş Temizlik’in de tercihi oldu. 

Türkiye’de birçok bölgede çöp toplama ve 
nakli, cadde ile sokakların temizlenmesi, 
konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilmesi 
gibi atık yönetimi konusunda belediyelerin 
iş ortağı konumunda olan Altaş Temizlik, 
filosunu 2 adetlik Atlas ile güçlendirdi. Yol 
süpürme aracı olarak kullanılacak Otokar 
Atlas, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler 
Kamyon Bölge Satış Müdürü Gökhan 
Aytemiz tarafından Altaş Temizlik Satın 
Alma Sorumlusu Barış Balcan’a teslim 
edildi. 

Müşteri beklentileri doğrultusunda üretilen 
Otokar Atlas’ı dış ve iç tasarımının yanı 
sıra sahip olduğu güçlü Euro 6 motoruyla 
beğendiklerini belirten Altaş Temizlik Satın 
Alma Sorumlusu Barış Balcan, Atlas’ın 
gelişmiş güvenlik özellikleri, düşük bakım 
giderleriyle de ön plana çıktığını söyledi.

PERFORMANS, GÜVENLİK 
VE KONFOR BİR ARADA
Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında 
taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan alan 
Otokar Atlas, ABS, elektronik denge 
kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve 
geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolculuk 
boyunca güven veriyor. Yenilenen iç kabini ile 
konfor konusunda fark yaratan Otokar Atlas, 
şerit takip sistemi LDWS ile sürücülerin 
yolculukları esnasında şerit dışına çıkmaları 

durumunda uyararak güvenliği üst düzeye 
çıkarıyor. Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı 
uzunluk seçeneğine sahip olan Atlas, aynı 
zamanda hız sabitleyicisi özelliğini standart 
olarak kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıların 
konforlu sürüş isteklerine birçok yönden 
cevap veren Otokar Atlas, yokuş kalkış 
desteği (HSA) ile sürücülerin dik rampalarda 
aracı geri kaydırmadan yola devam 
etmelerini sağlıyor.

Kullanıcı konforu için pek çok detayın yer 
aldığı ticaretin yenilenen kahramanı Atlas, 
direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol 
bilgisayarı, geniş torpido gözleri, yenilenen 
orta konsolu, koltuk kumaşı, ve dikiz 
aynalarıyla da dikkat çekiyor. LED sinyali 
ve sis lambalarıyla modern dış görünüme 
sahip Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile 
sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.
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UZMANLAR PLATFORM ANKARA’DA 
KATILIMIN YÜKSEK OLDUĞU BİR İFTAR 
ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI!

Uzmanlar Platform 
ve Ankara Vinç 
İşletmecilerinin ortak 
olarak düzenlediği 
iftara Ankara’da faaliyet 
gösteren 150’den fazla 
platform ve vinç firması 
davet edildi.

ANKARA’DA UZMANLAR 
PLATFORM RÜZGÂRI...
Uzmanlar Platform’un, Ankara Vinç 
İşletmecileri Derneği ile ortak olarak 
düzenlenen iftar etkinliği 150’den fazla 
firmanın katılımı ile gerçekleşti. İftar etkinliği 
sırasında sergilenen ürünler Uzmanlar grup 
bünyesi içinde 45 metre sepetli platform ve 
Uzman Lift/Snorkel -Dino lift markaları ile, 
Ay Platform olarak ise distribütörlüğü alınan 
Çin’in en büyük platform üreticilerinden 
LGMG makaslı platformları alanda 
sergilendi.

Ankara Vinç İşletmecileri Derneği Başkanı 
ve tüm yönetimi iftar etkinliğinde hazır 
bulundu. Şehir dışından iftar daveti 
nezaketine uyup Bursa’dan gelen Bursa 
Vinç İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet 
Arslan, Araç Üstü Ekipmanları (Arüsder) 
Derneği Başkanı Burhan Fırat’ta davete 
icabet etti. İftar programı devamında Ankara 
Vinç İşletmecileri Derneği başkanı Zafer 
Avcı, Uzmanlar Platform ile yaptıkları bu 

etkinliğin öneminden 
bahsetti. “Bu tarz yapılan 
tüm etkinlikler sektörün 
yerli ve distribütör 
firmalarına her zaman 
destek olmuştur” 
diyerek sözü Bursa Vinç 
İşletmecileri Derneği 
Başkanı Mehmet Arslan’a 
iletti. Arslan, etkinliklerin 
sektör için önemli 
olduğunu, sektörün 
ancak bu tarz etkinlikler 
ile tanıtımını daha iyi 
yapabileceğini belirtti.

Sonrasında Uzmanlar Platform Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Tursun konuşma 
için söz aldı. Tursun, kısa özetle Uzmanlar 
Platformun 100 m2 lik bir atölyede sektöre 
giriş yaptıklarını, bugün ise 3.000 m2 
yere sahip olarak çalışmalarına tüm hız 
devam ettiklerini, iş güvenliğini, gelişen 
teknoloji ile makinaların üretimini, ARGE 
merkezlerinin kurulmasını, yüksek 
metrajda makinelerin en yakın zamanda 
üretiminin gerçekleştireceklerini, yerli 
üretimin ülkenin geçtiği sıkıntılı süreçlerde 
önemli katma değer katacağını, üretimin 
Türkiye’nin olmazsa olmazı olduğunu 
belirtti. İhracatlarını her geçen gün arttığını 
sözlerine ekleyen Yusuf Tursun bu vesileyle 
Ankara Vinç İşletmecileri Derneği Başkanı 
ve tüm yöneticilerine göstermiş oldukları ilgi 
alakadan dolayı teşekkür etti. “Düzenlenen 
iftar programında bizleri yalnız bırakmayıp 
davetimize teşrif eden bütün misafirlerimize 
teşekkür eder, bir sonraki programda 
görüşmek dileğiyle çalışmalarında bol 
kazançlar temenni ederiz.” şeklinde 
sözlerini noktaladı.



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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HİDROMEK
BAŞARILARIYLA 
YÜKSELİYOR!
HİDROMEK, Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Listesi’ndeki Yerini 
Yükseltmeye Devam Ediyor.

Türkiye’de sanayi faaliyet 
kolunda yer alan en büyük 
kuruluşların tespit edilmesi 
amacıyla İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yapılan 
araştırmalar ile “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
listesi açıklanıyor. Her yıl 
bir önceki yılın verileri ile 

hazırlanan listede bu yıl 
HİDROMEK, geçen yıllara 
göre daha üst sıralarda yer 
aldı.

Türk sanayisi için referans 
kabul edilen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 
Listesi’nde HİDROMEK, 108. 
sıraya yükseldi. HİDROMEK, 
2015 yılında aynı listede 146. 
sırada yer almıştı.

ATIK TRANSFER FİLOSU HAZIR

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Yunusemre ilçesi Uzunburun mevkiine 
yapılan ve açılışına sayılı günler kalan 
Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli 
Depolama Alanı’na ilçelerden de gelecek 
olan katı atıkların taşınması için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından araç alımı devam 
ediyor. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Yunusemre ilçesine yapılan Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama 

Alanı açılış için gün sayarken, tesise 
gelecek olan katı atıkların aktarımı 
için planlama çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Yapılan planlama 
kapsamında ilçelerden taşınacak olan 
katı atıkların aktarılmasında kullanılacak 
olan araçların da alım çalışmaları 
tamamlanma noktasına geldi. Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Ertuğrul Yıldırım, ilk etapta çöp transfer 
istasyonlarının her ilçeye yapılması 
şeklinde planlandığını hatırlatarak, 
ilçe belediye başkanlarına destek olma 
anlamında Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün’ün bu şekilde 
talimat verdiğini kaydetti. 

5 TIR, 7 SEMİ TREYLER

Çöp transfer istasyonlarının yapılmaması 
durumunda ilçe belediyelerin çöplerini 
merkeze getirmek zorunda kalacaklarını, 
bu durumun da ek bir maliyet ve külfet 
getireceğine dikkati çeken Yıldırım, 
“Bakanlıklarla yaptığımız görüşme 
sonucunda bu sayı 9’a kadar indi. Sayının 

9’a inmesiyle birlikte almayı planladığımız 
araç sayısı da 40’a kadar düştü. Biz şu 
an 5 tırımızı ve 7 semi treylerimizi aldık. 
Planımız 2017 sonu ya da 2018’in başlarına 
doğru katı atık ile alakalı yatırımlarımızın 
çoğunu bitirmiş olmak” dedi. Yıldırım, 
yapılan planlama sonunda Manisa’nın tüm 
çöpünü kontrol altına almış, ayrıştırmasını 
yapan, geri dönüşümünü sağlayabilen, 
katı atıktan (çöpten) elektrik üretebilen ve 
düzenli depolamayı sağlayan entegre bir 
sistemin yürüdüğünü herkese göstermeyi 
amaçladıklarını söyledi.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 MAYIS AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU  “  NU AÇIKLADI 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam 
pazar yüzde 9 oranında daralarak 325 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında 
daraldı ve 240 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari 
araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, 
ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 
seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim 
baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mayıs 
dönemine göre üretimde yüzde 37 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 
19 geriledi. 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
32 oranında artarken, otomobil ihracatı 
ise yüzde 54 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam ihracat 598 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 425 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 23, 
Euro bazında yüzde 28 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 12,004 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 77 artarak 5,069 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 84 artarak 4,717 Milyar € 
seviyesine yükseldi. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI MAYIS AYI 
SONUÇLARI

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 

toplam 727 bin 997 adet taşıt aracı üretildi, 
otomobil üretimi ise yüzde 41 artarak 506 
bin 747 adet düzeyinde gerçekleşti.

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

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 748 bin 569 
adet olarak gerçekleşti.

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

Minibüste yüzde 76

K. Kamyonda yüzde 75

B. Kamyonda yüzde 11 

Otobüste yüzde 7  oranlarında artı ve

Midibüste  yüzde 3

Kamyonette  yüzde  12  
oranlarında azalma kayd

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
41 oranında artarak 507 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör 
üretimi yüzde 17 oranında azalarak 20 bin 
572 adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam 
satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 325 bin 
193 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
10 oranında azaldı ve 239 bin 760 adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait 
otomobil satışları ithalatın pazar payının 
2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 69 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2007–2017 yılı Ocak-Mayıs dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 

satışları  tabloda belirtilmiştir. Buna göre, 
ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde yüzde 50 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla 
göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 4 oranında 
arttı.

Tablo 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla 
göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
3 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 8 
oranında azalırken, ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 3 oranında arttı.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 
oranında azalarak 7 bin 693 adet, kamyon 
pazarı yüzde 19 oranında azalarak 6 bin 
559 adet, midibüs pazarı yüzde 9 oranında 
azalarak 731 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 
33 oranında azalarak 403 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 
16, otomobil pazarı yüzde 26 ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 2 oranlarında artarken, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 44 oranında 
düşüş gösterdi. 

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 425 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 598 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 32 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 54 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 3 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 
yılı Ocak-Mayıs dönemine göre yüzde 14 
oranında azalarak 5 bin 450 adet olarak 
gerçekleşti.

Tablo 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam üretim yüzde 22, 
otomobil üretimi ise yüzde 41 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 728 bin adet, 
otomobil üretimi ise 507 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
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GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000)

TABLO 2.1:  Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO 4.1:  Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

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

TABLO 1.1:  Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

Kaynak : OSD



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 



Bu ayki konuğum, Serdar Kaleli. 
Üçüncü bir adı daha var ve o adından kendisi bakın nasıl bahsediyor... 
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BAŞARILI HAYATLAR

Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

Adım rahmetli dedemin adı ile başlıyor. 
Mahmut Serdar Kaleli, Ankara’da 1964 
yılı soğuk bir Aralık günü doğmuşum, 
çocukluk bu ya,  çok kızardım beni Mahmut 
diye çağırmalarına, “Benim adım Serdar” 
diye hemen düzeltirdim. Hâlbuki insanın 
dedesinin, atasının adını taşıyor olması ne 
kadar güzel bir gelenek ve özel bir his, ama 
çocukken fark etmemiştim.

Doğduğunuz yılın veya 
yerin bugünkü yaşam 
tarzınızı etkilediğini 
düşünüyor musunuz? 
İnsanların doğdukları ve yetiştikleri 
yerlerin, doğanın, iklimin ortamına 
göre,  belirli özellikler taşımaları çok 
normal. Deniz kıyısında, ya da dağlık bir 
bölgede veya bir çöl vs. gibi karakteristik 
özelliklere sahip bölgelerde yetişmek o 
insanda belirgin bir takım özelliklerin 
yerleşmesine neden oluyor, ancak büyük 
şehir yaşantısında bu bölgesel özelliklerin 
insan üzerindeki etkisinin daha sınırlı 
olduğunu düşünüyorum. Tabi Ankara 
büyük şehir olmasına rağmen İstanbul ile 

karşılaştırıldığında, 
hele de bizim 
yaş gurubunun 
çocukluk ve gençlik 
yıllarını düşünecek 
olursak, çok daha 
mütevazı bir 
memur kentiydi. 
Bu arada, babamın 
işi dolayısıyla 
ilkokulu Balıkesir’de 
okuduğum ve 
daha sonra Ankara 
Anadolu Lisesini 
kazanınca ortaokul/
lise tahsili için 
öğrenim hayatımın 
geri kalan kısmını 

Ankara’da devam ettiğim için, Ankara’nın 
Balıkesir’e kıyasla büyük şehir olmanın 
etkisi fazlasıyla hissedildi. Ankara’dan 
ziyade; Anadolu Lisesinin ve ODTÜ’nün 
bugünkü yaşam tarzımı çok daha fazla 
etkilediğini düşünüyorum.

Lise veya üniversite 
yıllarınızdan aklınızda 
kalan Okulla ilgili bir 
anınızı bizimle 
paylaşır mısınız? 
Malum şimdilerde öğrenim 
sistemi sürekli değişiyor, 
bizim zamanımızda 
Anadolu liselerinde orta ve 
lise öğrenimi beraberdi ve 
hazırlık sınıfı ile beraber 
yedi yıldı. Hazırlık sınıfında 
yatılı okuyorduk, herkes 
gece yatınca yorganı 
kafasına çekip ağlardı ve 
eve çıkabilmek için hafta 
sonunu iple çekerdik. 
Fazla değil bir kaç ay 
sonra Pazartesi okula 

dönüşü iple çeker olmuştuk. Çocukluktan 
ergenliğe geçiş sürecinde birbirimizi 
şekillendirip beraberce büyüdüğümüz yatılı 
okul arkadaşlarımın hiç birisini unutmam 
mümkün değil.

Bir anı da ODTÜ’den: Üniversite birinci 
sınıfta teknik resim dersini alıyoruz.  
Necmettin Şuşut adlı bir hocamız geliyordu 
derse. Herkes anımsayacaktır final öncesi 
ara sınavlar (mid-term sınavları) 50 
üzerinden olurdu. Bir sınavdan 50 üzerinden 
51 almıştım. Necmettin Hoca el yazısıyla 
50+1 = 51 yazmıştı. “Ah keşke bende senin 
gibi güzel yazı yazabilseydim, bu 1 puanı 
güzel yazın için veriyorum” demişti. Allah 
rahmet eylesin, bizleri bugünlere getiren 
değerli öğretmenlerimizin üzerimizde hakkı 
çok büyük.

Meslek seçimi konusunda 
bize neler anlatmak 
istersiniz?  
1981 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümünü kazandım. Makina Mühendisliği 
babamın da mesleği. O da ODTÜ makina 
mezunu ve babam mesleki anlamda 
bana hep bir rol model olmuştu. Aklımın 
erdiği yaşlardan beri de “Ben de makina 



mühendisi olacağım” hedefiyle büyüdüm. 
Hatta hiç unutmuyorum, üniversite 
tercihlerinin yapılmasından bir gün 
önce babam bana içinde “Oğlum tıp 
yazmayı düşünmez misin?” geçen bir 
cümle kurmuştu. “Baba herhalde şaka 
yapıyorsun, yıllarca makina mühendisliği 
hayaliyle yaşadıktan sonra bu nasıl soru?” 
diye cevap vermiştim. Sanırım ebeveynler 
kendi aralarında çocuklarıyla ilgili konuları 
konuşurken, birileri aklına girmeyi denemiş. 
Benim cevabım karşısında hiç üstelemedi 
ve ilk tercihe ODTÜ Makina Mühendisliği 
yazdık. Hatta bölüm hocalarımızdan 
Profesör Hafit Yüncü, babamın sınıf 
arkadaşıydı.  

Halen içinde 
bulunduğunuz iş, 
mesleğinizle ilgili mi? 
Biliyorsunuz Makina Mühendisliği’nin 
faaliyet alanı çok geniş. Ancak, sınıf 
arkadaşlarımla karşılaştırdığınızda makina 
mühendisliği yapıyorum demek gerçek 
mühendislere haksızlık olur. Daha ziyade 
enerji konusunda uluslararası alanda 
pazarlama ve satış danışmanlığı, temsilcilik 
tarzında bir sektörde çalışıyorum. Bu arada 
makina mühendisliği birikimimi özellikle; 
teknik resim, malzeme, imalat teknikleri 
gibi alanlarda sıklıkla kullanıyorum. 
Özellikle bir dönem temsilciliğini yaptığımız 
yabancı firma adına Türkiye’de bazı fason 
imalatlar yaptırdığımız dönemde makina 
mühendisliğinin çok fazla faydasını gördüm.

Mesleğiniz ile birlikte 
yaptığınız hobiniz var mı? 
Var tabi, olmaz olur mu? Bence insan 
hobileri olmadan yaşayamaz veya hayattan 
yeterli tadı alamaz. Kanımca hobiler, bir 
insanın gerçek kişiliğinin, iç dünyasının 
dışa vurumu. İnsan mesleğini seçerken 
yeterince bilinçli hareket edemeyebiliyor, 
ancak hobileriniz tamamen size ait ve size 
özel olduğu için gerçekten sizi yansıtıyor. 
Biliyorsunuz bir atasözü “Bana arkadaşını 
söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” der; 
ben duymadım ama aslında “Bana hobilerini 
söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” 
şeklinde bir atasözünün de olması gerekir 
diye düşünüyorum. 

Benim en büyük hobim savaş sanatları; 
aslında hobiden öte bir yaşam tarzı demek 
daha doğru olur. 15 yılı aşkın bir süredir 

savaş sanatlarıyla uğraşıyorum. Savaş 
sanatları tanım olarak oldukça geniş bir 
alan; benim ilgilendiğim sanatlar spesifik 
olarak; Tai Chi ve Ninjutsu. Tai Chi daha 
çok bireysel ve içsel çalışmalara dayanan 
karşılıklı temas ya da mücadele içermeyen 
“non-contact” diye tanımlanan bir savaş 
sanatı. Ninjutsu ise tam bir hayatta kalma 
sanatı olup “semi- contact” ve “full-contact” 
teknikleri içeriyor. Savaş sanatlarıyla ilk 
tanışmam üniversite yıllarına dayanıyor. 
Hepinizin de tanıdığı Seyit Rıza Tiğrek 
vesilesiyle olmuştu ve yüksek lisans 
sırasında yaklaşık bir yıl kadar Tekvando 

çalıştım. Daha sonra 2002 yılında Tai Chi 
ile tanışana kadar savaş sanatları ile ilgili 
bir uğraşım olmadı. 2002 yılından beri Tai 
Chi ve 2010 yılından beri de İsveçli Jörgen 
Lindberg ile Ninjutsu çalışıyorum. Sensei 
Jörgen, Ninjutsu’yu 1970’li yıllarda Avrupa’ya 
getiren ve Ninjutsu’nun Japonya’daki 

babası olarak bilinen Masaaki Hatsumi’nin 
öğrencisi Bo Munthe’nin öğrencilerinden. 
Kastamonu’da yaşıyor; tam bir savaşçı 
ve tam bir centilmen. Savaş sanatlarının, 
kişinin karakteriyle bağlantılı olarak maço 
bir yaşam tarzına yönelme tehlikesi var. 
Bu nedenle, savaş sanatlarıyla uğraşan 
kişinin hangi sanatı yaptığından ziyade nasıl 
bir hocayla çalıştığı çok önemli. Çünkü, 
savaşçı ruhu ve felsefesini çıkardığınız 
zaman ortaya çirkin bir sokak dövüşü 
kalıyor. Savaşçı ruhunu çok güzel anlatan 
bir söz vardır; “Bir savaştan kaçınmak için 
gerekirse yolumu bir kilometre değiştiririm. 
Ancak, savaş kaçınılmazsa bir milim dahi 
geri adım atmam.” 1000 yılı aşkın bir 
geçmişe sahip olan Ninjutsu bu anlamda 
beni çok etkiledi. Bir tarihte, National 
Geographic kanalında Fight Science (Dövüş 
Bilimi) adlı bir belgesel izlemiştim. Farklı 
savaş sanatlarının bilimsel yöntemlerle 
incelendiği bir belgesel. Dövüşçülerin 
vücutlarına sensörler bağlanıyor, çok 
hassas kameralarla çekimler yapılıp 
bilgisayara aktarılıyor ve analiz ediliyor vs... 
Detaylı analizlerin sonucunda, Ninjutsu 
o belgeselde tüm savaş sanatlarının tacı 
olarak değerlendirilmişti. Belirtmekte 
fayda var, o tarihte daha Ninjutsu ile 
tanışmamıştım. Güç, denge, esneklik 
ve koordinasyonu arttırarak minimum 
enerji ile maksimum iş üretmeyi öğreten 
Ninjutsu yaşamı son derece kolaylaştırıyor. 
Ve en önemlisi, sokakta bir problemle 
karşılaştığınızda, emin olun işe yarıyor. Ben 
aynı zamanda haftada 2 gün de Ankara’nın 
Çayyolu semtinde bir spor merkezinde 
Ninjutsu dersi veriyorum.

8. Hayatta hiç hata 
yaptığınızı düşünüyor 
musunuz, eğer birkaç 
hatadan bahsederseniz, 
en büyük hata neydi 
söyleyebilir misiniz? 
Hatasız kul olur mu Sevgili Gürbüz! Sadece 
hiç bir şey yapmazsan hata yapmazsın. 
Tecrübemizi, birikimimizi, karakterimizi 
oluşturan yaptığımız hatalardır. Bir konuda 
çok iyi olduğunu düşünen bir insan, ilk 
hatasını yaptığında aslında gerçekten 
öğrenmeye başlamış demektir. Hatayı 
yapana kadar sadece bildiğini zannedersin. 
Mesela ilk trafik kazasını yaptığında 
şoförlüğü öğrenmeye başlarsın, ondan 
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önce sadece araba kullanıyorsundur. İlk 
lastik patladığında, ilk benzinin bitip yolda 
kaldığında vs... başlar öğrenme süreci.

Bu nedenle insanın hayatta yaptığı en 
büyük hata, en kıymetli dersi almasını 
sağlar ve çok değerlidir. Dolayısıyla 
hatalarımıza takılıp kalmak yerine öğrenmiş 
ve tecrübelenmiş bir birey olarak yaşama 
daha güçlenerek devam etmek gerek. Uzak 
Doğu felsefelerinde, insanın üç ekseninin 
olduğundan bahsedilir; beden, akıl (zihin) ve 
kalp (ruh). Batı öğretilerinde “farkındalık” 
veya “anı yaşamak” gibi tanımlanan durum 
aslında bu üç eksenin eş merkezli olma 
halidir. Beden her zaman ordadır, ancak 
akıl ve kalp genellikle ya geçmişte ya da 
gelecekte seyahat ederler; ender olarak 
bedenle aynı merkeze gelirler. Aslında 
mutlu ve sağlıklı olmanın en temel ve en 
basit kuralı, bu üç ekseni de eş merkezde 
tutabilmektir. Bu nedenle aklımızı ve 
kalbimizi hatalarımızda takılıp kalmak 
yerine, bedenimizle eş merkeze getirmeyi 
öğrenmekte yarar var. 

Eminim hem mesleğinizi 
icra ederken hem de 
hobinizi bir profesyonele 
yakın seviyede 
yaparken, birçok ülkeye 

gitmişsinizdir. İstiyorsunuz 
ki sizi tanıyan herkes 
oraya gitsin, hangi ülke 
olurdu sizin tercihiniz?
Zor bir soru. İşim gereği çok fazla yurtdışı 
seyahat etme şansım oldu. Özellikle de 
kimsenin zaman ve para ayırmayacağı 
ülkelere gitme şansım oldu. Hatta 
düşünüyorum da benim iş amaçlı seyahat 
ettiğim ülkelerin çoğuna şimdi servet 
teklif etseniz gitmem diye düşünüyorum; 
Irak, Suriye, Libya, Yemen, Mısır ilk aklıma 
gelenler. Gerçi ben gittiğim dönemlerde de 
güllük gülistanlık değillerdi, ama şimdi çok 
daha beter bir insanlık ayıbı yaşanıyor bu 
ülkelerde. Gene hem işim gereği hem de 
seyahat amaçlı Avrupa’nın da neredeyse 
tamamında bulundum. Ayrıca, Kuzey 
Afrika, Çin, Hindistan, Türki Cumhuriyetler 
vs... Ancak, bulunduğum ülkeler içinde 
benim gözümde çok farklı, eskilerin 
deyimiyle şahsına münhasır olan bir ülke 
var: İsviçre. Doğayla uyumun, teknolojinin, 
insana değerin, adaletin, estetiğin, refahın, 
çalışkanlığın, vatanseverliğin bu kadar 
üst düzeyde ve bilinçli olduğu başka 
ülke görmedim. Mustafa Kemal Atatürk, 
“Köylü milletin efendisidir.” demiş değil 
mi? Neden; öğretmen, asker, doktor, 
mühendis vs... milletin efendisidir dememiş, 
hiç düşündünüz mü? İsviçre’ye gidenler, 

köylünün gerçekten milletin efendisi 
olduğunu görebilirler. 

Bu güne kadarki 
yaşantınızda, yol 
ayrımlarınız oldu mu ve 
bu yol ayrımlarında karar 
vermekte zorlandınız mı?  
İş hayatı için benzeri bir yol ayrımı yaşadım. 
2002 yılının sonuna doğru, profesyonel 
çalışma hayatımı sonlandırıp, şimdi 
birlikte olduğum ortağım ile kendi işimizi 
kurma kararı almak üzereyken, daha 
öncelerden iş başvurusu yaptığım oldukça 
büyük bir Amerikan petrol şirketinin Türki 
cumhuriyetler sorumlusu konumunda ve 
çok iyi şartlarda bir iş teklifi almıştım. O 
dönemde, şirketimiz daha yeni kuruluş 
aşamasındaydı, her hangi bir maddi bir 
gelirimiz yoktu ve kendi birikimlerimizle 
ayakta durmak zorundaydık. Hatta o 
dönemde kendime bir hedef koymuştum: 
“O günkü birikimimle hiç bir kazancım 
olmadan bir sene idare edebilirim, baktım 
olmuyor, o zaman tekrar profesyonel 
yaşama geri dönerim” düşüncesi ile kabul 
etmemiştim. 

11. Bugün geriye dönüp 
baktığınızda iyi ki bunu 
seçmişim diyor musunuz? 
Şimdi geriye dönüp baktığımda neyin doğru 
neyin yanlış olduğunu değerlendirmek 
belki güç, ama şu var ki, 17 yıldır bir 
şirketi ayakta tutmak gerçekten kolay 
değil. Kendi işinin sahibi olmak çok farklı 
bir psikolojik durum aslında, profesyonel 
yaşamdaki alışkanlıklarınızı ciddi 
anlamda değiştirmeniz gerekiyor, bunu 
öğrenemeyenlerin ayakta kalması da çok 
zor.

12. Seçmediğiniz 
alternatife odaklansanız 
şu anda nerede olurdunuz 
acaba? 
Mutlu ve sağlıklı olmak için üç eksenimizi 
de eş merkezde tutalım. Aklımızı ve 
kalbimizi hatalarımızda takılıp kalmak 
yerine, bedenimizle eş merkeze getirmeyi 
öğrenmekte yarar var.
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1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan 
ve bu yıl 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla 
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli 
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz 
Türk, 50 yılda birçok ilke, yeniliğe, başarıya 
ve rekora imza attı. Şirket, sadece 
üretim, satış ve müşteri hizmetlerine 
odaklanmıyor, aynı zamanda üretimden 
kaynaklı çevresel etkilerini azaltmak için 
çalışıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Kalite 
Güvence Müdürü Murat Bengü “Daimler 
AG yönetimi tarafından tanımlanan 
çevre ilkeleri kapsamında bütünleşmiş 
bir çevre koruma ağı çerçevesinde 
faaliyetlerini yürütüyor. Mercedes-

Benz Türk olarak sürdürülebilir çevre, 
sürdürülebilir üretim felsefesi ile üretimin 
her adımında çevre korumaya büyük 
önem veriyoruz. Süreç adımlarını buna 
göre şekillendirerek ve teknolojiyi buna 
göre seçerek Aksaray Kamyon Fabrikası 
ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın çevresel 
yükünün azaltılması için birçok faaliyet 
sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda enerji ile ilgili olarak 
gerekli takip ve iyileştirme faaliyetlerini 
koordine eden enerji yönetim grubu, 
ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği 
şekilde sertifikalandırılmış uzmanlardan 
oluşuyor. Her türlü enerji tüketimini 

MERCEDES-BENZ TÜRK’TE 
“ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”

Mercedes-Benz 
Türk, Aksaray 
Kamyon Fabrikası 
ve Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda çevresel 
etkilerin kaynağından 
azaltılması için “Çevre 
Yönetim Sistemi” 
ile birçok faaliyet 
sürdürüyor.
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izleyen ve düzenli periyotlarla analiz 
eden bu grup, düzenli raporlamalarla 
iyileştirme gereken noktaları ve 
tasarruf potansiyellerini belirleyerek 
gerekli planlamalar yapıp yatırımlar 
gerçekleştiriyor. Çevre yönetim sistemi 
kapsamında her yıl enerji tasarrufuna 
yönelik belirlenen hedefler zaman içinde 
hayata geçiriliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki bina 
otomasyon sisteminin bir parçası olan 
zaman programları ile aydınlatmaların 
ve ısıtma soğutma sistemlerinin gereksiz 
yere çalışması engelleniyor, buna ek 
olarak ısı kontrol cihazları ile ortam 
sıcaklıkları izlenerek kontrol sağlanıyor. 
Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri 
ve pompalar zaman programları ile 
kontrol edilirken, ısı geri kazanım sistemi 
ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen 
havadaki ısı geri kazanılarak tekrar 
ortama veriliyor. Tesisin ilk kuruluşundan 
bu yana kullanılagelen bina otomasyon 
sistemi ile ilgili sistemlerde tasarruf 
edilen enerji miktarı %25 civarında.  

Enerjinin daha verimli kullanılmasını 
hedefleyen ve enerji kesintisi nedeniyle 
ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel 
etkileri kaynağından engellemek amacıyla 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan 
trijenerasyon tesisi sayesinde doğal gaz 
kullanılarak üç çeşit enerji; elektrik, 
ısıtma ve soğutma suyu elde edilebiliyor. 
Bu sistemle elektrik ihtiyacının tamamı, 

kış aylarında ısı ihtiyacının %50’si ve 
yaz aylarında klima amaçlı soğutma 
ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.

Mercedes-Benz Türk, korozyon direnci 
ve profil içi çeperlerinde sağladığı yüksek 
kaplanabilirlik açısından mevcut en 
modern malzeme ve süreç seçimini 
tercih ederek Hoşdere ve Aksaray’daki 
fabrikalarında fosfatlama ve katodik 
daldırma sistemini uyguluyor. Son derece 
çevreci olan bu sistem sayesinde 10 yılı 
aşkın korozyon garantisi sağlanarak 

ürünlerin kullanım süresi artırılırken 
ortaya çıkabilecek onarım amaçlı boyama 
ihtiyacı minimuma iniyor. Bu sayede bir 
yandan hammadde ve enerji tasarrufu 
sağlanırken diğer yandan da onarım 
sürecinin doğurabileceği çevre kirliliği 
sınırlanıyor. Üründe sağladığı pozitif 
çevre etkisinin yanı sıra, süreç olarak 
da son derece çevreci olan kataforez, su 
bazlı olmasına bağlı olarak tehlikeli atık 
ve solvent emisyonu oluşumuna neden 
olmuyor ve kataforez banyosu sürekli 
kullanıldığından atık suya yol açmıyor.

1.700.000 AVRO’YU AŞKIN 
ÇEVRESEL YATIRIM
Hem madde hem de enerji olarak içerdiği 
değer nedeniyle büyük önem taşıyan Atık 
Yönetimi ile Aksaray Kamyon Fabrikası ve 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda “tehlikeli” 
ve “tehlikesiz” atıklar oluştukları 
noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine 
gönderiliyor. Bu yöntemle atıkların 
fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken, 
fabrika sahasında bulunan merkezi atık 
mahallinde de daha fazla yer kazanmak 
mümkün oluyor. Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray Kamyon Fabrikası’na 700.000 
Avro’yu aşkın ve Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’na 1.000.000 Avro’yu aşkın Atık 
Yönetimi yatırımı ile büyük çevresel ve 
ekonomik kazanımlar sağladı. 
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Mercedes-Benz Türk, Aksaray 
Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda bulunan Biyolojik ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri ile 
hem evsel hem endüstriyel atıksuları 
arıtıyor. Arıtılan atıksu, fabrika çevre 
laboratuvarlarında ve ayrıca ilgili 
yasal yönetmelikler gereği akredite 
laboratuvarlarda da analiz ediliyor.

Mercedes-Benz Türk, Hava Kirliliği 
Kontrolü’ne de son derece önem veriyor. 
Fabrikalarda yanma, yapıştırma ve 
boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu 
organik bileşen emisyonları kontrol 
altında tutuluyor. Boya fırınlarından 
kaynaklanan uçucu organik bileşenler 
Termik Sonradan Yakma ve Rejeneratif 
Sonradan Yakma Fırınları’nda yüksek 
ısıda nihai ürünlere ayrıştırılıyor. İzleme 
ve ölçme, yasal olarak belirlenmiş 
periyotlarla akredite laboratuvarlarda 
gerçekleştiriliyor.

Kimyasal malzemeler, Mercedes-Benz 
Türk’te ilk kullanımdan önce Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formu doldurularak 
güvenli malzeme kategorisine girdikleri 
tespit edilerek belgeleniyor. Malzemenin 
çevresel şartları yerine getirmesi 
durumunda kimyasal malzeme 
sınıflarına göre numaralandırılıyor. 

Öngörülen önlemler alındıktan sonra bu 
malzemelerin kullanımına başlanıyor. 
Malzemenin çevresel şartlar açısından 
yetersiz olması durumunda ise 
alternatifler değerlendirilerek çevreye en 
duyarlı malzemenin kullanım olanakları 
araştırılıyor. Kimyasal malzemeler dört 
ayrı bölmeden oluşan sızdırmazlığı 
sağlanmış, her türlü güvenlik önlemi 
alınmış klimatize bir ambarda saklanıyor. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda son 3 yılda enerji 
tüketiminde %5, doğal gaz tasarrufunda 
%10 ve su tasarrufunda %20’lik bir değere 
ulaşıldı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
ise 2007’den bu yana sürdürülen enerji 
verimliliği çalışmaları kapsamında araç 
başı  %30’un üzerinde enerji tasarrufu 
gerçekleştirildi ve karbondioksit salınımı 
yıllık yaklaşık 10.000 tona düşürüldü. 

MERCEDES-BENZ TÜRK 
ÇALIŞANLARI ÇEVREYE 
DUYARLI
Mercedes-Benz Türk, her türlü 
sistemin çalışanların yaşamlarının 
bir parçası olması ve içselleştirilmesi 
ilkesini uyguluyor. Taşeron faaliyetlerini 
yürütenlerden stajyerlere, çıraklardan 

üst yönetime kadar tüm çalışanların, 
çevre ile ilgili sorumluluklarının bilincinde 
olmaları için rutin olarak bilgilendirme 
ve farkındalık eğitimleri veriliyor. 
Çalışanlar, Çevre Yönetim Sistemi’nin 
bir parçası olarak görevlerini yerine 
getirirlerken gerçekleştirdikleri her türlü 
işlemin çevresel boyutunu göz önünde 
bulundurarak iş yapma ilkesiyle hareket 
ediyor. 

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray ve 
İstanbul’daki tesislerinde Çevre Yönetim 
Sistemleri Temsilcileri, Çevre Mühendisleri 
ve Çevre Koordinatörlerinden oluşan 
iki grup, çevre faaliyetlerini takip ediyor, 
çalışanlar arasında bu konudaki bilgi 
akışını sağlıyor ve çevre sorumluluğu 
bilincini güçlendiriyor.

Mercedes-Benz Türk, çevre eğitimlerini, 
sadece çalışanlara değil geçici görev 
yapan stajyerlere, eğitim merkezi 
öğrencilerine, çalışanların çocuklarına 
ve taşeron firma çalışanlarına da 
veriyor. Eğitimlerin yanı sıra acil durum 
tatbikatları, “Neyi daha iyi yapabiliriz” 
konulu çalıştaylar, Çevre Günü kutlamaları 
ve ağaç dikme etkinlikleri Mercedes-Benz 
Türk’ün diğer düzenli çevre faaliyetleri 
arasında bulunuyor.
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2016 yılında 142 milyar $ olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından makine 
sektörü % 9,5 pay almıştır. Makine ve Aksamları, Türkiye’nin ihracatında Motorlu 
Kara Taşıtları’ndan sonra 2. sıradaki sektördür. Türk makine sektöründe 2001 
yılında %27 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılında %48’e çıkmıştır. 

Faruk AKSOY
info@radusdergisi.com

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ SON YILLARDA 
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VE İHRACATININ 
YÜKSELEN YILDIZI OLMUŞTUR!..

Sektörün ihracatı 2016 yılında 2015 yılına 
kıyasla %1 artarak 13,4 milyar $ olarak 
gerçekleşmiştir.

Türk makine sektörünün önde gelen ihraç 
pazarları; AB ülkeleri ve ABD’dir.

Küresel ölçekte rekabetçi olan Türk 
makineleri, 200 ülkede kullanılmaktadır. 
2015 yılı dünya makine ticareti 
sıralamalarında ihracatta 27. sırada, 
ithalatta ise 24. sırada yer alan Türkiye, 
Avrupa’nın 6. büyük makine imalatçısıdır.

TÜRKİYE PERSONEL YÜKSELTİCİ 
SEKTÖRÜ:

Ülkemizde İSG Mevzuatı ve yüksekte 

çalışma 
standartları 
geliştikçe hızla 
büyüyen önemli 
bir sektör haline 
gelmiştir. Son 
5 yılda 10.000 
adeti bulan satış 
rakamı ile hızla 
büyümeye başlayan 

PLATFORM sektörü, 2017 yılı ilk 4 
ayında %30 büyüme sergilediğini 
tahmin ediyorum. 2016 yılında sektör 
%25 büyüme sergilemişti. Sektörde 
25’e yakın firma faaliyet göstermekte 

olup, bunların 6-7 tanesi ise yerli imalat 
yapmaktadır. 

2016 yılında 225 milyon USD sektör 
cirosuna ulaşan Personel Yükseltici 
_Platform sektörü 2017 yılında da 
büyümesini %20-25 arasında devam 
ettireceğini tahmin ediyorum. Sektörde 
önemli markalar yerini almaya başladı, 
bu sene SNORKEL Markası ile UZMAN 
LİFT, DİNO ve SMARTLİFT markalarını 
da bünyesine katarak sektörde önemli 
projelere imza atmayı planlıyor. 2017 
yılını 3.000 adet ile tamamlamasını 
beklediğimiz sektör 2020 yıllarında 
yılda 6.000 adetleri zorlayacağı benziyor. 
Burada sektörün en önemli müşterileri 
Kiralama sektörü oluşturmakta.

FORKLİFT SEKTÖRÜ :
Türkiye Forklift sektörü ekonominin ve 
endüstrinin en önemli göstergelerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. 
Satış ve siparişler ekonomimizin ve 
ihracatın canlılığı hakkında bizlere bilgi 
vermektedir.

2017 yılına iyi başlamayan forklift satışları 
Nisan ayından itibaren toparlamaya 
başlayan Forklift sektörü, düşüşte 
yavaşlama izlenmeye başladı ve Mayıs 
ayında %-5 seviyesine geldi. WITZ Sipariş 



tahminlerine bakar ise +%5 olan Pazar, 
2.yarıyılda toparlanmaya başlayacağını 
tahmin ediyoruz. 2017 yılını 13.000-13.500 
adet arasında tamamlayacağını tahmin 
ediyorum.

2017 Yılı ilk 4 aylık TUİK FORKLİFT verilerine 
bakar isek %35 artış ile 188 adet ihracat 
gerçekleşmiş ve değer olarak 3.6 milyon 
USD’ye ulaşılmıştır. İthalatta ile 2017 yılı ilk 4 
ay 4.122 adet ile -%5 daralması ile 78 milyon 
USD değerini yakalamıştır.  Satış adetleri 
ise 4.000 adet ile ilk 4 ayda -%5,9 düşüş 
sergilemiştir.

Dünya Forklift Sektörü 2016 yılında %8 
oranında büyüyerek önemli bir rekor sayıya 
1.153.000 adetlere ulaştı.2016 yılında Avrupa 
%15 büyüme ile en fazla gelişim gösteren 
kıta oldu. Onu %7 büyüme ile ASYA Kıtası,%3 
büyüme ile OKYANUS bölgesi takip etti. 
Amerika Kıtası ise %1 artış göstermesine 

rağmen AFRİKA Kıtasında -%4 daralma 
oldu.

2017 yılında Dünya Forklift sektörü 
büyümesini devam ettireceğini tahmin 
ediyorum

TÜRKİYE İŞ MAKİNALARI 
TAHMİNLERİ:
Tamamen yatırımlara yönelik faaliyet 
gösteren İş, İnşaat makine ve ekipmanları 
sektörü, Ülke yatırımlarını, inşaat, 
bayındırlık, alt/üst yapı ve kamu yatırımlarına 
yönelik faaliyet göstermesi nedeni ile önemi 
tartışılmaz. MAİB – OAİB Makina İhracatçı 
Birlikleri, MAKFED Makina Federasyonu ve 4 
ayrı dernek tarafından temsil edilen sektörde 
bu sene de çok ciddi gelişmeler oldu. 
KOMATEK 2017 34.000’den fazla ziyaretçi- 
60.000m2 net sergi alanı ile bu seneki en 
önemli organizasyondu. 

2016 yılını %4,7 oranında büyüme ve 13.300 
adet ile kapatan sektör maalesef 2017 yılına 
iyi başlamadı. İlk 4 aylık TUİK verilerine 
bakıldığında İthalatta -%34, satış adedinde 

ise -%18,4 daralan sektörde yüzleri ihracat 
güldürdü. 2017 yılında adet olarak %12 artış 
gösteren ihracat 973 adete ulaşmasına 
rağmen ihracat değerinde %1 artış ile 42,8 
milyon USD de kaldı.

AVRUPA İNŞAAT VE İŞ 
MAKİNALARI SEKTÖRÜ 
2017 BEKLENTİLERİ

İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ
Avrupa inşaat yatırımlarındaki büyüme 
hızlandığı için 2016’da Konut ve konut dışı 
bina inşaatında artış görüldü. 2017 yılında 
da bu ivmenin devam etmesi bekleniyor. 
İnşaat piyasasındaki toparlanma, ancak 
büyümede aktörler ve etkenler değişecek 
gibi. İnşaat mühendisliği tekrar çok büyük 
öne göstermeye başladı. Bina İnşaatında ise 
geçen yıla göre yavaş büyüme bekleniyor.

MADEN ENDÜSTRİSİ
Madencilik sektörü dibe vurdu. Geçen yıl ve 
2017’de artık stabil olması bekleniyor. Dünya 
genelinde artan emtia fiyatlarıyla, yatırım 
faaliyetinin hafif büyümesi ile önümüzdeki 
senelerde hafifte olsa olumlu olacağı tahmin 
ediliyor.

İŞ MAKİNALARI VE 
EKİPMANLARI PİYASASI
Avrupa inşaat ekipmanları sektörü 2016’da% 
10’luk bir büyüme sergiledi. Sektöre talep 
artış göstermeye başladı. Pazar son 5 yılın 
en üst seviyesine çıktı. Ancak yine de kriz 
öncesi yıllara maalesef ulaşamadı.2017 
yılında da büyüme sergileyeceği tahmin 
ediliyor.

BÖLGESEL 
PERSPEKTİFLER
2016’da Fransa ve Almanya büyüme 
sergiledi.

Çoğu Kuzey ve Batı Avrupa pazarları da 
olumlu bir Pazar büyümesi oluştu. Bununla 
birlikte, iyileşme Güney Avrupa hâlâ sınırlı 
durumda ve büyüme Orta ve Doğu Avrupa’da 
durma noktasına geldi. İki son derece kötü 
yıl sonra, Rus pazarı 2016’da toparlanma 
işaretleri kaydetti.
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2017 Mayıs ayı TÜRKİYE ihracat Rakamları

Ekonomi Veriler

• Türkiye, 2016 yılının tamamında %2,9’luk 
büyüme elde etmiştir.

• 2016 yılının 1. Çeyreğinde %4,5. 2. Çeyreğinde 
%5,3 ekonomimiz %4,5’lik bir büyüme 
performansı yakalamıştır. 2016 yılının 3. 
Çeyreğinde ise %1,3 oranında küçülme yaşamış 
ancak 4. Çeyrek itibarıyla %3,5 büyümüştür.

•        AB ve Avro Bölgesi büyüme rakamlarına 
bakıldığında; AB (28) 2016 yılının tamamında 
%1,9, Avro Bölgesi ise %1,7 büyümüştür. Türkiye 
2016 yılındaki %2,9 oranındaki büyüme ile 19 AB 
ülkesinden daha fazla büyümüştür.

•        G20 ülkeleri arasında ise Türkiye, 
Hindistan, Çin ve Endonezya’dan sonra en 
hızlı büyüyen 4. ülke olmuştur. (Avustralya ile 
birlikte/%2,9)

•        2002-2016 döneminde yıllık büyüme 
ortalaması %5,6 olmuştur.

•        Türkiye, son 29 çeyrektir ortalama %6,5 
hızla büyümüştür.

DIŞ TİCARET

2017 Nisan (TÜİK)

• İhracat, geçen senenin aynı ayına göre %7,4 
artışla 12,8 milyar dolar,

• İthalat, geçen senenin aynı ayına göre %9,9 
artışla 17,8 milyar dolar,

• İhracatın ithalatı karşılama oranı %72,2

• Dış ticaret açığı %16,7 artışla 5 milyar dolar,

2017 Ocak-Nisan (TÜİK)

• İhracat, geçen senenin aynı ayına göre %8,7 
artışla 50,7 milyar dolar,

• İthalat, geçen senenin aynı ayına göre %8,3 
artışla 68,2 milyar dolar,

• İhracatın ithalatı karşılama oranı %74,3

• Dış ticaret açığı %7,1 artışla 17,5 milyar dolar,

2017 Mayıs (GTB )

• İhracat, % 9,49 artarak 13 milyar 224 milyon 
dolar,

• İthalat. % 21,39 artarak 20 milyar 878 milyon 
dolar,

•        İhracatın ithalatı karşılama oranı % 63,3,

2016 YILLIK (TÜİK)

•        İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre 
%0,9 azalışla 142,5 milyar dolar,

•        İthalat, geçen senenin aynı dönemine göre 
%4,2 azalışla 198,6 milyar dolar,

•        İhracatın ithalatı karşılama oranı %71,8. 
Dış ticaret açığı %11,7 azalışla 56 milyar dolar,

•        243 ülke/bölgeye ihracat gerçekleşti,

•        43 ilimiz ihracatını artırdı,

•        97 faslın 43’ünde ihracat arttı.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

•        2014 yılında 12,8 milyar dolar olan 
doğrudan yatırım girişi, 2015 yılında bir önceki 
yıla kıyasla %36,8 artışla 17,6 milyar dolar oldu.

•        1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolar, 
2003’ten 2017 MART ayına kadar ise 182,5 milyar 
dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

•        2016 yılında 12,3 milyar dolar seviyesinde 
doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur.

•        2017 OCAK-MART ayında ise doğrudan 
yatırım girişi yıllık %1,9 artarak 2,8 milyar dolar 
olmuştur.

YURT DIŞINA YAPILAN YATIRIMLAR

•        1984-2002 arasında Türkiye’nin yurt 
dışındaki toplam doğrudan yabancı yatırım tutarı 
3,1 milyar dolarken, 2003’ten 2016 yılına kadar 
36,3 milyar dolar oldu.

•        2016 yılında ise yurt dışına yaptığımız 
yatırımlar 3,15 milyar dolar olmuştur.

•        2017 OCAK-MART döneminde ise yurt 
dışına yaptığımız yatırımlar %9,1 artışla 836 
milyon dolar olmuştur.

ENFLASYON

•        TÜFE; 2016 Aralık ayında yıllık %8,5 artış 
kaydetti, Aylık olarak ise %1,6 arttı.

•        TÜFE; 2017 MAYIS ayında aylık olarak 
%0,5; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %11,7 
artmıştır.

•        TÜFE alt kalemlerinde Mayıs ayında 
enflasyon gerçekleşmeleri(bir önceki yılın aynı 
ayına göre);

o  Alkollü içecekler ve tütün %21,7 (5,9 pay)

o  Ulaştırmada %15,8 (%16,3 pay)

o  Gıda ve alkolsüz içeceklerde %16,9 (%21,8 
pay)

•        Enerji. gıda ve alkolsüz içecekler. alkollü 
içecekler. tütün ürünleri ve altın hariç tutularak 
hesaplanan çekirdek enflasyon. MAYIS ayında 
yıllık %9,4 artmıştır,

İŞSİZLİK

ŞUBAT 2017 dönemi itibarıyla;

•        İşsizlik oranı %12,6 (önceki yıla göre 1,7 
puan artış; önceki aya göre 0,4 puan azalış) 
olmuştur.

•        İstihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 956 
bin kişi (önceki yıla göre 500 bin kişi artış; bir 
önceki aya göre 284 bin kişi artış).

•        İşgücüne katılma oranı %51,8 (önceki yıla 
göre 1 puan artış; bir önceki aya göre 0,3 puan 
artış).

SANAYİ ÜRETİMİ. PMI VE KAPASİTE 
KULLANIMI

•        Sanayi Üretim Endeksi (Arındırılmamış); 
2017 NİSAN ayında yıllık %5,9, “Mevsim ve 
Takvim Etkisinden Arındırılmış Endeks” ise %2,3 
artış kaydetmiştir.

•        PMI, MAYIS ayında 53,5 oldu ve eşik değer 
olan 50,0’nin üzerinde gerçekleşti.

•        2017 MAYIS ayında, İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı; bir önceki aya göre 0,4 puan, 
geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan artmış ve 
%78,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

•        Reel Kesim Güven Endeksi 
(arındırılmamış) 2017 Mayıs ayında, bir önceki 
aya göre 2 puan, bir önceki yılın aynı ayına 
göre ise 1 puan azalmış ve 109,2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

KAMU BORÇ GÖRÜNÜMÜ ve BÜTÇE DENGESİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ

•          2017 NİSAN ayında 3 milyar TL 
açık vermiştir. 2017 NİSAN ayında BÜTÇE 
GELİRLERİ: bir önceki yılın aynı ayına göre 
%6,7 artarak 53 milyar TL olmuştur. BÜTÇE 
GİDERİ ise %26,3 artarak 56 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.

•          2015 OCAK-ARALIK döneminde 23,5 
milyar TL açık veren bütçe, 2016 OCAK-ARALIK 
döneminde 29,3 milyar TL açık vermiştir. 2016 
yılı OCAK-ARALIK döneminde Bütçe Gelirleri; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 artarak 
554,4 milyar TL olmuştur. Bütçe Giderleri; %15,3 
artarak 583,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

•        Türkiye’nin. Merkezi Yönetim Bütçe 
Açığı/GSYH oranı 2016 yılında %1,1 olmuştur. 
(Maastricht kriteri: %3).Türkiye’nin, AB Tanımlı 
Borç/GSYH oranı 2016 yılında, Maastricht kriteri 
olan %60’ın oldukça altında, %28,3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

TURİST SAYISI

•        2017 yılı Nisan ayında, ülkemizi ziyaret 
eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına 
göre %18,1 artarak 2,070 milyon olarak 
gerçekleşti.

•        2017 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 
ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %0,96 artarak 5,873 
milyon olarak gerçekleşti.

•        2016 yılında ülkemize gelen yabancı turist 
sayısı geçen yıla göre %30,1 azalışla 25,4 milyon 
olarak gerçekleşti.

•        Turizm geliri ise 2016 yılında senelik %29,6 
azalarak 18,7 milyar dolar olmuştur.

CDS

•        08.06.2017 itibarıyla Türkiye’nin CDS primi 
197,4 seviyesindedir.
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Dünyanın en büyük uluslararası lastik 
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden 
Continental, Portekiz Lousado 
fabrikasının üretim kapasitesinde artış 
amacıyla, lastik bölümü adına 2018 yılının 
sonuna kadar toplamda 150 milyon Euro 
civarında bir yatırım yapmayı planlıyor. 
Bu yatırım kapsamında, Lousado’da 
18 milyon adet olan binek lastiklerinin 
yıllık üretim kapasitesini daha da 

genişletmenin yanı sıra zirai lastikler 
için de bir üretim tesisinin kurulması 
hedefleniyor.

Continental AG’de kurumsal satın 
almadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Lastik Bölümü Başkanı 
Nikolai Setzer konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Continental AG olarak, 
üretimi artırmanın yanında, 
yüksek performanslı lastik 
üretimimizi artırmak 
ve zirai lastik pazarına 
yeniden girmek için 
yatırımlarımızı yapıyoruz. 
Amacımız, müşterilerimize 
daha geniş bir yelpazede 
ürün sunabilmek. Bunun 
için 17 inç ve üzeri yaz ve 
kış lastikleri ile yüksek 
performanslı lastikler 
segmentinde daha da 
fazla üretim kapasitesi 
yaratmayı planlıyoruz. 
Şimdiye kadar Lousado’da 

ağırlıklı olarak otomobil, van ve hafif 
kamyon araç lastiklerinin üretimine 
odaklanmıştık. Lousado’daki büyüme 
planlarımızın arasında mevcut fabrikada 
yeni bir üretim tesisinin kurulması da yer 
alıyor. 2016 Haziran ayında temel atma 
töreni yapılan bu fabrikaya 50 milyon 
Euro tutarında bir yatırım daha yapacağız. 
Önümüzdeki üç yıl içerisinde yaklaşık 
olarak 100 farklı lastikle zirai lastikler 
portföyünü genişletmeyi hedefliyoruz. 
Yeni binek ve zirai lastik üretim 
tesisleri devreye girdiğinde Lousado’da 
Continental çalışanlarının sayısı 2000’e 
yükselecek.” dedi.

Continental Lousado Fabrikası Müdürü 
Pedro Carreira ise: “Lousado ekibimiz 
açısından, bu önemli yatırımlar 
Continental Grubu’nun bize olan güvenini 
yansıtıyor. Bu gelişmeler, geçtiğimiz 
yıllarda, önümüze çıkan pek çok farklı 
ihtiyacı başarılı bir şekilde karşıladığımız 
gerçeğini kanıtlıyor ve ileriki yıllarda 
aynı yolda devam etmek için güçlü bir 
motivasyon oluşturuyor.” dedi.

Continental Lastik Bölümü, 2011 
yılından bu yana 3 milyar Euro üzerinde 
bir yatırımla “Vizyon 2025” büyüme 
stratejisini sistemli bir şekilde hayata 
geçirmeye devam ediyor. Üretim 
kapasitelerini artırma, Ar-Ge ve teknoloji 
projelerine yatırım yapma yoluyla 2025 
yılı itibarıyla şirketi teknolojik anlamda 
lider bir pozisyona, küresel üretim ve 
satış anlamında ise ideal bir dengeye 
ulaştırma hedefleniyor. Lastik bölümünün 
bu hedefe hızla ilerlemesi için planlanan 
teknoloji projeleri arasında Korbach 
Yüksek Performans Teknoloji Merkezi 
ile Hannover-Stöcken’de bulunan 
ContiLifeCycle fabrikası yer alıyor. Bu 
fabrikada, dünyada benzeri bulunmayan 
entegre üretim süreçleriyle lastik geri 
dönüşümü ve kaplaması yapılıyor. Ayrıca 
Hannover yakınlarında bulunan şirketin 
test pistinde ve Uvalde, Texas’da yatırımlar 
hız kesmeden devam ediyor.

CONTİNENTAL YENİ YATIRIMLARIYLA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Continental AG, 
“Vizyon 2025” 
kapsamında uzun 
dönem büyüme 
stratejisindeki 
uygulamaları 
hayata geçiriyor. Bu 
doğrultuda Continental 
son olarak 150 milyon 
Euro’luk yatırım 
yapacağını açıkladı. 
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KAZAN VE BASINÇLI KAP 
SANAYİCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği 
Derneği ( KBSB )nin geleneksel iftarı 
Ankara Wyndham Otel’de gerçekleşti.

Borusan Mannesman Boru A.Ş nin 
sponsorluğunda düzenlenen programda 
sektör temsilcileri bir arada iftar etmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

İftar programına TSE Başkanı 
Sn. Sebahittin Korkmaz ve çeşitli 
bakanlıklardan üst düzey bürokratlarla 
kazan ve basınçlı kap üreticileri katıldılar.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz yaptığı 
konuşmada TSE olarak sektörün daima 
yanında olduklarını, standartlarla ilgili 
sıkıntı duyulan her konuda kendilerine 
müracaat edilmesini, mutlaka bir çözüm 
geliştireceklerini söyledi.

Programda KBSB Yön.Kur. Bşk. Sn. 
H:Ahmet İlhan da bir konuşma yaparak 

KBSB’nin sektörün gelişmesi adına 
yaptığı çalışmaları anlattı ve tüm 
katılımcılara teşekkürlerini iletti. 

Borusan Mannesman Boru A.Ş 
yetkilisinin davetlilere teşekkürüyle 
program sona erdi…

ÇÖPLÜKLER YEŞİL ALAN OLUYOR

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 
kent olması için çevre yatırımlarını aralıksız 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki 
vahşi çöp depolama alanlarını rehabilite 
ediyor.

Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katılan 
ilçelerde ve bu ilçelere bağlı beldelerde 
uzun yıllardır düzensiz çöp depolama 
alanı olarak kullanılan çöp sahalarının 
rehabilite edilmesine yönelik çalışmalar 
hızla sürüyor. Çevre sağlığının korunması, 
atıkların çevreye verdiği zararların ortadan 

kaldırılması amacıyla başlatılan 
çalışmalar kapsamında düzensiz 
çöp depolama alanlarının 
yeniden doğaya kazandırılması 
hedefleniyor.

Bu kapsamda yapılan 
rehabilitasyon çalışmaları 
ile Bursa’ya yaklaşık 240 
bin metrekare yeşil alan 
kazandırıldı. 2017 ve 2018 
yıllarında ise İznik İlçesi merkez 
çöp alanı ile Orhangazi, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, Orhaneli 

ve Büyükorhan İlçelerindeki muhtelif 
mahallelerde yaklaşık 100 bin metrekare 
alanda bulunan çöp alanlarının 
rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda 
Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi ve 
Tatkavaklı Mahallelerindeki yaklaşık 
10 bin metrekare alanda bulunan çöp 
alanının rehabilitasyonu tamamlandı. 
Çalışma kapsamında; katı atığın tesviye 
işlemleri yapılarak sahaların üstü toprak 
ile kapatıldı, çöpte meydana gelen 

biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı 
uygun noktalara yerleştirilen gaz bacası ile 
kontrol altına alındı, ayrıca sahaya girişlerin 
engellenmesi için sahanın etrafı tel çit ile 
çevrildi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 
rehabilitasyon çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ederken, Mustafakemalpaşa ilçesi 
Yalıntaş mahallesi çöp alanı rehabilitasyonu 
da tamamlanma aşamasına geldi.
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ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER
TEST İÇİN YOLLARDA

Hatay halkına daha kaliteli hizmet vermek 
ve kentte örnek bir toplu taşıma sistemi 
oluşturmak maksadıyla çalışmalarını 
sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), 
ulaşım seferberliğini sürdürmeye devam 
ediyor.

Kentteki ulaşım imkânlarını iyileştirmek, 
vatandaşların güvenli ve kaliteli araçlarla 
ulaşım yapmasını sağlamak isteyen HBB, 
araç filosunu yenilemeye hazırlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, elektrikli çekiş 
sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip 
olan çevre ve doğa dostu, sessiz, konforlu 
ve yüksek performanslı elektrikli otobüsler 
almayı planlıyor.

DOĞAYI KORUYAN OTOBÜSLER 1 HAFTA 
BOYUNCA HASTANE GÜZERGÂHLARINDA 
YOLCU TAŞIYACAK

Elektrikli otobüslerin tanıtım ve test 
sürüşünün ardından hazırlanacak fizibilite 
raporları kapsamında temin edilip 
edilmeyeceğine karar verileceğini açıklayan 
HBB yetkilileri, deneme amaçlı 1 adet 

elektrikli otobüsün 1 hafta boyunca Hatay 
Bölge Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesi 
hatlarında hizmet vereceğini belirtti.

FİLOLAR KRONE KALİTESİNDEN VAZGEÇMİYOR

Türkiye’deki yatırımlarını sürekli büyüten 
Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone, ülke 
genelindeki teslimatlarına da aralıksız 
devam ediyor. Her biri farklı bölgelerde 
ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan 
lojistik şirketlerine toplamda 67 araç 
teslimatı gerçekleştiren Krone Türkiye, 

Türk nakliyecisinin her geçen gün daha 
da güvendiği bir marka olma yolunda 
ilerliyor.

İzmir Tire’de yıllık 10 bin adetlik treyler 
üretim fabrikası ve yine yıllık 10 bin adet 
kapasiteli şasi fabrikasıyla hizmet veren 

Krone Türkiye, müşterisi gözündeki güvenini 
her geçen gün daha da artırıyor. Satış 
sonrası servis kalitesi ve ardı ardına verdiği 
eğitimlerde de kalitesini arttırmayı başaran 
Krone Türkiye, her ihtiyaca cevap vermek için 
çalışıyor. 

Krone, son olarak her biri farklı bölgelerde 
ve farklı sektörlerde taşımacılık yapan 
lojistik şirketlerine toplamda 67 araç 
teslimatı gerçekleştirdi. Türk nakliyecisinin 
ihtiyaçlarına bire bir uygun şekilde üretilip 
teslimatları yapılan treylerlerin en önde gelen 
özellikleri ise; sağlamlıkları, uzun ömürlü 
yapıları ve ikinci el değerleri oldu.

Günaydın, 50 adet Mega Liner aldı

Mayıs ayında gerçekleştirilen bu 
teslimatlarda; Günaydın Lojistik, 50 adet 
Mega Liner Huckepack; Akkoç Logistics, 4 
adet Profi Liner Ultra; Aydınlar Nakliyat, 4 
adet Profi Liner; Asaaa Logistics, 2 adet Profi 
Liner; Böcek Nakliyat, 2 adet Profi Liner; 
Canbey Uluslararası Nakliyat, 2 adet Mega 
Liner; Seray Uluslararası Nakliyat, 2 adet 
Profi Liner ve Akar Nakliyat da 1 adet Profi 
Liner teslim aldı. 
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Sertrans’ın yeni 20 adet Euro 6 
Renault Trucks 4x2 çekicileri, İstanbul 
Hadımköy’deki Sertrans Logistics merkez 
binasında düzenlenen törenle teslim 
edildi. Teslimat törenine; Renault Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine 
ve Sertrans Logistics’in iştiraklerinden 
Transer Logistics Genel Müdürü Murat 
Cömert katıldı. 

Sertrans Logistics’in yeni filo yatırımıyla 
ilgili bilgi veren Cömert, “2016’da 70 adet 
Renault Trucks T serisi çekicilerimizi 
teslim almıştık. Uzun yıllar sirkülasyonlu 
olarak Renault araçlarımızla hizmet 
sunduk. Dolayısıyla Renault çekicileri 
çok iyi tanıdığımız gibi farklı araçlarla 
kıyaslama şansımız da oldu. Renault 
T serisi, yakıt tasarrufu ile performans 
ve konfor arasında mükemmel bir 

denge sunuyor. Rakiplerine göre daha 
ekonomik yakıt tüketimi sağlarken 
düşük işletme maliyetleri, yaygın servis 
ağı ve yol yardım hizmetleriyle birlikte 
düzenli sürücü eğitimleri gibi desteklerle 
performansından ödün vermiyor” dedi. 

MALİYETLER DÜŞECEK, 
KARLILIK ARTACAK
Daha fazla motor gücü, daha yüksek tork 
ve daha iyi bir ticari hız ile operasyonların 
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini 
belirten Cömert, “Renault Trucks ile iş 
birliğinin karlılığımıza önemli bir katkı 
sağladığını düşünüyoruz. 20 araçlık 
bu yeni alımımız, ‘Renault Trucks 
Excellence Bakım Onarım Servis Kontratı’ 
avantajlarını da kapsıyor. Başlangıç 
olarak ilk 3 yıllık operasyonlarımızı 
kapsayacak bu servis kontratı sayesinde, 
optimum yönetim maliyeti elde etmeyi 

ve karşılaşılabilecek olası riskleri sıfıra 
indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine ise teslimat töreninde 
yaptığı açıklamada; “Sertrans, sadece 
Türkiye’de değil Avrupa’da da alanında 
pek çok yeniliği lojistik sektörüne 
kazandıran çok önemli bir firma. 
Sektöründe pek çok yenilikte ilk adımı 
atan Sertrans, uzun zamandır Renault 
Trucks ile filosunu güçlendiriyor. Biz de 
Renault Trucks olarak hem satış, hem 
de satış sonrası desteğimizle her zaman 
kendilerinin yanında durmaya çalışıyoruz. 
Sertrans’ın Euro 6 standartlarındaki 
yeni araçlarıyla hem performans hem 
de işletme maliyetleri yönünden daha 
da fazla verim alacaklarına inanıyoruz. 
Eminiz ki karşılıklı güven üzerine 
kurulmuş iş birliğimiz daha uzun yıllar 
devam edecek” dedi. 

SERTRANS LOGISTICS, FİLO YATIRIMLARINA 
RENAULT TRUCKS İLE DEVAM EDİYOR

Ulusal ve uluslararası 
müşterilerine tedarik 
zinciri yönetiminde 
katma değerli lojistik 
hizmetler veren 
Sertrans Logistics, 
yeni teslim aldığı 20 
adet Renault Trucks T 
460 çekici ile filosunu 
büyüttü. Filosundaki 
Renault Trucks araç 
sayısını 90 çekiciye 
yükselten Sertrans 
Logistics, yeni teslim 
aldığı araçlarla birlikte 
Euro 6 standardına 
geçti. 
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MAN’ın TGS, TGX ve TGL serisi araçlarının 
birebir tanıtıldığı ve test edildiği geleneksel 
MAN Roadshow, 24 Nisan’da Ankara’da 
başladığı 2017 rotasını, 29 Mayıs’ta yine 
Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikle 
tamamladı.

KAMYON VE ÇEKİCİDE 
MAN ROADSHOW 
BEREKETİ 
Dünyanın üretim ve mühendislik devi 
MAN’ın yüksek standartları ve ileri 
teknolojisi ile her açıdan çok önemli 
avantajlar sunduğuna dikkat çeken MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, “MAN, 
Euro6C ile, geleneksel olarak sunduğu 
bu avantajları yeni zirvelerine taşıdı. Daha 
yüksek performans, daha yüksek sürüş 

konforu, daha uzun bakım aralıkları, 
işletme maliyetleri ve yakıtta daha yüksek 
tasarruf oranları gibi her alanda çok önemli 
gelişmeler gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirdiğimiz Roadshow ile de 
MAN’ın bu teknoloji şölenini, Türkiye’nin 

tüm bölgelerine taşıdık, araçlarımızı 
birebir tanıttık.. Yeni nesil MAN kamyon ve 
çekicileri, üstün nitelikleri ile gittikleri her 
noktada yoğun ilgi ve beğeni topladı” dedi. 

Kamyon ve çekici satışlarında Roadshow 
bereketi yaşadıklarını da belirten Serkan 
Sara, “MAN Roadshow döneminde 
toplamda 205 adet kamyon ve çekici satışı 
gerçekleştirildi, 181 araç da teslim edildi” 
açıklamasında bulundu.

MAN ROADSHOW, ADETA 
TEKNOLOJİ ŞÖLENİNE 
DÖNÜŞTÜ
Türkiye’nin tüm bölgelerinde yer alan 14 ili 
ve 16 merkezi kapsayan MAN Roadshow’da, 
2017 model TGS 18.420 4X2 BLS-TS (Özünlü 
damper dorse), TGS 18.420 4X2 BLS 
(Krone tenteli treyler), TGX 18.460 4X2 BLS 
(Krone tenteli treyler), TGS 41.360 8X4 BB 
Mikser (İmer mikser), TGS 41.500 8X4 BB 
Damper (Özünlü damper) ve TGL 12.180 
araçlar tanıtıldı. Saat 12.00’de başlayan ve 
akşam saatlerine kadar süren Roadshow, 
yapılan teknik sunumlar, araç başında 
bilgilendirmeler ve test sürüşleri ile adeta 
MAN’ın teknoloji şölenine dönüştü.

MAN ROADSHOW, 
TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ RÜZGARLARI ESTİRDİ…

Ulusal ve uluslararası 
müşterilerine tedarik 
zinciri yönetiminde 
katma değerli lojistik 
hizmetler veren 
Sertrans Logistics, 
yeni teslim aldığı 20 
adet Renault Trucks T 
460 çekici ile filosunu 
büyüttü. Filosundaki 
Renault Trucks araç 
sayısını 90 çekiciye 
yükselten Sertrans 
Logistics, yeni teslim 
aldığı araçlarla birlikte 
Euro 6 standardına 
geçti. 
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YENİ NESİL MAN TG SERİSİ 
KAMYON VE ÇEKİCİLER, 
ÜSTÜN NİTELİKLERİ 
İLE SINIFLARININ YENİ 
ZİRVESİ OLACAK 
MAN Roadshow’da, çeyrek bin yılı aşan 
köklü geçmişi ile dünyanın üretim ve 
mühendislik devi MAN’ın yeni nesil TG serisi 
kamyon ve çekicilerinde kaydedilen 
geliştirmeler öne çıkıyor. Yeni nesil TG 
serisinde, motordan kabine, aktarma 
organlarından ileri sürüş sistemlerine 
kadar birçok alanda standartlar, 
alışılagelmiş sektör normlarının çok 
üzerine çıkartıldı. MAN kamyon ve 
çekicileri, önceki modelleri ile de; 
dayanıklılık, kalite, konfor, teknoloji, 
düşük yakıt tüketimi ve işletme 
maliyetleri, zorlu koşullarda dahi 
taviz vermediği üstün performansı 
gibi birçok özellikleri ile zaten 
sektörde öne çıkıyor, haklı bir talep 
ve takdir görüyor, sınıflarında zirveyi 
oluşturuyorlardı. Şimdi her alanda 
yapılan geliştirmelerle MAN’ın yeni 
nesil TG serisi kamyon ve çekicileri, 
seleflerinin yarattığı bu farkta arayı 
çok daha açtılar, sınıflarının yeni 
zirvelerini oluşturdular.

YENİ NESİL TG SERİSİ İLE 
PERFORMANS, KONFOR 
ARTTI, YAKIT TÜKETİMİ, 
BAKIM MALİYETLERİ VE 
EMİSYON DÜŞTÜ
Euro 6 normlarının temelini oluşturan 
Common Rail teknolojisindeki tecrübesi 

ve uzmanlığı ile MAN, yeni nesil 
motorlarında bir çok açıdan geliştirmeler 
yaptı. Bu geliştirmelerle; bir yandan daha 
yüksek güç ve performansa ulaşırken, 
diğer yandan da benzersiz bir yaktı 
tasarrufu ve düşük emisyon değerlerine 
ulaşıldı. Yeni nesil TG serisi kamyon ve 
çekicilerde kullanılan Euro 6C motorlarda, 
bir önceki selefine göre 20 hp’ye kadar 
daha fazla güç ve 200 Nm’ye kadar daha 
yüksek tork sunuluyor. Çelik piston 
kullanılan yeni nesil motorlarda sunulan 
bu daha yüksek performansa karşın, 
harcanan yakıt ve bakım maliyetlerinde 
de çok ciddi düşüşler elde edildi. Üstelik 
yapılan tüm bu geliştirmelerle, bakım 
aralıkları ve araç ömrü de uzatıldı. 
Bunlarla birlikte yeni nesil şanzımanla; 
hem yakıt tasarrufu desteklendi, hem 
de sürüş konforu ve performansı daha 
da arttırıldı. MAN’ın yeni nesil TG serisi 
kamyon ve çekicilerinin tasarımlarında 
yapılan optimal ve etkileyici geliştirmelerle 
birlikte, kabin içi de yenilendi. Yeni nesil 
koltuklardan, 5” ya da 7” MAN Premium 
Multimedya’ya, yenilenmiş kokpitten ileri 
teknolojiye kadar kabin içinde yapılan 
birçok geliştirme ile sürüş konforu en 
üst seviyeye çıkartıldı. Yeni nesil MAN 
araçlarında, ileri sürüş teknolojileri MAN 
Telematics, EfficientCruise ve EfficientRoll 
avantajları ile de her açıdan en ideal sürüş 
de sağlanıyor. 
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Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştireceklerini belirterek, “Raylı 
sistemin ciddi bir elektrik gideri var. Belediyeye 
bağlı tüm tesislerin elektrik giderlerinde 
kullanacağımız bir tesis kuruyoruz. Bu 
sistemle elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını 
çözmüş oluruz. Belediye elektriğini kendisi 
üretecek.” dedi. 

Türkiye’de, yenilenebilir enerji kaynağı olan 
biyogazın önünün açık olduğunu söyleyen 
Şahin, şöyle devam etti:

“Almanya’da yaklaşık yüzde 13 konutun ihtiyacı 
biyogazdan üretiliyor. Almanya’da toplam 
biyogaz üretimi 2.5 tane nükleer santralin 
karşılığına denk geliyor. Biyogazda var olan, 
herhangi bir madde üretimine ihtiyacınız 
olmadan hayvansal bir atıktan ürettiğiniz 
elektrik. Türkiye’de çok yeni, biyogaz derneği ile 
de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onların en çok 
sevindiği şey ilk kez devlet eliyle biyogaz tesisi 
kurulması. Sektör çok yönlü fakat Türkiye’de 
ciddi manada önü açık bir sektör. Türkiye’de 
ilk kez belediye ve kamu sektörü olarak bir 
biyogaz tesisi kuruluyor. Ciddi bir fabrika 
kuruyoruz.”

ÜRETİLEN GÜBRELER ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ 
OLACAK

Biyogaz tesisi ile üretilen gübreleri çiftçiler 
alışana kadar ücretsiz vereceklerini aktaran 
Şahin, tesisin elektirik ürettikten sonra atığının 
katı ve sıvı gübre olacağını kaydetti.

Bunu Tarım Daire Başkanlığı ile beraber bir 
projeye dönüştürerek çiftçilere önce ücretsiz 
olarak vereceklerinin müjdesini veren Şahin, 
“Çiftçilerimizin sıvı gübreye alışma süreci 
biraz zor olacak, çünkü normalde alışılan katı 
gübre. Sıvı gübreye alışılınca bu gübreden daha 
çok verim alınabilecek. Gübrelerimizi ücretsiz 
vererek hem yaptığımız işi çiftçilerimize 
tanıtmış olacağız hem de sıvı gübreye alıştırmış 
olacağız. Belirli bir süre sonra burası bir ticari 
işletmeye döneceği için bir ücretlendirme 
olacaktır” diye konuştu.

“Enerji ve yenilenebilir enerji bizim için ciddi 
anlamda bir değer” diyen Fatma Şahin, 

“Güneş enerjisinde 1 MW’ını tamamladık. 
Rüzgar enerjisindeki sürecimiz de devam 
ediyor. Biyogaz kalmıştı onun için de projeleri 
hazırladık, Ankara’dan finansmanımızı aldık. 
Bu şekilde yenilenebilir enerjide üçünü de 
tamamlamış olduk. Bizim amacımız halka ve 
özel sektöre farkındalık yaratmak. Bir yandan 
da sosyal sorumluluk projelerimiz oluyorlar. 
Enerji üretmek elbette önemli ama bizden 
sonra özel sektöre geçmesi gerekiyor. Biz bir 
vizyon oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

13 MİLYON TL’YE MAL OLDU 

Hayvansal atıkların hepsinin kullanılabilmesi 
için özel sektörün de biyogaza yönelmesi 
gerektiğini ifade eden Şahin, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Projemiz sayesinde 
tamamıyla geri dönüşüm 
sağlanıyor. Hayvansal 
atıklar gübre olarak 
değerlendiriliyor ama gübre 
olarak kullanılabilmesi için 
de öncelikle bir işlemden 
geçmesi gerekiyor. Biz 
bu işlemi tesisimiz ile 
sağlayacağız. Özellikle 
tavuk gübresi çok ciddi bir 
sorundur, tamamen çevre 
kirliliğine neden oluyor, o 
sorunu da çözmüş olacağız. Biz kurduğumuz 
bölgede hayvansal atıkların yüzde 40’ını 
kullanıyoruz. Yüzde 60’lık kapasite hala 
duruyor. Özel sektörün bunun farkına varması 
lazım, yüzde yüze ulaşmamız için onlarında bu 
işin içine girmesi gerekiyor.” 

Tesis hakkında bilgi veren Şahin, “Bütün 
çed raporlarımızı, enerji bağlantısı ile ilgili 
raporlarımızı aldık. İhalemizi yaptık, yeterince 
firma katılımı oldu, yeterli olan firma ile 13 
milyon TL ile işi ihale ettik. Çalıştığımız firma 
işinde deneyimli olan bir firma o yönden 

kendimizi şanslı hissediyoruz. Onlar da 
bizimle aynı heyecanı paylaşıyorlar. En iyisini 
yapma çabası içerisindeyiz. Şu an temelleri 
kazdık, betonlarımızı döktük, yalıtımlarımızı 
yaptık, temeli döktük. İnşaat artık düzene 
bindi. Gelecek sene Ağustos gibi bitirmeyi 
planlıyoruz. Faaliyete girdikten sonra 1-2 ay 
deneme sürecimiz olacak sonra da elektriği 
basacağız.” İfadelerine yer verdi. 

ÜRETİLEN ELEKTRİK RAYLI SİSTEMDE 
KULLANILACAK

Projeye başlamadan önce ham madde 
ihtiyacını karşılayabilmek için çiftçilerle 
görüşüp anlaşma imzaladıklarını belirten 
Fatma Şahin, “Bu proje başlamadan önce 
tek tek besi çiftlikleri gezdik. Çiftçimiz ile 
konuşmalarımızı yaptık, hepsiyle karşılıklı 
sözleşme ve protokol imzaladık. Ham 
maddeyi garanti altına almadan projeyi hayata 
geçiremezdik. Ön fizibilite süreci çok uzun 
sürdü, 1 sene bununla uğraştık. Hepsinin 
atıklarını topladık, testlere gönderdik kuru 
ve yaş ağırlıkları ve oluşabilecek metan gazı 
bilgilerini aldık.” dedi. 

Türkiye’deki belediyelere örnek bir proje 
olduğunu ifade eden Şahin üretilen elektriğin 
belediye için kullanılacağının altını çizerek,“Bu 
enerjiyi öz tüketim olarak kullanacağız. 1 
MW’lık başvurularda belediyenin giderlerini 
göstererek öz tüketim yapıyoruz. Raylı sistemin 

ciddi bir elektrik gideri var, belediyeye bağlı tüm 
tesislerin elektrik giderlerinde kullanacağımız 
bir tesis. Bu sistemle elektrik ihtiyacının yüzde 
60’ını çözmüş oluruz. Belediye elektriğini 
kendisi üretecek” İfadelerini kullandı.  

Mısır üretiminin önemsenmesi gerektiğine de 
dikkati çeken Şahin, “Benim en büyük hayalim 
çiftçiyi mısır üretimine yönlendirmek. Çiftçiye 
gübresini verdiğim zaman büyük bir katkıya 
dönüşecek. Tarım Daire Başkanlığı ile ortak bir 
projeye dönüştürerek tohumunu da verebiliriz” 
diye konuştu.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, güneş enerjisi 
ve rüzgar enerjisinden 
sonra biyogaz enerjisini 
kullanmak için de 
düğmeye bastı.
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Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

Temmuz ayı içinde düzenlenecek, 2017 Rusya INNOPROM Sanayi Fuarı 
bünyesinde 10-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Hosted 
Buyers Programme IndEx (Industrial Export)” programına Türk Makine Sanayi 
Kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de davet edildi. Kısaca Rusya sanayisinin 
satabileceği ürünleri alabilecek firmaları ülkelerine davet ettiler. 

INNOPROM 2017 

Haziran ayı başından itibaren 
yapılan yoğun görüşmeler, karşılıklı 
yazışmalar sonucunda Derneğimiz de 
bu organizasyon içinde yer almıştır. 

Arüsder olarak 80’e yakın üretici 
firmayı temsil ediyor olmamız, tabi 
ki güçlü olduğumuzu göstermiş ve 
Rusya Devleti tarafından ulaşım ve 
konaklama giderleri karşılanacak 
olan programda dernek üyelerimize 

yönelik çeşitli iş geliştirme 
fırsatlarından yararlanabilmeleri için 
elimizden geleni yapma fırsatı elde 
etmiş bulunmaktayız. 

Genel Sekreter olarak Derneğimizi 
temsil edeceğim bu organizasyon 
bünyesinde, Rusya hükümetinin 
yeni oluşumları hakkında da bilgi 
edinecek ve gözlemlerimi üyelerimiz 
ile paylaşacağım. 

Rusya, dünya ekonomisinin 
dijital dönüşümünün,  piyasa 
yapılarını değiştirdiğini, yeni 
teknolojilerin ve ürünlerin tanıtımı 
için yeni platformların yaratılması 
gerektiğini düşünmekte. Bu 
oluşumun ise kolay olmadığını, 
zorlukların üstesinden gelebilmek 
için Ulusal Teknoloji Girişimi 
adı altında yeni bir oluşum 
başlattıklarını belirtmiştir. 
Dolayısıyla amaç, gelecekte umut 
vaat eden pazarlar üzerinde bir 
çalışma şemsiyesi oluşturmak. 

En büyük tartışma konusu: 
yukarıda bahsettiğim dijital 

dönüşümün, var olan üretim 
tesislerine adaptesi mümkün 
mü, mümkünse nasıl? Bu arada 
kendilerine de soruyorlar; Rusya, 
yeni pazarlarda rekabetçi ürünler 
sunabilecek durumda mı? Eğer bilgi 
eksikliği var ise ki, bu büyük risk 
doğurmakta, bu risklerle mücadele 
mekanizmaları nelerdir? 
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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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EN FAZLA ÖDÜL
YİNE MARS LOGİSTİCS’E!
Değerlendirmesi Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) ve IRU tarafından yapılan, 
araçları güvenli şekilde kullanan, çalışmakta 
oldukları şirketlere ve meslek kurallarına 
bağlılık gösteren sürücülere verilen “IRU 
Profesyonel Sürücü Onur Nişanı” ödülleri 
sahiplerini buldu. Mars Logistics, bu yıl da 
22 sürücüsü ile en fazla Onur Nişanı alan 
şirket oldu.

Mars Logistics, Türkiye’de, şirket ve meslek 
kurallarına uygun davranış sergileyen 36 
sürücüye verilen “2016 Yılı IRU Profesyonel 
Sürücü Onur Nişanı” ödülüne 22 sürücüsü 
ile layık görülerek en fazla nişan alan şirket 
oldu. 

Mars Logistics sürücüleri ödüllerini 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ev 

sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar 
yemeğinde, UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu’nun elinden aldı.

YILIN 
PROFESYONEL 
SÜRÜCÜSÜ 
DE MARS 
LOGİSTİCS’TEN!
Araçları güvenli şekilde 
kullanarak, meslek 
kurallarına bağlılık gösteren 
36 profesyonel sürücünün 
ödüllendirildiği gecede, 
5 kriterin tamamında 
performansıyla Mars 
Logistics sürücüsü Ali 

Kömürcü öne çıktı ve yılın sürücüsü ödülünü 
almaya hak kazandı.

ODABAŞI MAKİNA VE GELECEK OTOMOTİV’İN 
ORGANİZE ETTİĞİ İFTAR YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Odabaşı Makine A.Ş ile Mercedes Benz 
Gelecek Otomotiv’in birlikte organize 
ettiği iftar yemeği 8 Haziran tarihinde 
Odabaşı Makine Diyarbakır 1. Organize 
Sanayi Bölgesinde 11,500 m² kapalı 
olmak üzere toplam 23,700 ² lik üretim 
tesisinde gerçekleştirildi.

Sektördeki genç dinamik ve güven 
veren hizmet kadrosuyla ve ayrıca 

satış sonrası 
garanti hizmetiyle 
bu gücü kaliteli 
ürünlere dönüştüren 
Odabaşı Makina 
Araç Üstü Ekipman 
üretim hatlarının 
gezilmesi ve 
tanıtımı ile başlayan 
organizasyon yine 

fabrika sahasında düzenlenen iftar 
yemeğiyle son buldu.

Beklentilere hızlı bir şekilde çözüm 
üreten, özgün tasarımları ve kalite 
standartlarından ödün vermeyen, 
dorse ve damper kullanıcısına sunduğu 
kaliteli ürünleriyle sektörün tercih 
edilen markaları arasına hızlıca giren 
Odabaşı Makine İftar Organizasyonuna; 

Gelecek Otomotiv 
bayii yanı sıra inşaat 
sektöründen birçok 
özel müşteriler 
ve Mercedes 
Benz İstanbul 
Satış Pazarlama 
bölümünden 
davetliler katıldı.
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Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-
Ge merkezinin ihtiyaçları değerlendirilerek 
oluşturulan “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme 
Programı” tüm hızıyla devam ediyor. 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin (BUSİAD) işbirliğinde, Tofaş 
Akademi koordinatörlüğünde, bu yıl 
ikincisi düzenlenen ‘Ar-Ge Mühendisi 
Yetiştirme Programı’, Martur, Bosch ve 
Coşkunöz’ün de aralarında bulunduğu 
komite tarafından yürütülüyor. Programa, 12 
farklı firmanın İnsan Kaynakları ekiplerinin 
değerlendirmeleri sonucunda, başvuru 

yapan 782 öğrenci arasından seçilen, 
32 öğrenci katılım gösteriyor. Program 
kapsamındaki eğitimler akademisyenler ve 
sektörün deneyimli Ar-Ge profesyonelleri 
tarafından veriliyor. Program toplamda 300 
saatlik teorik ve uygulamalı derslerden 
oluşuyor. 

Hafta sonları Bursa’da Tofaş Akademi 
bünyesinde gerçekleştirilen eğitim 
programı Makine Mühendisliği, Otomotiv 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve 
Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde en 

az lisans 3. sınıf ve yüksek lisans yapan 
öğrencilere yönelik hazırlandı. Mart ayı 
itibariyle başlayan eğitim, Aralık 2017 
sonuna kadar devam edecek. 

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE 
KURSU
Katılımcı öğrencilere program süresince 
isteğe bağlı ücretsiz İngilizce kursu da 
verilen programı tamamlayanlar Tofaş 
Akademi tarafından sertifikalandırılacak. 
Program ile ilgili görüşlerini dile getiren 
Tofaş İK Direktörü Burhan Çakır “Bursa 
bugün Türkiye sanayinin büyük bir 
bölümünü bünyesinde barındırıyor. Gelişen 
bölgelerin en büyük ihtiyaçlarından biri 
de donanımlı eleman bulabilmektir. 
Tofaş olarak 1990’lü yıllardan bu yana, 
Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. Bugün 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 
şirketiyiz. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’mız tarafından iki yıldan bu 
yana üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Ar-Ge’si 
seçiliyoruz. Tofaş Ar-Ge’mizde edindiğimiz 
tecrübeyi, yine kendi çatımız altındaki 
Tofaş Akademi aracılığı ile yeni nesle 
aktarıyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. BUSİAD’ın öncülüğü ve OİB’in 
de finansal desteği ile oluşan bu programın 

gençlere yeni ufuklar açtığına inanıyoruz. 
Bu öğrencilerin ileride Ar-Ge alanında 
Türkiye’nin geleceğini şekillendirmesi ise en 
büyük hedefimiz” dedi.

GELECEĞİN AR-GE MÜHENDİSLERİ
TOFAŞ AKADEMİ’DE YETİŞİYOR!

Bursa başta olmak 
üzere Türkiye’deki 
Ar-Ge personeli 
ihtiyacını karşılamak 
ve donanımlı Ar-Ge 
personeli yetiştirmek 
üzere hayata geçirilen 
“Ar-Ge Mühendisi 
Yetiştirme Programı” 
hız kesmeden devam 
ediyor. Başvuruları 
yılbaşında yapılan, 
OİB ile BUSİAD’ın 
işbirliğinde ve 
Tofaş Akademi’nin 
koordinatörlüğünde 
gerçekleşen program, 
Martur, Bosch ve 
Coşkunöz’ün de 
aralarında bulunduğu 
komite tarafından 
yürütülüyor. 
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Peyiç Transport da Türkiye’nin lider 
treyler üreticisi Tırsan’ı tercih ederek 
filosuna Perdeli Maxima Plus ekledi. 
Aracın teslimatı, Daf-Tırsan Otomotiv 
A.Ş Samandıra Genel Merkezinde 
yapılan tören ile gerçekleşti. Törene 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Peyiç, 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç 
ve Tırsan Satış ve Bayi yönetimi 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve DAF-
Tırsan Satış Yöneticisi Recep Öndal 
Demirci katıldı.

FİLOMUZUN TAMAMI 
TIRSAN 
Peyiç Transport, Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Peyiç ve 2. kuşak olarak 
işlerin başında bulunan Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Peyiç ile Balkan ülkelerine 
özel taşımalar gerçekleştiren bir firma. 
Filosunun tamamı Tırsan ürünlerinden 
oluşan firma, tekstil taşımacılığında 
butik hizmetler sunuyor. İsmet 
Peyiç, “Filoma arkasında ‘T’ harfi ile 

başlamayan treylerleri koymuyorum” 
diyerek bu kararın uzmanlıklarının ve 
sundukları kalitenin sonucu ortaya 
çıktığını söyledi.  

İsmet Peyiç, daha önce tekstil işi 
yaptıklarını ve firmalarını 2003 yılında 
kurduklarını belirtti. Taşımacılıktan 
kaynaklı sorunların artması üzerine araç 
yatırımı yaparak uluslararası taşımacılık 
işine başladıklarını aktaran Peyiç, tekstili 
iyi bildikleri için bu yönde taşımalar 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Müşterilerine butik hizmetler sundukları 
için araç seçiminin kendileri açısından 
çok önemli olduğunun altını çizen 
Peyiç, “Öncelikle kaliteye bakıyoruz. 
Kullandığımız araçların hizmet kalitemizi 
artırmasını istiyoruz. Bu nedenle 
de kurulduğumuz günden bugüne 
Tırsan’dan başka treyleri filomuza 
katmıyoruz” dedi. Tırsan’ın istedikleri 
tüm özellikleri kendilerine sunabilen 
tek marka olduğuna dikkat çeken 
Peyiç şunları söyledi: “En son aldığımız 

araçları Tırsan ile birlikte dizayn ettik. 
Kumaş taşımaları işimizin bir parçası. 
Taşıma esnasında kumaşların brandaya 
baskı yapmaması gerekiyor. Tırsan 
buna özel bir çözüm geliştirerek 6 sıra 
alüminyum yan yapı kullanarak bu 
sorunu ortadan kaldırdı. Ayrıca son 
alımını yapmış olduğumuz araçları, 
filomuzda bulunan farklı beşinci teker 
yüksekliklerine sahip çekicilerle de 
kullanabiliyoruz. Bunun da avantajını 
görüyoruz. Tırsan’ın işimizi kolaylaştıran 
bir diğer çözümü ise oto-reset özelliği. 
Bazen yükleme esnasında kaldırılan 
treylerler bu şekilde unutuluyor ve yola 
çıkılıyor. Oto-reset özelliği sayesinde 
araçlar 18km hıza ulaştığında otomatik 
olarak sürüş seviyesi ayarlanıyor. 
Diğer önemli bir yenilik de treylerlerin 
arkasında kullanılan 60 santimetrelik 
sac. İndirme bindirme operasyonlarını 
forkliftle yapıyoruz. Bu nedenle 
treylerlerin ilk temas noktasında 
hasarlar oluşabiliyor. Tırsan bu sorunu 
da çözerek filomuza ömürlük treylerler 
kazandırdı” ifadelerini kullandı.

TEKSTİL TAŞIMALARI İÇİN
TIRSAN’I TERCİH ETTİ

Balkan ülkelerine 
yönelik tekstil 
taşımacılığı yapan 
Peyiç Transport, 
filosunu Tırsan ile 
güçlendirdi. Peyiç 
Transport Yönetim 
Başkanı İsmet Peyiç, 
butik hizmet veren bir 
firma olduklarını, bu 
nedenle doğru araç 
seçiminin kendileri için 
çok önemli olduğunu 
söyledi. 
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GEZİ

“GALATA        
  KULESİ ”

..... Galata Kulesi, İstanbul’un Galata 
semtinde bulunan bir kuledir. 528 
yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli 
sembolleri arasındadır. 

1204 yılında ki çok büyük hasara 
uğramış olan kule daha sonra 1348 
yılında “İsa Kulesi” adıyla yığma 
taşlardan Cenevizliler tarafından 
yeniden yapılmıştır. 1348 yılında inşaatı 
bitmiş ve kentin en büyük binası 
olmuştur. Galata Kulesi 1445-1446 
yılları arasında inşa edilerek tekrar 
yükseltilmiştir. Galata Kulesi Türk’lere 
geçtikten sonra her geçen yüzyıl 
yenilenmiş ve tadilat, bakımı yapılmıştır. 
16. yüz yılda Kasımpaşa da tersanelerde 
çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerini 
burada da yatırmışlardır. 

17. yüz yılın ilk yarısında IV. Murat 
döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi ok 
meydanında uçuş eğitimleri yaparak 
tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını 
sırtına takmış ve 1638 yılında Galata 

Kulesi’nden atlayıp uçmuştur ve bu 
uçuş Avrupa da büyük ilgi görmüştür. 
1717 yılında Galata Kulesi yangın 
gözlem evi olarak kullanılmıştır. 
Fakat III. Selim döneminde çıkan bir 
yangından dolayı Galata Kulesi’nin 
büyük bölümü yanmıştır. Yangından 
sonra onarılan kule 1831 yılında çıkan 
başka bir yangınla yine hasar görmüş 
ve onarılmıştır. 1875 yılında fırtına da 
devrilmiş ve 1965 yılından onarıma 
başlanıp 167 yılında bitirilerek Galata 
Kulesi bugünkü görünümünü elde 
etmiştir.

Galata Kulesi efsaneleri arasında yer 
alan belki de en ilginç efsane, en eski 
olanıdır. Bu efsaneye göre Romalılar 
şuna inanıyorlarmış: Eğer bir kadın ve 
erkek, Galata Kulesi’ne ilk kez birlikte 
çıkarlarsa, onlar mutlaka evlenirler… 
Ama çiftlerden biri daha önce kuleye 
çıktıysa (başkasıyla ya da tek başına 
fark etmez), bu tılsım bozulurmuş…

ŞEHRE TEPEDEN BAKAN 
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Yönetmen: Brian Fee

Oyuncular: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Armie Hammer

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Ülke: ABD

Yönetmen: Uğur Uludağ

Oyuncular: Cem Özer, İlhan Şeşen, Uğur Uludağ

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye

Pixar’ın sevilen serisi Arabalar’ın 3. devam halkası Arabalar 3’te yönetmen koltuğunda 
tekrar Brian Fee oturuyor. Şimşek McQueen’in yeni maceralarını göreceğimiz filmde sevimli 
arabayı kendisinden genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz. 
Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup kenara itildiğine içerlerken bir anda #95’in 
işinin henüz bitmediğini kanıtlamaya karar veriyor. Hevesli genç yarış teknisyeni Cruz 
Ramirez’in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet’in verdiği ilhama ve 
birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı olan arabamız Piston Kupasının en büyük yarışında 
boy göstermeye hazırlanıyor.

İki modacı arkadaş; defilelerine yetişme telaşıyla yola çıkmaları sırasında, arabalarında 
sevimli mi sevimli bir bebekle beraber para dolu bir çanta bulurlar. Bu andan itibaren, 
yolculuğun seyri hem bebeğin ailesi hem de onları kovalayan mafya ile birlikte belalı bir 
şekilde değişecektir. Sürprizlerle dolu “Tatlı Şeyler” seyirciyi de komik, heyecanlı ve duygusal 
bir yol hikâyesinin içine sürükler.

Uğur Uludağ’ın yazıp yönettiği komedi filminin başrollerinde Cem Özer ve İlhan Şeşen yer 
alıyor.

ARABALAR 3

TATLI ŞEYLER

FİLM
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Khaled Hosseini
Everest Yayınları

Havva Erşahin
Gece Kitaplığı

Mümtaz Budak
Delisarmaşık

Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların 
oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları... Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir 
tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok 
edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor.

Uçurtma Avcısı’nda anlatılan olağanüstü bir dostluk. Bir insanın diğerini ne kadar sevebileceğinin su 
gibi akıp giden öyküsü...

Konfüçyanist Okul, klasik eserlerin dogmatik bir biçimde öğretilmesini ve aşırı törenselliği öne çıkaran 
seçkinci bir çaba içerisindeyken Mo Zi, alt tabakadan insanların sesini duyurmak, toplumsal eşitliği 
sağlamak ve keskin feodal yapıyı dönüştürmek uğruna mücadele vermiştir. M.Ö. 470-391 yılları 
arasında yaşayan Mo Zi, Çin tarihi boyunca baskın düşünce akımı olan Konfüçyüsçülüğü eleştirmeye 
cesaret eden ilk düşünürdür. Yüzyıllar boyunca yeterince değer görmemiş olan fikirleri, modern çağa 
gelindiğinde yeniden ele alınmıştır.

Sen, ben ve biz… Zaman sadeleştirir her şeyi. Acele etmemeliyiz.

UÇURTMA AVCISI

GELENEKSEL ÇİN FELSEFESİ MO Zİ

3 NOKTA

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. Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması

2. Değişik boyda, sert ağaçtan yapılmış tuşlardan oluşan bir   
 Afrika çalgısı

3. Hafif kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi

4. Sanayide elektrik yalıtkanı, kalıplama ve döküm malzemesi,   
 yapıştırıcı, renkli ve pişirilmiş emaye kaplama malzemesi gibi  
 pek çok uygulama alanı olan yapay genel formaldehit reçinesi

5. Amiralden bir rütbe küçük deniz subayı

6. Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle yapılan sargı

7. Dilde tutukluk, kekemelik

8. Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış, Kanuni’nin ve   
 Barbaros’un minyatürlerini yapmış bir nakkaş

Yukarıdan aşağı

1. İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde konuşturulmasıyla  
 yazılan Latin kökenli şiir biçimi

2. Bulmacada abartı

3. Sanayi atıkları deposu

4. Kalabalık çok sayıda askere sahip ordu” anlamında eski bir   
 sözcük

5. Yağmur kuşu

6. Su kıyılarında setler kuran, kürkü değerli bir hayvan

7. Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan  
 suç

8. İsteğe bağlı, seçmeli olan
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Süt, toz şeker, Ayçiçek yağı, yumurta ve kakao yu mikserde beş 
dakika çırpalım. Ve bu karışımın yarısını ayırıp. Diğer kalan yarısına 
un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece 
fırında 25 dakika pişirelim. Fırından çıkardığımız keki dilediğiniz 
şekilde kesip üzerine kek soğumadan ayırdığımız sosu ilave edelim. 
Hindistan cevizini dekor olarak kullanabilirsiniz. Kolay ve lezzetli bir 
tariftir. Ağızınızın tadı eksik olmasın.

ISLAK KEK

malzemeler hazırlanışı
• Süt 250 gr

• Toz şeker 250 gr

• Ayçiçek yağı 250 gr

• Yumurta 4 adet

• Kakao 35 gr

• Hindistan cevizi dekor için

• Un 180 gr

• Kabartma tozu 10 gr

• Vanilya 10 gr

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



11-12 Ekim 
Hilton Bosphorus Hotel

İstanbul, TURKEY

Onaylı firmalar arasında:

DÜNYA
OTOMOTİV
KONFERANSI
2017

C:  %0
M: %55
Y:  %100
K:  %0

C:  %35
M: %14
Y:  %11
K:  %34

Pantone
165

Pantone
7544Bilet fiyatlarında son indirim tarihi 25 Ağustos!

%25 Indirim kodunuz ND25
www.dunyaotomotivkonferansi.com
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Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi




