


Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi



Mercedes-Benz Türk’le benzersiz 50 sene.
Mercedes-Benz Türk 50 yaşında. Kurduğumuz fabrikalar ve dostluklarla,  
1967’den bugüne hep güvenle taşıdığımız milyonlarla beraber geçen benzersiz 50 sene.

Türkiye’nin dört bir yanındaki satış/servis ağımızla ve mühendislerimizin  
Ar-Ge başarılarıyla taçlanan elli sene için sizlere ne kadar teşekkür etsek az.
Mercedes-Benz Türk’ü hep el üstünde tuttuğunuz için eksik olmayın. 
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
“Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” 
başlıklı 63’üncü maddesinde belli 
durumlarda yerli istekliler ile yerli 
malı teklif eden istekliler lehine bazı 
ayrıcalıklar yapılmasına imkân tanındı. 
Söz konusu düzenlemeyi “korumacı 
politika” kapsamında nitelendirmek 
gerekmektedir diye düşünüyorum. Zira 
bu düzenleme ile yerli istekliler ile yerli 
malına avantaj sağlanmak suretiyle 
yerli sanayinin iktisadi büyüme 
ve uluslararası rekabet gücünün 
artırılması amaçlanmaktadır.

Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif 
eden istekliler lehine % 15 oranına 
kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak orta ve yüksek 
teknolojili sanayi ürünleri arasından 
belirlenen ve her yıl ocak ayında 
Kurum tarafından ilan edilen listede 
yer alan malların ihalelerinde yerli 
malı teklif eden istekliler lehine % 15 
oranına kadar fiyat avantajı sağlanması 
zorunludur.” hükmü;

Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin “Yerli malını 
teklif edenler lehine fiyat avantajı 
uygulanması” başlıklı 61 inci 
maddesinin altıncı fıkrasında ise;

“Her yıl Ocak ayında Kurum 
tarafından ilan edilen orta ve yüksek 
teknolojili sanayi ürünleri listesinde 
yer alan malların ihalelerinde, yerli 
malı teklif eden istekliler lehine 
% 15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması zorunludur. Söz konusu 
zorunlu fiyat avantajı uygulaması, 
ilanı veya duyurusu bu listenin 
yayımlanmasından sonra yapılan mal 
alımı ihalelerinde uygulanacaktır.” 
hükmü yer almaktadır.

YERLİ İSTEKLİLER
İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
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RENAULT TRUCKS,
TÜRKİYE’DE İLK ÜÇÜ HEDEFLİYOR 

Yeni yapılanması 
ile Türkiye’de ticari 
araçlar sektöründe 
hedeflerini büyüten 
Renault Trucks, 
üst düzey yönetici 
kadrosuyla sektörü 
değerlendirdi. Renault 
Trucks, 16 ton ve 
üzeri ağır ticari araçlar 
pazarında Avrupa’da 
beşinci sırada yer 
alan Türkiye’de ilk 
üç Avrupalı üretici 
arasında olmayı 
hedefliyor. 

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Satış Sonrası 
Direktörü Serkan Karataban, Mali 
ve İdari İşler Direktörü İpek Puntar, 

Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk, 
Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat 
ve İnsan Kaynakları Müdürü Burcu 
Sarıgül’ün katıldığı özel toplantıda ticari 
araçlar sektörü değerlendirilirken, 
Renault Trucks’ın Türkiye’deki hedefleri 
konusunda bilgiler verildi. 

Önümüzdeki yıl Türkiye’de 20. yıllarını 
kutlayacaklarının altını çizen Renault 
Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien 
Delepine, bu pazarda gücümüzle varız 
dedi. 1894’den bu yana 120 yılı aşkın 
bir marka geçmişine sahip olduklarını 
belirten Sebastien Delepine; “Türkiye 
özellikle hem lojistik hem de inşaat 
sektörleri göz önüne alındığında 16 ton 
ve üzeri ticari araçlar pazarı açısından 
çok önemli bir yere sahip. Renault 
Trucks, Türkiye’de lojistik ve inşaat 
sektörlerine odaklanıyor ve en verimli 
lojistik çözümlerini sunan marka olarak 
tanınıyor. Renault Trucks olarak tüm 
Türkiye’ye yayılmış, işini tutku ile yapan, 
müşteri odaklı ve tecrübeli bayi ağımız 
sayesinde Türkiye’deki Avrupalı ticari 
araç markaları arasında ilk üç içerisinde 
olmayı hedefliyoruz ki çekici pazarında 
2017 yılının ilk altı ayına baktığımızda şu 
anda üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi. 
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2017’DE TÜRKİYE’DE 
PAZAR DİNAMİKLERİ 
DEĞİŞİYOR 
Sebastien Delepine açıklamasında; 
“Türkiye’de 16 ton ve üzeri ağır 
ticari araçlar pazarına baktığımızda 
sektörümüzün öncü derneklerinden TAID 
(Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine 
göre 2012 – 2016 yılları arasında yıllık 
satış rakamları, çekici segmentinde 
16 bin ve kamyonda 12 bin olmak 
üzere toplam 28 bin araç satışı olarak 
görülmektedir. 2017’nin ilk altı ayında 
ise önemli bir değişim göze çarpıyor. 
Genel olarak toplam 16 ton ve üzeri 
segmentte geçen yılın aynı dönemi ile 
kıyaslandığında yaklaşık yüzde 24’lük bir 
düşüş görünüyor. Bu düşüşle eş zamanlı 
olarak da kamyon pazarı yaklaşık yüzde 
29 oranında yükselişe geçiyor. Öte yandan 
özellikle lojistik ve uzun yol segmentinde 
kullanılan çekici satışlarında yüzde 

60’lık bir düşüş gözlemleniyor. 
Çekici segmentindeki bu 
düşüşün en büyük nedeni 
Euro 6 regülasyonuna geçiş ve 
alımların ertelenmesidir” diye 
belirtti. Kamyon segmentindeki 
yükselişin ise inşaat ve altyapı 
alanlarındaki yatırımların 
yansıması olduğunu söyleyen 
Delepine; “İnşaat sektöründe 
görülen yüksek ivme kamyon 
pazarının da 2017’nin ilk 
yarısında yaklaşık yüzde 29 
oranında artmasına neden 
oldu. Türkiye’de ekonominin 
lokomotif sektörlerinden olan 
inşaat piyasasındaki yurt içi 
talep kaynaklı büyümenin 
2017’de de sürmesini 
bekliyoruz. Ayrıca, devam eden 
altyapı yatırımlarının ve mega 
projelerin sektörü olumlu 
etkileyeceğini 
öngörüyoruz. Bu 
durumda ticari 
araç üreticileri 
olarak bizler 
için de önemli 
bir pasta ortaya 

çıkıyor ve Renault Trucks 
olarak inşaat segmentindeki 
C ve K serisi araçlarımızla 
bu alanda varlığımızı 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. 
Kısa süre önce lansmanını 
yaptığımız K Xtrem 
kamyonlarımız da bizi inşaat 
sahalarında farklı bir konuma 
taşıyor. Bu araçlarımızı 
da müşterilerimiz için 
sunuyoruz” dedi. 

2017 pazar beklentileri ile 
ilgili açıklamada bulunan 
Delephine; “Renault Trucks 
olarak, bu yılın ilk altı 
ayına baktığımızda çekici 
segmentinde pazarda 
3. sıradayız. 2017 yılının 
ikinci yarısına yönelik 
beklentimiz, yılın ilk yarısına 
göre daha yüksek bir çekici 
talebinin olacağı yönünde. 

Aslında 2017 senesinin de ticari araçlar 
sektörü yönünden 2016 yılı ile paralel 
tamamlanacağını öngörüyoruz. Biz 
de Renault Trucks olarak bu talepleri 
karşılamak ve inşaat segmentinde de 
varlığımızı arttırmak için çalışmalarımızı 
kesintisiz sürdürüyoruz” dedi. 

Renault Trucks, Türkiye’de sadece ürün 
sağlamlığı ve gücü ile değil satış sonrası 
hizmetleri, finansal hizmetler ve yaygın 
bayi ağı ile iddiasını sürdürüyor. 

TÜRKİYE’DE RENAULT 
TRUCKS’IN GENİŞ ÜRÜN 
GAMI
Renault Trucks, yeni dağıtım 
kamyonlarından, eklenen uzun yol çekici 
modelleri ve inşaat kamyonlarına kadar 
hedeflerine ulaşmak üzere Türkiye’de 
geniş bir ürün gamı sunuyor. Uzun yolda 
T serisi, yakıt tasarrufu ve konforu ile 
uluslararası ve ulusal nakliye alanında 
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ön plana çıkıyor. Dağıtım segmentindeki 
D serisi, yurt içi nakliyede 19 Ton ve 16 
Ton seçenekleri ile çok amaçlı kullanım 
sağlıyor. İnşaat gamında K serisi, yakıt 
tasarrufunun yanı sıra sağlamlığıyla ve 
C serisi de ek olarak faydalı yük gücü ile 
müşterilere sunuluyor.

Renault Trucks’ın Satış 
Sonrası Hizmet Gücü 
Renault Trucks, müşterilerine özel satış 
sonrası hizmetler sunuyor. Araca uygun 
özelleştirilmiş Servis Planı, araç için planlı 
bakım ve onarımlar ile operasyonlarda 

aksama olmamasını sağlıyor. Araçların 
daha fazla yolda olmasını sağlarken ikinci 
el değerlerini de koruyor. 

Renault Trucks, satış sonrası ürünleri 
arasında yer alan Reference ve Excellence 
adını verdiği servis kontratları sayesinde, 
5 yıl boyunca 600.000 km’ye kadar 
müşterileri için araçları yöneterek 
operasyonlarını kolaylaştırıyor. 

FİNANSAL 
HİZMETLERDEKİ 
GÜCÜMÜZLE VARIZ
Renault Trucks finansman hizmetleri 
çerçevesinde Kredi ve Leasing çözümleri 
sunuyor. Müşteriye özel geliştirilen 
finansal paketler ile en uygun alternatifler 
sunuluyor. 

BAYİ AĞI GÜCÜMÜZÜ 
DAHA DA ARTTIRIYORUZ 
Renault Trucks, Türkiye’nin önemli 
kamyon güzergahlarında ve lojistik 
merkezlerinin yakınlarında konuşlanmış 
16 satış ve servis noktasında yer alan 
yaygın bayi ağı ile hizmet sunmaktadır. 
Bayi ağı gelişiminin sürekli bir yolculuk 
olduğunu belirten Sebastien Delepine; “20 
yıldır müşterilerimize kesintisiz hizmet 
sunan Koçaslanlar Otomotiv’in İstanbul 
bayiliğine başlayacağını bildirmekten 
onur duyuyorum. Aynı zamanda yıllardır, 
koşulsuz müşteri memnuniyeti odağı 
ile çalışmalarını sürdüren Özmutlubaş 
Otomotiv ile, İzmir ve Denizli’de 
operasyonlarımızı devam ettireceğiz” dedi. 

TÜRKİYE’DE TİCARİ 
ARAÇLARDA SATIN ALMA 
TRENDLERİ DE ÇOK 
ÖNEMLİ 
Türk firmaların çoğu zaman satın alma 
maliyetlerini ön planda tuttuğunu belirten 
Sebastien Delepine; “Günümüzde Toplam 
Sahip Olma maliyetleri çok daha büyük 
önem taşıyor. Örneğin Renault Trucks 
olarak yakıt tasarrufunda lider araçlar 
sunuyoruz. Uzun yol nakliyesine yönelik 
geliştirdiğimiz T serisi ile en verimli yakıt 
ekonomisini sağlayabiliyoruz. Uzun yol 
nakliyesinde bir aracın ortalama 120.000 
km yaptığını düşünürseniz bu tasarruf, bir 
filo için büyük önem taşıyor” dedi. 
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SADER’IN
TEKNİK EĞİTİMLERİNE YOĞUN İLGİ 

Amerikan Trojan 
Battery Türkiye 
distribütörü 
SADER, eğitimlere 
hız kesmeden 
devam ediyor. 
Trojan yetkililerinin 
de bulunduğu 
eğitim programı, 
12 ve 13 Temmuz 
tarihlerinde İstanbul 
Dudullu Four Points 
by Sheraton Otel’de 
yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

Eğitim programının ilk günü solar 

uygulamalarına ayrılırken ikinci 

gün platform ve temizlik makineleri 

firmalarına sunum yapıldı.  

İstanbul’da gerçekleştirilen 2 günlük 
eğitim programının ardından 14 
Temmuz’da Sader Ankara Genel 
Müdürlük binasında bir günlük 
eğitim daha verildi.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde 
yapılan toplantı, Trojan Doğu Avrupa 
ve Rusya Satış Müdürü Matteo 
Silvestri’nin sunumuyla başladı. 
Enerjinin depolanmasında Derin 
Döngülü (Deep Cycle) Kurşun-
Asit Aküler hakkında teknik bilgiyi 

ise Trojan Teknik Pazarlama 
Müdürü Santiago Antolin Fontes 
tarafından verildi.  Toplantıda Türkçe 
açıklamaları bizzat kendisi yapan 
Sader Genel Müdürü Sadettin Ersoy 
katılımcılarla yakından ilgilendi.  
Soru – cevap şeklinde ilerleyen 
eğitim toplantısından katılımcılar 
memnun ayrıldılar. Eğitimin 
sonunda katılımcılara sertifika 
verildi. 
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EFE LOGİSTİCS GROUP
ŞENSAN OTOMOTİV’DEN 60 ADET MAN 
ÇEKİCİ VE KAMYON SATIN ALDI…

Türkiye lojistik 
sektörünün önde 
gelen köklü markası 
Efe Logistics Group, 
bünyesindeki şirketlerin 
filosunu 60 adet MAN 
çekici ve kamyon ile 
güçlendirdi. Şensan 
MAN tarafından 
Volkswagen Doğuş 
Finansman A.Ş. işbirliği 
ile gerçekleştirilen 
satışlarda; Efe Logistics 
Group şirketlerinden 
Efe Worldwide Lojistik 
ve Dış Ticaret A.Ş. 
30 adet MAN TGS 
18.400 4x2 BLS-E5 LX 
çekici, CFS İstanbul 
Yatırım A.Ş. 8 adet TGS 
41.480 8X4 BB-E6 M 
damper, EF Logica 
ise 22 adet MAN 2. 
el çekici aldı. Satın 
alınan MAN çekiciler, 
Şensan MAN’ın Ankara 
Kayaş’taki tesislerinde 
düzenlenen törenle 
gerçekleştirildi.

Şensan A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi 
Hulusi Şen, Bursa Şube Müdürü Faruk 
Aydın, Ankara Şube Satış Müdürü Mehmet 
Demir ve 2. El Satış Müdürü Musa 
Koçyiğit’in ev sahipliği yaptığı törene, Efe 
Worldwide Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Efe Behram, Filo 
Müdürü Eşref Altundiş, Pazarlama Grup 
Müdürü Serdar Çam, Proje ve İş Geliştirme 
Müdürü Taner Tiga, Ankara 
Şube Müdürü Hümeyra Yiğit, 
Kurumsal İletişim ve Satın 
Alma Müdürü Yağmur Turan 
ve Operasyon Müdürü Yasin 
Burak Karadeniz katıldılar. 
Teslimat töreninde MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. adına Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara, 
TopUsed Kamyon Satış 
Müdürü Özgür Özdil, İç 
Anadolu Bölge Koordinatörü 
Doğucan Suyani ile 

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’den ise 
Bölge Satış Yöneticileri Ali Tuğrul Aykın ve 
Doğan Mustafa Gamsız hazır bulundular. 

Törende konuşan Şensan A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Hulusi Şen, “Şensan MAN 
olarak İstanbul, İzmir, Ankara’ da Yedek 
Parça, Servis ve Satış olarak hizmet 
vermekteyiz. Çok yakında Kocaeli’nde 
de hizmet vermeye başlayacağız. MAN 
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Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. ile uzun 
yıllara dayanan köklü işbirliğimizdeki başarı 
ve memnuniyeti biz de müşterilerimize 
taşıyoruz. Müşterimiz Efe Logistics Group, 
toplam 60 araçlık bu önemli yatırımında; 
düşük işletme maliyetleri, araçların hafif 
olması, yakıt tüketiminin az olması ve 
Şensan’ın tüm araç alımlarında iş ortağı 
olarak çalışıp yedek parça, servis ve satış 
alanında yanında olması nedeniyle MAN 
marka araçlarımızı tercih etmiştir” dedi.

Efe Logistics Group’un 1995 yılında 
Mersin’de kurulduğunu ve hali hazırda 
uluslararası proje, karayolu, havayolu, 
denizyolu, demiryolu, multimodal, 

chartering taşımacılık sistemleri ile entegre 
olarak yurtiçi taşıma, gümrükleme, liman, 
depolama ve stoklama olmak üzere tüm 
stratejik lojistik alanlarında hizmet verdiğini 
belirten Efe Worldwide Lojistik ve Dış Ticaret 
A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi Efe Behram 
da konuşmasında şunları söyledi:

“Lojistik sektörünün gelecekteki değerinin 
bilincinde olarak 20 yılı aşkın son derece 
başarılı bir süreçte, grubumuzun özmal 
varlıklarını arttırmaya, bugün gurur 
kaynağımız olan filomuzu geliştirmeye 
devam ettik. Efe Logistics Group, ağır yük 
ve proje taşımacılığına ihtiyaç duyan tüm 
müşterilerimize yıllarca en iyi hizmeti 

sunmuş ve lojistiğin bu önemli kulvarında 
bayrağını her zaman en ön sıralara 
taşımıştır. Avrupa hattında, geniş hizmet 
ağı ile İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa 
destinasyonlarına komple ve parsiyel hizmet 
vermekteyiz. Avrupa’da sahip olduğumuz 
depolar, aktarma merkezleri, Avrupa plakalı 
araçlar ile her ebattaki malın sevkiyatını en 
hızlı ve güvenilir şekilde sağlamaktayız. Bu 
doğrultuda 60 araçlık bu yatırımımızda da 
gerek MAN ve gerekse Şensan’ın sunduğu 
ayrıcalıklar tercihimizi şekillendirdi”.

MAN araçlarının, üstün nitelikleri ile olduğu 
kadar, finans ve satış sonrası hizmetler 
alanında sunduğu ayrıcalıklarla da fark 

yarattığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, “Dünyanın mühendislik 
ve üretim devi MAN, 250 yılı aşkın köklü 
geçmişi boyunca gerek ürün ve gerekse 
hizmet kalitesi ile hep ön planda olmuştur. 
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. de 
sunduğu benzersiz finansal çözümler ile öne 
çıkıyor. Şensan MAN, büyük MAN Ailesi’nin 
önemli bir üyesi. Efe Logistics Group da, 
Türkiye lojistik sektörünün dinamik ve öncü 
bir kuruluşu. Böylesine önemli 4 markanın 
altına imza attığı bu önemli işbirliğinin tüm 
taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” 
dedi. 
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WIN EURASİA 2018:
DAHA FAZLA KAZANDIRMAK İÇİN BİR ARADA

Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen imalat 
endüstrisinin iki 
önemli etkinliği WIN 
Eurasia Metalworking 
ve WIN Eurasia 
Automation, ziyaretçi ve 
katılımcılarından gelen 
yoğun talep doğrultusunda 
2018 yılı itibariyle güçlerini 
birleştirme kararı aldı.  
“Birlikten Kuvvet Doğar” 
mottosuyla sektörün tüm 
bileşen ve aktörleri 15- 18 
Mart 2018 tarihleri arasında 
WIN Eurasia çatısı altında 
bir araya gelecek.

Alexander Kühnel değerlendirmelerini şu 
sözlerle ifade ediyor:

“Bizler, katılımcı ve ziyaretçilerimizin görüş 
ve taleplerine her zaman çok önem verdik. 
Onlar için en verimli iş ortamının yaratılması 
konusunda daima çaba gösterdik. Hem 
katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz 
iki ayrı fazda düzenlenen WIN Eurasia 
Fuarlarının birleşmesi yönünde yoğun bir 
talep gösterdi.  Yaptığımız değerlendirmeler 
sonucunda, birbiriyle yakından ilgili  sektörleri 
kapsayacak tek bir etkinliğin önemli bir 
sinerji yaratacağı görüşünde birleştik. Uygun 
koşulların oluşması ile 2018’de bu projemizi 
hayata geçirebilecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. WIN Eurasia - World of Industry 
2018, üretim süreçlerinde birbiriyle ilişkili 
tüm ürün ve hizmetleri tek bir çatı altında 
bir araya getirecek. Ziyaretçilerini, çok daha 
fazla ürün, çok daha fazla marka, çok daha 
fazla katılımcı ile buluşturacak. İnanıyoruz ki 
güçlerini birleştiren iki WIN’den doğacak yeni 
enerji, katılımcı ve ziyaretçilerimiz için çok daha 
yüksek bir verim, çok daha yüksek bir kazanç 
ortaya koyacak.” 

İMALAT SANAYİİNE 360° 
BAKIŞ
15-18 Mart 2018 tarihleri arasında yeni yüzüyle 
kapılarını açmak için hazırlıklarına şimdiden 
başlayan WIN Eurasia - World of Industry 
-kapsamındaki 6 ticaret fuarı ile birlikte- 
imalat endüstrisine yönelik 360°’lik bakış açısı 
sağlayacak. Etkinlikte, geleceğin fabrikaları 
için gerekli tüm ekosistem tek bir çatı altında 
sunulacak. Böylelikle ziyaretçiler, yeni nesil sac 
işleme ve kaynak teknolojilerinden yüzey işlem 
teknolojilerine; otomasyon teknolojilerinden, 
elektrik ve elektronik sistemlere, hidrolik-
pnomatik teknolojilerinden,  iç lojistiğe  imalat 
sanayii için A’dan Z’ye tüm çözümleri tek bir 

2007-2017 yılları arasında iki ayrı fazda 
düzenlenen WIN Eurasia Fuarları, TÜYAP 
Fuar ve Kongre alanının da artan kapasitesiyle 
önümüzdeki yıl itibariyle  yeniden birlikte 
organize edilecek. 6 fuar, 3000 katılımcı 
ve 150.000 ziyaretçiyi tek bir çatı altında 
buluşturacak olan WIN Eurasia, katılımcı ve 
ziyaretçileri için zaman ve bütçe açısından da 
önemli bir tasarruf sağlayacak. Ziyaretçiler, çok 
daha fazla ürün grubuna tek bir alanda kolayca 
ulaşma şansı elde ederken, katılımcılar da fuar 
boyunca çok daha fazla yerli ve uluslararası 
ziyaretçiyle bir araya gelebilecekler. Ayrıca, 
bir fuarın katılımcılarının diğer 6 fuar için 
potansiyel müşteri olma durumundan 
hareketle, WIN Eurasia 2018 6 fuarı tek bir 
çatı alanda buluşturarak, çok daha fazla iş 
bağlantısına olanak sağlayacak.

DAHA FAZLA VERİM, DAHA 
FAZLA KAZANÇ!
WIN Eurasia fuarlarının yeniden birlikte 
organize edilmesinin sektör adına önemli 
bir etkileşimi açığa çıkaracağını vurgulayan 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü 

çatı altında deneyimleme fırsatı 
elde edecekler. 

ENDÜSTRİ 4.0 
İÇİN EN DOĞRU 
ADRES!
Otomasyon, dijitalleşme, 
şeylerin interneti, arttırılmış 
gerçeklik gibi teknolojik 

gelişmelerin endüstri dünyasında büyük 
değişimlere yol açtığı ve Endüstri 4.0 olarak 
adlandırılan yeni bir döneme işaret ettiği 
günümüzde; fabrikalar büyük bir dönüşümün 
eşiğinde yer alıyor. Yıllardan beri, endüstride 
yaşanan gelişmelerin sergilendiği ilk etkinlik 
olma özelliği taşıyan WIN Eurasia Fuarları 
ise bu dönüşümde firmalara öncülük etmeye 
hazırlanıyor. Bu nedenle, üretim süreçlerinin 
optimizasyonu için geleceğe dönük yatırımlar 
yapmayı hedefleyen ziyaretçilerin binlerce 
ürüne kolayca ulaşabilecekleri WIN Eurasia 
- World of Industry, tüm satınalma kararlarını 
etkileyecek yılın en önemli ticari etkinliği olarak 
öne çıkmaya hazırlanıyor. 

WIN Eurasia 2018, yeni yüzü ve sunuduğu 
yeni fırsatlar ile 15-18 Mart 2018 tarihleri 
arasında  Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek.

WIN EURASİA - WORLD OF 
INDUSTRY KAPSAMINDA 
6 FUAR BİR ARAYA 
GELECEK:
Metalworking EURASIA - Uluslararası Sac 
İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme 
Teknolojileri Fuarı

Surface Technology EURASIA - Uluslararası 
Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı

Welding EURASIA - Uluslararası Birleştirme, 
Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı

IAMD EURASIA - Integrated Industry, Motion 
and Drives Fuarı

Electrotech EURASIA - Uluslararası Enerji, 
Elektrik ve Elektronik Fuarı 2017

CeMAT EURASIA - Uluslararası Taşıma, 
Depolama, İstifleme ve İç Lojistik Fuarı
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KAYAHAN
HAYALLERİNİN GERİSİNDE KALAN BİR ADAM

Geçmişi, Anadolu’nun 
Türkleşmeye başladığı 
tarihlere uzanan 
Kayhanlar, Konya 
Taşkent bölgesinde 
yaşamış ve kuşaklar 
boyunca el sanatlarıyla 
uğraşmış köklü bir 
ailedir. Dedeleri gibi 
sıcak demircilik işiyle 
uğraşan Mustafa 
Kayhan’ın oğlu 
Mehmet Kayhan da 
1930 yılında Taşkent’te 
dünyaya gelir…

Mehmet Kayhan henüz bebeklik çağlarında 
demir işleriyle tanışır. Çırakların çalışmadığı 
günlerde eşine yardım için dükkâna 
giden annesi, küçük Mehmet’i de yanında 
götürmektedir. Kayhan ailesi 1935’te 
Konya’ya göç eder ve Mustafa Kayhan 

Konya Sanayi Çarşısı’nda bir atölye açar. 
Mehmet Kayhan’ın çocukluk yılları bu 

atölyede geçer. 1939 yılında İkinci Dünya 
Savaşı başlayınca Mustafa Kayhan atölyeyi 
kapatır ve Kırıkkale Askeri Fabrikası’nda 
çalışmaya başlar. O dönem yılda ancak 10 
gün eve gelebilmektedir Mustafa Kayhan, 
çünkü Konya Ankara arası trenle iki gün 
sürmektedir… 

ASKERİ LİSEYİ BIRAKMAK 
ZORUNDA KALIR
İkinci Dünya Savaşı yılları kıtlık yıllarıdır; 
ekmeğin karneyle dağıtıldığı, sadece 

mektebe giden 
çocuklara ayda yarım 
litre gaz verildiği kıtlık 
yılları… Böylesi bir 
dönemde ilkokulu 
bitirir Mehmet. 
Dedesi, ilkokulu bitiren 
Mehmet’i, 1943 yılında 
Kuleli Askeri Lisesi’ne 
kaydettir. O yıllarda 
Almanlar Balkan 
Devletleri’ni işgal edip 
sınırlarımıza kadar 
dayanınca, Kuleli Askeri 
Lisesi de alınan tedbirler 
kapsamında Konya’ya 
nakledilmiştir. Mehmet, 

Kırıkkale’deki babasına bir mektup yazar 
ve askeri liseye başladığını söyler. Babası 
bu gelişmeye şiddetle karşı çıkar ve cevap 
mektubunda derhal okulu bırakmasını ister. 
Annesi de babasının sözünü dinlemesini 
söyleyince, Mehmet henüz 15 günlük 
öğrenciyken Kuleli Askeri Lisesi’ni bırakmak 
zorunda kalır.

KALAYCILIK YAPMAK 
İSTEMEZ
Babasının, kalaycı yanına girip kalaycılık 
öğrenmesini istediğini söyleyen Mehmet 
Kayhan, “Sanayi çarşısında büyüdüğüm 
için kalaycılığı çok basit bir meslek 
olarak görüyordum. Kalaycılık yapmak 
istemiyordum.” diyor. Kalaycılık yapmak 
istemeyen Mehmet Kayhan bir yıl kadar 
simit satar. Simit satarken gittiği okul 
önlerinde güzel elbiseler içinde, kravatlı, 
şapkalı öğrencilere imrenerek bakar hep. 
Kalaycılık yapmak istememesine kızan 
babası Mehmet’in ortaokula gitmesine de 
izin vermez. Bunun üzerine Mehmet Kayhan 
bir gün sokakta rastladığı birinin yardımıyla 
sanat enstitüsüne kaydını yaptırır. Sanat 
enstitüsünü bitirir fakat üniversite sınavlarını 
kazanamaz. 
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DÜKKANIN ÜSTÜNÜ 
KAPATACAK KİREMİT BİLE 
ALAMAZ
Mehmet Kayhan’ın hayatını değiştirecek 
gelişme ise 29 Ekim 1950’de gerçekleşir. 

Kiremit kalıbı yapması karşılığında 500 
liralık bir anlaşma yapar Mehmet Kayhan 
fakat henüz bir atölyesi bile yoktur. İlk 
başlarda işi evde yapan Mehmet Kayhan, 
daha sonra annesinin arsası üzerine bir 
dükkan inşa eder. Tüm parayı malzemeye 
harcadığı için dükkanın üstünü kapatacak 
kiremit bile alamaz. Üstü açık olan bu 
dükkanın duvarlarını ise arkadaşları 
yapmıştır. Dükkâna yağmur yağdığında giriş 
kapısının altına sığınır ıslanmamak için. 

Atölye boş görünmesin diye de babasının 
sıcak demirci takımlarını koyar sağa sola. 

KAMYON VE BİÇERDÖVER 
TAMİRİYLE BAŞLADILAR
1951’de askerden gelen abisi 
ve ilkokulu bitiren küçük 
kardeşi ile birlikte kamyon 
ve biçerdöver tamirciliği 
yaparak çalışmaya başlar 
Kayhan kardeşler. 1954’te 
saman makineleri de 
yaparlar. 1955’te yedek subay 
olarak askere gider Mehmet 
Kayhan. 1957’de askerden 
döndüğünde halasının 
kızından aldığı maddi 
destekle tezgah alır ve işleri 
büyütür. 1958’de, yurt dışında 
üniversiteye gidebilmek için 
tanıdığı bir Konya milletvekilinden yardım 
ister. Yurt dışında bulunan bir arkadaşı 
Mehmet Kayhan’ı okula kaydettirince, talebe 
dövizi almaya hak kazanır ve 1958 yılında 
yurt dışına gider.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA SERİ 
HALDE HİDROLİK PRES 
ÜRETTİM”
Mehmet Kayhan dükkanı kardeşlerine 
bırakıp yurt dışına gidince işler bozulmaya 
başlar. Bir süre sonra okul harçlığı dahi 
gelmez olan Mehmet Kayhan, her fırsatta 
Türkiye’ye gelerek atölyede çalışmaya 
başlar. Nihayet 1964’te tamamen dönmeye 
karar verir ve okulunu bitirmeden 
memleketin yolunu tutar. Tekrar işin başına 
geçen Mehmet Kayhan, kardeşleriyle birlikte 
çalışmaya devam eder. 1965 yılında da ilk 

fabrikalarını açarlar ve 
pres imalatına başlarlar. 
Fabrikanın projesini de 
Mehmet Kayhan çizer. 
İlk başta 50, ardından 
da 150 tonluk bir atölye 
presi yapar ve seri imalata 
geçerler. Bir seferde 250 
tane atölye pres kestiklerin 
söyleyen Mehmet Kayhan, 
“Bugün bile kimse bir 
seferde 250 kadar atölye 
presi kesmez. Binlerce 
pres yaptım ve Türkiye’de 
ilk defa seri halde hidrolik 
pres ürettim.” diyor. 

“MERMİ KAÇIRMIYORUM, 
MERMİ YAPIYORUM!”
1969 yılında Konsantaş Döküm atölyesi 
açılır. Halka açık olan Konsantaş’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı da Mehmet Kayhan 

olur. 1970- 1975 yılları arasında Makine 
Kimya Endüstrisi’nin Türkiye’de ilk kez 
ürettiği Maksam Greyderleri’nin dişli 
pompalarını, hidrolik silindirlerini, hidrolik 
kumanda valflerini yaparlar.  Greyder 
parçalarının dışında top ve uçak mermisi 
yapan makineler de yaparlar Makine 
Kimya Endüstrisine. MKE’ye çalıştıkları 
dönemlerde başlarından ilginç olaylar 
da geçer. 70’li yıllarda bir gün fabrikaya 
gelen polisler ihbar olduğunu ve arama 
yapacaklarını söyler. Gizli bir işi olmadığı 
için rahattır ve buyurun arayın der Mehmet 
Kayhan, fakat neler olduğunu da merak 
etmektedir. Polislerden biri, “Mermi 
kaçakçılığı yapıyormuşsun.” deyince 
Mehmet Kayhan, “Mermi kaçırmıyorum, 
mermi yapıyorum!” der. Alay ettiğini 
sanan polisleri alır ve üretim yapılan 
bölüme götürür. O anda makineler mermi 
basmaktadır. Şaşkına dönen polislere, 
bunun MKE’nin sipariş ettiği ve Fantomların 
kullandığı 22 mm’lik uçak mermileri 
olduğunu söyler. MKE’ye bu mermileri 
yapan makineler ürettiklerini söyleyen 
Mehmet Kayhan, makinelerin düzgün çalışıp 
çalışmadığını kontrol için belli ölçülerde 
mermi ürettiklerini anlatır. Daha sonra 
1984’te 150 mm’lik top mermisi imal eden 
500 tonluk presler yaparlar MKE için. 

KARDEŞLERİYLE YOLLARI 
AYRILIR
Yurt dışında öğrenim gördüğü dönemde 
çeşitli fabrikalarda staj ve incelemeler 
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yapan Mehmet Kayhan, oralarda edindiği 
bilgileri ve prensipleri kendi işinde de 
uygulamak ister. Bu yüzden kardeşleriyle 
aralarında anlaşmazlıklar yaşar ve 1985 
yılında kardeşleriyle yollarını ayırır. 1990’lı 
yıllarda da çeşitli presler yapmaya devam 
eder Kayahan Makine. 1990’da patlak 
veren Körfez Savaşı sırasında gaz maskesi 
üretmek için pres yapması istenir. Fakat 
bu iş için İngiltere Leyland’a gitmesi ve 
maskelerin nasıl yapıldığını görmesi istenir. 
Mehmet Kayhan İngiltere’ye gidip işi görür 
ve yurda döndüğünde gördüklerinden çok 
daha iyi makineler üretir. 

1990’lı yıllar aynı zamanda demir çelik 
fabrikaları için hidrolik silindirlerin 
üretilmeye başlandığı yıllardır. Bununla 
birlikte demir-çelik sektörü için yurt dışına 
ilk hidrolik silindir ihracatını 1992’de 
yapar Kayahan Hidrolik. 1990’larda böyle 
çalışmaya devam ederken, Ereğli Demir 
Çelik Fabrikası’nın aracılığıyla Avusturyalı 
bir firma için silindir üretirler. Firma, 
yapılan işten çok memnun kalır ve Kayahan 
Hidrolik’le bir anlaşma yaparlar. İlk yurt dışı 
müşterisi olan bu firma ile halen çalışmaya 
devam edilmektedir.

Kayahan Hidrolik 1994 yılından itibaren diğer 
üretimler terk edilerek, sadece hidrolik 
silindir üretimine odaklanır. 2003 yılında 
şirketin yönetimine Mehmet Kayhan’ın 
çıraklıktan yetişmiş kızı Sevda Kayhan 
Yılmaz geçer. Mehmet Kayhan’ın üç kız 

torunu ve eşleri de bugün şirket bünyesinde 
çalışmaya devam ediyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇOK 
DAHA BÜYÜK PROJELERE İMZA 
ATACAĞIZ”
2000’li yıllarda dünyaya açılan Kayahan 
Hidrolik bugün, Türkiye’deki en büyük 
kapasiteye sahip hidrolik silindir üreticisi 
konumunda. Halen 24 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere 27 bin metrekarelik bir 
alanda faaliyetini sürdüren firma, hidrolik 
silindir üretiminin yüzde 80’ini Avrupa’ya 
ihraç ediyor. Kayahan Hidrolik’in şu anda 
Avrupa’daki ilk üç firmadan bir olduğunu 
belirten Mehmet Kayhan, “Önümüzdeki 
dönem çok daha büyük projelere imza 
atacağız. Yaşadığımız bazı sorunlar 
yüzünden hayallerimin gerisinde kaldım 
ama nasip buymuş. Bu vesileyle Kayahan 
Grub’un büyümesinde büyük rolü olan 
Emine ve Haydar Kütük’ü, minnet, saygı ve 
rahmetle anıyorum.” diyor.

“TÜRK SANAYİSİNİ İSTİKLALİ 
İÇİN CANIMIZI VERMEYE 
HAZIRIZ”
Türkiye’nin bugün geldiği noktayı, Atatürk’ün 
kurduğu cumhuriyet ve getirdiği ilkelere 
borçlu olduğunu belirten Mehmet Kayhan, 

“Bizi bu günlere getiren atalarımızı hiç 
unutmayacağız. Bize bu fırsatları veren bu 
imkanları sağlayan Atatürk’tür, Allah rahmet 
eylesin. O dünyada ilk kez emperyalizme 
karşı çıktı ve Türkiye’de Rönesans’ı başlattı. 
Benim için vatan, bayrak ve Atam! Benim 
iki amcam Atatürk’ün yanında şehit olmuş. 
Sadece Atatürk değil, bu vatan için canını 
feda etmiş tüm atalarımızı minnetle 
anmalıyız. Onlar vatan için canlarını 
vermişler, biz de Türk sanayisini istiklali için 
canımızı vermeye hazırız.” diyor.

Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi
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BOZANKAYA’DAN AR-GE’YE 70 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Son 5 yılda 19 ayrı Ar-Ge projesi 
(Tamamlanan 10, devam eden 4, 
değerlendirilen 5 proje) üzerinde yoğunlaşan 
Bozankaya, bu projelere toplamda 70 milyon 
TL’lik bir bütçe ayırdı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’de ortalama 
binde 9, OECD genelinde ortalama yüzde 
2 pay ayrılan Ar-Ge’ye Bozankaya’nın ciddi 

Yeni nesil toplu ulaşım araçları projeleriyle 
Türkiye’de ve dünyada adını duyuran 
Bozankaya, çevre dostu, ekonomik, yüksek 
performanslı, konforlu elektrikli araçların 
üretimini gerçekleştiriyor ve geleceğin 
ulaşım sistemlerine yön veriyor. Sadece 
2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına cirosunun 
yüzde 11’i oranında pay ayıran firma, yüzde 
100 elektrikli otobüs, yüzde 100 alçak tabanlı 
tramvay ve ‘Trambüs’ olarak adlandırılan 
modern troleybüs sistemleriyle toplu 
ulaşımın dönüştüğü şehirlerde hizmet 
vermeye başladı. 

bir kaynak ayırdığını söyledi. Günay, “Bu 
yatırımlar karşılıksız kalmıyor. Yurt dışında 
gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerle 
Türkiye’ye artı değer olarak geri dönüyor” 
dedi.

İTHAL İKAMESİ GERÇEKLEŞİYOR, DÖVİZ 
GİRİŞİ SAĞLANIYOR

Aytunç Günay, şöyle devam etti:  “2016’nın ilk 
günlerinden bu yana Hacettepe Üniversitesi, 
TOBB ETÜ ve Çankaya Üniversitesi’nin de 
aralarında bulunduğu 10 üniversiteden 
16 farklı akademisyenle çalışmalar 
gerçekleştirerek ciddi bir hamle yaptık. Ar-
Ge yatırımlarımız sayesinde geliştirdiğimiz 
ürünlerin pazara sunulmasıyla, hem ithal 
ikamesi gerçekleşiyor hem de önemli ölçüde 
dövizin ülkemizde kalması sağlanıyor. 
Aynı zamanda, bu ürünlerin ihracatıyla, 
ülkemiz ciddi miktarda döviz de kazanıyor. 
Yatırımlarımızın Türkiye’ye dönüşünü 
görmekten gurur duyuyoruz.”

Yüzde 100 Türk Mühendisliği 
ile sektörünün standartlarına 
uygun olarak üretilen Ford 
Trucks araçlarının teslimat 
töreninde Otokoç Otomotiv 
A.Ş. Ağır Vasıta Satış Müdürü 
Ümit Orak, Ford Trucks Bölge 
Müdürü Necip Emre Kirazcı ve 
Küpeliler A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Nadir Küpeli 
hazır bulundu. 

AĞIR TİCARİ ARAÇ 
PAZARININ YERLİ YILDIZI 
FORD TRUCKS

Satışa sunulduğu pazarların standartlarına 
uygun olarak Ford Otosan mühendisleri 
tarafından geliştirilen ve Otokoç tarafından 
satışa sunulan Ford Trucks modelleri, 
yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat 
alanında faaliyet gösteren müşterilerin 

Ağır ticari vasıta pazarının öncü bayisi 
Otokoç, Ford Trucks’ın İnşaat Serisi 
araçlarının teslimatını Küpeliler A.Ş’ye 
gerçekleştirdi.  

Otokoç tarafından Küpeliler İnşaat A.Ş’ye 
Ford Trucks inşaat serisi araçlarından; 2 
adet Ford 4142M 8x4 mikser, 1 adet Ford 
3542P 6x4 pompa ve 1 adet Ford 1842T 4x2 
çekici araç modelleri temin edildi.

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

OTOKOÇ’TAN KÜPELİLER A.Ş.’YE 
FORD TRUCKS ARAÇ  TESLİMATI
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TP ENDÜSTRİYEL LASTİKLER
TARİHİNDE BİR İLK

Geliştirdiği servis ve 
çözümleriyle lastik 
bakım yönetiminde 
uzman Pirelli 
Endüstriyel Lastikler’in 
üreticisi TP Endüstriyel 
ve Ticari Lastikleri A.Ş., 
uluslararası nakliyat 
sektörünün lider 
markalarından Ebam 
Uluslararası Nakliyat ile 
işbirliği gerçekleştirdi. 
Bu TP Endüstriyel 
Lastikler’in tarihinde 
ilk defa km başına 
fiyat (PPK) verdiği bir 
anlaşma oldu. 

Söz konusu işbirliği, TP Endüstriyel Lastikler 
tarafından Ebam filosuna; doğru lastik 
kullanımı, lastiklerin hava basınçlarının 
ölçülmesi ve düzenlenmesi konularında 
hizmet verilmesini içeriyor. Ayrıca arızalı 
lastiklerin takibinin yapılarak sorunların 
tespiti ve düzeltici aksiyonlarının alınması, 
30 günde bir tüm araç kontrollerinin 
yapılması ve tüm bu takiplerin Fleet Tech 
programı ile kayıt alınarak depolanması 
konularında Ebam’a destek verilmesi 
de planlanıyor. Filoları optimize ederek, 
operasyonel maliyetlerin düşmesinin 
hedeflendiği anlaşma, aylık ve 3 aylık 
lastik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
bütçelendirilmesini de kapsıyor. Bunların 
yanında tüm Türkiye ve CQ24 International 
Yola Devam Servisi ile de tüm Avrupa’da, 
Ebam’ın her çeşit lastik problemlerine 7/24 
çözüm sunacak.

ALP GÜNVARAN: “BİZ 
MÜŞTERİLERİMİZE 
SADECE LASTİK 
SATMIYORUZ”
Ebam ile yaptıkları işbirliğinde km başına 
fiyat vererek tarihlerinde bir ilke imza 
attıklarına dikkat çeken TP Endüstriyel 

Türkiye’nin iki büyük kuruluşu; filo 
çözümleri ile taşımacılığa farklı bir soluk 
getiren TP Endüstriyel ve Ticari Lastikleri 
ile uluslararası nakliyat sektörünün lider 
kuruluşlarından Ebam Uluslararası 
Nakliyat ile dev bir işbirliğine imza attılar. TP 
Endüstriyel Lastikler Ebam ile km başına 
fiyat vererek tarihinde bir ilke imza atarken 
lastiklerine olan güvenini de gözler önüne 
serdi. 

Ağırlıklı olarak Almanya hattında 
faaliyet gösteren Ebam,İtalya, İngiltere, 
Avusturya, Benelux ve İsviçre’ye de seferler 
düzenliyor. Ebam, 400’ün üzerindeki araç 
filosunun lastik yönetimi ile ilgili olarak TP 
Endüstriyel Lastikler ile anlaşma imzaladı. 
Düzenlenen imza törenine TP Endüstriyel 
Lastikler Türkiye CEO’su Alp Günvaran, 
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Ebam 
Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet 
Mutlubaş katıldı. 

Lastikler Türkiye CEO’su 
Alp Günvaran, “Tüm 
dünyada filo destek 
servisini etkili ve yüksek 
kalitede sunarak, 
taşımacılık sektörünün 
önemli markalarına 
doğru maliyet 
planlaması ve etkin 
yönetim süreci fırsatı 
sunuyoruz. Ebam ile 
işbirliğimizde km başına 
fiyat (PPK) vermemiz 
de lastiklerimizin üstün 
km performansına 
olan güvenimizi gözler 
önüne seriyor. Ayrıca 
biz müşterilerimize 
sadece lastik satmıyoruz. 
İşlerinin yürümesini 

sağlayan lastik yönetim işine de ortak 
oluyoruz. Ebam ile gerçekleştirdiğimiz 
bu işbirliği ile onlara tecrübelerimizi 
aktarıp, birlikte nice başarılar elde etmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

AHMET MUTLUBAŞ: “BU 
BİRLİKTELİKLE İŞİMİZE 
DAHA NET KONSANTRE 
OLABİLECEĞİZ”
TP Endüstriyel Lastikler ile yaptıkları 
işbirliğinin en büyük masraf kalemleri olan 
yakıt ve operasyon verimliliğine katkıda 
bulunacağı için büyük önem taşıdığını 
belirten Ebam Uluslararası Nakliyat Genel 
Müdürü Ahmet Mutlubaş, “Hem lastiklerine 
hem de lastik yönetimine güvendiğimiz TP 
Endüstriyel Lastikler firması ile çalışmaktan 
çok mutluyuz. Lastik yönetimi toplamda 
en büyük masraf kalemimiz olmamasına 
ragmen en büyük gider kalemi olan yakıt ve 
operasyon verimliliğine katkı sağlıyor. Buna 
ayırdığımız zaman verimlilik anlamında 
bize dezavantaj yaratıyordu. Fakat bundan 
sonra lastikler ile alakalı bir operasyonel 
işlem olmayacağıdan ana işimize daha net 
konsantre olabileceğiz” dedi.



2017 29



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201730

ÇEVRE VE YAPI SEKTÖRÜ 
LİDERLERİ GAZİANTEP’TE

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en önemli 
ticaret merkezi ve 
Türkiye’nin en iyi 
ekonomiye sahip 5 
şehrinden biri olan 
Gaziantep, Geri 
Dönüşüm Çevre 
Teknolojileri Atık 
Yönetimi ve Yenilenebilir 
Çevre Fuarı (ÇEV-
TECH) ve Alt Yapı 
Üst Yapı Malzemeleri 
Belediye Şehircilik 
Fuarı’na (MEBEX) eş 
zamanlı olarak ev 
sahipliği yapacak. 
MEBEX, Ortadoğu’nun 
Gaziantep’te yeniden 
inşasında önemli 
bir rol üstlenerek, 
Ortadoğu’nun 
yapılanmasında 
referans noktası 
olacak. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde 
Ortadoğu’ya hitap eden 
ilk ve tek fuar olan 
ÇEV-TECH ise Türkiye 
ve bölge ülkelerine 
ulaşmak isteyen 
Avrupa devlerinin çevre 
sorunlarına getirdikleri 
çözümleri sergileyecek. 
MEBEX ve ÇEV-TECH 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi destekleri ile 
sektöre imzasını atacak…

Dinamik ve sürekli göç alan yapısı ile ülke 
kalkınmasında dünya lokasyonlarına köprü 
görevi gören Gaziantep, yatırımcıların 
yeni adresi oluyor. Stratejik konumu ve 
tarihi değerlerinin yanı sıra, ekonomik 
alanda da 20 ili etkisi altında bulunduran 
Güneydoğunun gözde şehri, fuar 
organizatörleri, katılımcı ve ziyaretçiler için 
önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

SON YILLARIN EN 
CAZİP YATIRIMI : ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİ
Tüm dünyada belirleyici rol oynayan çevre 
teknolojileri, görece olarak yeni sayılabilecek 
bir sektör. Türkiye’de dahil olmak üzere 
gelişmekte olan ülkelerde en cazip yatırım 

alanları haline gelen sektör ürün ve servis 
sağlayıcılarına büyük pazar oluşturuyor. 
Üretim ve arıtım maliyetlerini düşürme, 
hammadde, su ve enerji tasarrufu sağlama, 
çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini 
arttırma gibi birçok başlığı barındıran Geri 
Dönüşüm Çevre Teknolojileri Atık Yönetimi 
ve Yenilenebilir Çevre Fuarı (ÇEV-TECH), 
geri dönüşümün sanayiye kazandırımlarını 

tanıtacak. Konunun uzmanları ve Belediye 
Başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek 
fuarda çevre konulu çalıştaylar 
düzenlenecek.  

BELEDİYE İHTİYAÇLARI VE 
YAPI SEKTÖRÜNÜN ÇÖZÜM 
MERKEZİ : MEBEX
Ortadoğu’nun yeniden inşası için sektör 
profesyonelleri ile kurum ve kuruluşlar 
Yapı Malzemeleri Belediye Şehircilik 
Fuarı (MEBEX)’de bir araya geliyor. Yapı 
sektörü için merkez belirleme misyonu 
ile hem Gaziantep’in hem Ortadoğu’nun 
yapı ihtiyaçlarına çözüm üretilecek. Fuar, 
Gaziantep’in bölgesel merkez olma özelliği 
ile birlikte birçok sektöre hitap edecek. 

Plexus Fuarcılık Kongre Yönetimi ve Tanıtım 
Hizmetleri ile Hage Grup ortaklığında 
Gaziantep’te eş zamanlı düzenlenecek olan 
MEBEX ve ÇEV-TECH fuarları, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi, Şehit Kamil 
Belediyesi ve TÜMSİAD Gaziantep 
destekleriyle gerçekleşecek.
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KAYAK MERKEZİ MST’YE EMANET
MST İş ve Tarım 
Makinaları, Kocaeli 
Kartepe Belediye 
Başkanlığına 4 Adet 
M642 T model Kanal 
Kazıcı Yükleyici İş 
Makinası teslimatı 
gerçekleştirdi. 
Makineler,  kurumun 
makine ikmal şefliğine 
bağlı olarak alt yapı, 
su ve kanalizasyon 
hizmetlerinde ve kış 
aylarında kayak bölgesi 
olarak yoğun ziyaretçi 
alan ulaşım yollarının 
KGM ekipleri ile 
beraber karla mücadele 
çalışmalarında da 
kullanılacaktır.

4 adet M642 T model Kanal Kazıcı Yükleyici 
İş Makinası satışı yapan firma, makinelerin 
teslimatını gerçekleştirdi. MST İş ve Tarım 
Makinaları Bölge Satış Müdürü Erkan 
ERTURAL ve Kamu Satış Sorumlusu Fırat 
ACAR, satış sürecinde Kartepe Belediye 
Başkanı Sn. Hüseyin ÜZÜLMEZ, Belediye 
Başkan Yardımcısı Murat BALABAN, Fen 
İşleri Müdürü Sn. Samet VURAL, Garaj Amiri 
Sn. Seyfi ÇETİN ile makamlarında yüz yüze 
görüşüldüğünü ve detaylı bilgilendirmelerde 

bulunduklarını belirtti. 

Yapılan görüşmelerin 
sonucunda Kartepe 
Belediye Başkanlığının 
MST’yi tercih ettiğini 
dile getiren ERTURAL, 
“Belediye, seçim 
sürecinde özellikle 
yerli üretim olmamıza, 
yaygın ve etkili bir servis 
ağına sahip olmamıza, 
makinelerimizin 
istedikleri özelliklere 
sahip olmasından 
dolayı firmamızı 
tercih etti. Elbette 
bu süreçte Sanko’ya 

MST İş ve Tarım Makinaları, kazıcı yükleyici 
teslimatlarını sürdürüyor. Son olarak 
Kocaeli iline bağlı olan Kartepe Belediye 
Başkanlığına Yerli Üretim olarak imal edilen 

karşı duydukları güvenin de etkisi büyük 
oldu” dedi. Makinelerin özellikle bölgede 
gerçekleştirilecek çeşitli projelerde 
kullanılacağını belirten ERTURAL, 
“kurumun makine ikmal şefliğine bağlı 
olarak alt yapı, su ve kanalizasyon 
hizmetlerinde ve kış aylarında kayak 
severlerin yoğun akınına uğrayan bir bölge 
olarak  ziyaretçi alan ulaşım yollarının KGM 
ekiplerine lojistik destek ile beraber karla 
mücadele çalışmalarında da kullanılacak’ 
dedi.  

MAKİNEDE ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER
74.5 KW Perkins Motor

Dişli Tip Pompa 

Uzar Bom 

Kırıcı Tesisatı

Klima 

Forklift Çatalı 

40’lık Kanal kovalı 
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DÜNYA’NIN İLK VE TEK MOBİL TIR SERVİSİ 
MOBİLFİX, ANADOLU TURU KAPSAMINDA 11 
İLDE HİZMET VERDİ 

Türkiye lastik sektörü 
lideri Brisa tarafından 
geliştirilen ve dünyada 
bir ilk olan mobil 
TIR servisi Mobilfix, 
Anadolu turu 
düzenledi. 2 ay süren 
Anadolu turunun ilk 
aşaması kapsamında 
11 ili gezen Mobilfix, 
26 filonun bakım ve 
servis ihtiyaçlarını 
karşıladı. Bu süreçte 
296 araç ve 1.863 lastik 
bakımı yapan Mobilfix, 
filo araçlarının servis 
bilincini arttırarak 
emniyet ve konfor 
sağlamakla kalmadı 
aynı zamanda yakıt 
tasarrufu ile ekonomik 
bir katkı da sundu. 
Mobilfix Anadolu 
turunun ikinci 
aşamasına Ağustos 
ayında Ankara bölgesi 
ile devam edecek.

Ödüllü bir inovasyon olan Mobilfix, 2017 
yılı boyunca Anadolu turnesi ile Türkiye’nin 
dört bir yanına hizmet sunuyor. Bu turun 
ilk aşamasında Mobilfix, 2 aylık süreçte 
11 il gezdi ve 26 filonun emniyet, konfor ve 
verimlilik ihtiyaçlarını karşıladı. 18 filoda 
aks kaçıklığı gözlemleyen Mobilfix ekipleri 
bunları truckcam ile düzeltti. Böylece aks 
kaçıklıklarına bağlı olarak tüketilen fazla 
yakıtın önüne geçilmiş oldu. Şimdiye dek 296 
araç ve 1.863 lastiğe bakım yapan Mobilfix, 
turuna Ağustos ayında Ankara bölgesi ile 
devam edecek. 

Anadolu turu sayesinde Mobilfix deneyimini 
tüm filo ve kooperatiflerle buluşturmayı 
hedeflediklerini belirten Brisa Pazarlama 
ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcısı 

Brisa’nın müşterilerine değer sunan 
inovasyonları arasında yer alan Mobilfix, 
filoların ve kooperatiflerin ayağına 
kadar giderek, araçların servis ve bakım 
ihtiyaçlarını bu mobil ünitesinde yer alan 
ekipmanlar sayesinde karşılıyor. 

Korhan Korel “Dünyada bir ilk olan Mobilfix, 
çalışanlarımızın inovasyon yaratma 
kabiliyetinin bir ürünü ve aynı zamanda 
müşterilerimize verdiğimiz değerin bir 
göstergesidir. Mobilfix, araç sahiplerinin 
vakitten ve maliyetten tasarruf etmesini 
ve iş sürekliliklerini korumalarını sağlıyor. 
Mobilfix, araç başına yılda 7.000 TL tasarruf 
elde edilmesine olanak sunuyor. Türkiye’de 
bir filo örneğinden yola çıkarsak, 285 
araçlık bir filo için yıllık tasarruf rakamı 
2 milyon TL’ye ulaşıyor. Anadolu turumuz 
ile de Brisa’nın bu sınır tanımayan hizmet 
anlayışını ülkemizin dört bir yanına 
taşıyoruz” dedi.

Mobilfix, Anadolu turunun ilk aşamasında 
ağırlıklı olarak inşaat ve hafriyat sektörleri 

olmak üzere pek çok 
farklı sektörden filo ve 
kooperatifle buluştu. Hatay, 
Adana, Eskişehir, Afyon, 
Antalya, İzmir, Bandırma, 
Bursa, Kayseri, Niğde, 
Kahramanmaraş, Gaziantep 
ve Şanlıurfa illerini gezen 
Mobilfix, ikinci aşamada 
Konya, Ankara, Samsun, 
Trabzon ve Artvin’de hizmet 
verecek.
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2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
pazar yüzde 9 oranında daralarak 411 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında 
daraldı ve 306 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari 
araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, 
ağır ticari araç grubunda ise yüzde 8 
seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim 
baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-
Haziran dönemine göre üretimde yüzde 37 
azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari 
araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7 daraldı. Pazar, hafif ticari araç 
grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 22 geriledi. 

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
29 oranında artarken, otomobil ihracatı 
ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam ihracat 714 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 504 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 22, 
Euro bazında yüzde 26 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 14,546 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 71 artarak 6,099 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 76 artarak 5,635 Milyar € 
seviyesine yükseldi. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI HAZİRAN AYI 
SONUÇLARI

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış ile 
toplam 869 bin 158 adet taşıt aracı üretildi, 
otomobil üretimi ise yüzde 36 artarak 601 
bin 586 adet düzeyinde gerçekleşti.

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

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 894 bin 253 
adet olarak gerçekleşti.

• 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre, 
yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda 
yüzde 6 azalırken, ürün grubu bazında:
K. Kamyonda  yüzde 51
Minibüste  yüzde 45
B. Kamyonda  yüzde 9 
Otobüste   yüzde 4  
oranlarında artı ve
Midibüste  yüzde 11
Kamyonette  yüzde  11  
oranlarında azalma kaydetti. 

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 36 oranında artarak 602 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör 
üretimi yüzde 16 oranında azalarak 25 bin 95 
adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 410 bin 
609 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 10 oranında azaldı ve 305 bin 924 
adet oldu.

• 2007–2017 yılı Ocak-Haziran dönemine 
ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 

payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 
yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla 
göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 16 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 9 oranında arttı.

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

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

Tablo  1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen 
yıla göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 5 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 
9 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 
oranlarında azaldı.

Tablo  2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 22 
oranında azalarak 9 bin 451 adet, kamyon 
pazarı yüzde 22 oranında azalarak 8 bin 
180 adet, midibüs pazarı yüzde 13 oranında 
azalarak 816 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 
41 oranında azalarak 455 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Haziran döneminde toplam pazar 
yüzde 17, otomobil pazarı yüzde 28 artarken, 
hafif ticari araç pazarı aynı seviyesini korudu 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 45 oranında 
düşüş gösterdi. 

Tablo  3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 504 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 714 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 29 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı yüzde 2 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 
yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 12 
oranında azalarak 6 bin 624 adet olarak 
gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, 
toplam üretim yüzde 
20, otomobil üretimi ise 
yüzde 36 oranında arttı. Bu 
dönemde, toplam üretim 
869 bin adet, otomobil 
üretimi ise 602 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 HAZİRAN AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU“  NU AÇIKLADI 
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GRAFİK 1.1:  10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000) TABLO2.1:  10 Yıllık Ortalamalara göre 2017 Toplam Pazar (x1000)

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%) TABLO 3.1: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

GRAFİK 1.1: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)

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

Kaynak : OSD
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ARKAS LOJİSTİK, RENAULT TRUCKS İLE 2.5 
MİLYON EURO’LUK FİLO YATIRIMI YAPIYOR

Arkas Lojistik, 
büyüme hedefleri 
doğrultusunda filosuna 
2.5 milyon Euro’luk 
çekici yatırımı yaptı. 
Yeni yatırımlarında 
yine Renault Trucks ile 
iş birliğini tercih eden 
Arkas Lojistik’in teslim 
aldığı araçlar, filonun ilk 
Euro 6 çekicileri olma 
özelliğini taşıyor.

Holding Lojistik Hizmetleri Grup Başkan 
Yardımcısı Mustafa Çiper, Arkas Lojistik 
Genel Müdürü Onur Göçmez ile Renault 
Trucks adına Renault Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Sebastien Delepine, Renault Trucks 
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Volvo 
Finansal Hizmetler Satış Müdürü Taygun 
Gündoğdu törene katıldılar. 

YENİ ÇEKİCİLERİMİZ İLE 
FİLOMUZDAKİ ARAÇ SAYISI 
500’E YAKLAŞTI 
Arkas Lojistik olarak 2016 yılında küresel 
ekonomide yaşanan belirsizlikler ve 
yavaşlamaya rağmen dolar bazında yüzde 
15, TL bazında ise yüzde 31 oranında 
karlılıklarını arttırdıklarını belirten Arkas 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane 
Arcas, bu büyümeyi hizmet çeşitliliklerinin 
artmasına da borçlu olduklarını ve farklı 
sektörlere yönelik uzmanlıklar geliştirmeyi 
önemsediklerini belirtti. Arcas; “2017 
senesini de dolar bazında yüzde 15 civarında 
büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Devam 
eden mevcut işlerimize ek olarak yeni 
varlık gösterdiğimiz hizmet alanlarının da 
büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Hedefimiz yurt içinde konteyner taşımacılığı, 
komple kamyon taşıması (FTL), dağıtım 
lojistiği, proje taşımacılığı, uluslararası 

Türkiye’nin en büyük kara taşımacılığı 
filolarından birine sahip Arkas Lojistik, 
yatırımlarına kesintisiz olarak devam ediyor. 
Arkas Lojistik’in yeni teslim aldığı 30 adet 
Renault Trucks T460 çekiciler, filonun ilk 
Euro 6 normundaki araçları oluyor. 

Arkas Lojistik ve Renault Trucks üst düzey 
yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
yeni araçların teslimat töreninde 
aynı zamanda sektörün gündemi de 
değerlendirildi. Arkas Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik 
Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, Arkas 

deniz taşımacılığı, demiryolu gibi faaliyet 
gösterdiğimiz tüm alanlarda büyümeye 
devam etmek. Bu hedef doğrultusunda 
2017 yılı için planladığımız ekipman ve depo 
yatırımlarımız bulunuyor. 30 ADR’li Renault 
T460 çekici ile filomuzu güçlendirmemiz 
bunun bir göstergesi. Filomuz, bu yatırımla 
500’e yakın araca ulaştı. Yeni hizmet 
kollarına 81 ilde yurtiçi dağıtım, proje ve ağır 
yük taşımacılığı ile likit ve enerji taşımalarını 
ekledik,” dedi. 

YILDA 25 MİLYON KM 
YOL KAT EDİYORUZ, 
RENAULT TRUCKS 
İLE HEDEFLENENİN 
YÜZDE 10 ALTINDA YAKIT 
TASARRUFU SAĞLIYORUZ
Diane Arcas açıklamasında, her yıl düzenli 
olarak üstün teknolojiye sahip çevreci 
araçlar ile filolarını gençleştirmeye ve 
yenilemeye devam ettiklerine değinerek; 
“Bu kadar büyük bir filoya sahip olunca 
seçtiğiniz aracın özellikleri ve iş birliği 
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Sebastien Delepine ise; “Arkas Lojistik’e 
ilk Euro 6 araçlarını teslim ediyoruz. 30 
adetlik yeni alımlarında yine ADR’li Renault 
Trucks T serisi çekicilerimizi tercih ettiler. 
Renault Trucks T serisi, hepinizin bildiği gibi 
yakıt tasarrufunda lider. Geçen sene Arkas 
Lojistik’e ilk ADR’li 30 adet çekicilerini teslim 

yaptığınız marka daha çok önem kazanıyor. 
Renault Trucks çekicilerin yakıt tasarrufu, 
güvenliği, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı 
yaptığımız işin kalitesine her açıdan katkı 
sağlıyor. Bu anlamda Renault Trucks ile 
1999 yılından bu yana güvenle çalışıyoruz, 
filomuzu araçları ile güçlendirmekten çok 
memnunuz. Filomuzun yaklaşık yüzde 
89’u Renault Trucks çekicilerden oluşuyor” 
dedi. Diane Arcas; “Tüm araçlarımız yıllık 
ortalama 25 milyon kilometre yol kat 
ediyor. 8 milyon 750 bin litre yakıt tüketiyor. 
Bu kadar yüksek bir tüketimde araçların 
sunduğu yakıt tasarrufu, hem maliyet hem 
de sürdürülebilir çevre konusunda büyük 
bir geri dönüşüm sağlıyor. Arkas Lojistik 
olarak sürdürülebilir çevre konusunu çok 
önemsiyoruz. Yeşil Lojistik konusunda 
en önemli etken, yakıt tüketimi oluyor. 
Deneyimlediğimiz yakıt tasarrufu farkı, 
Renault Trucks seçimimizde en önemli 
etkenlerden biri diyebiliriz. Araçların yakıt 
performansı verilen hedefin yüzde 10 altında 
gerçekleşerek bizi çok etkiledi. Ayrıca 
araçlar Euro 6 emisyonlu olması nedeniyle 
de çevreye daha az zarar veriyor” şeklinde 
sözlerini tamamladı. 

ARKAS LOJİSTİK’İN İLK 
EURO 6 ÇEKİCİLERİ YİNE 
RENAULT TRUCKS 
Renault Trucks adına açıklamada bulunan 
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 

etmiştik. Dolayısıyla bu yeni alımlarıyla 
ADR’li araç sayılarını da 60 adete yükseltmiş 
oldular. Bu seçimlerinden dolayı Arkas 
Lojistik’i ayrıca tebrik ediyor, mevzuatın 
tam olarak uygulamaya alınması ile ADR 
araçlarının avantajlarını daha da fazla 
görebileceklerine inanıyoruz” dedi.

Arkas Lojistik’in hizmet kalitesi ve global 
standartlardaki çalışma prensipleriyle 
lojistik sektörünün örnek şirketlerinden 
olduğunun altını çizen Sebastien Delepine; 
“Renault Trucks, yıllardır sürdürdüğü düşük 
yakıt tüketimi liderliğine ilaveten yeni ürün 

gamıyla Toplam Sahip 
Olma maliyetinde 
de pazarın en iyisi 
olmaya devam ediyor. 
Arkas gibi profesyonel 
yönetilen şirketlerin 
bu yöndeki yatırım 
tercihleri de bunun 
en iyi kanıtıdır. Arkas 
Lojistik’in Renault 
Trucks çekicilerin 
egemen olduğu bir 
araç filosu bulunuyor. 
Böylece Arkas Lojistik, 
neredeyse tek markalı 
araç filosu ile satış 
sonrası hizmetlerde 
de maliyet avantajı 
ve zaman tasarrufu 
sağlayabiliyor. Öte 

yandan anlaşmamız itibariyle araçlarımızın 
kredilendirme hizmeti VFS Finansman 
tarafından gerçekleştirildiği için Arkas 
Lojistik, grup şirketlerimizin toplam hizmet 
avantajından da yararlanabiliyor” diye 
belirtti. 
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IVECO ORTAK GİRİŞİMİ
NAVECO NANJING, ÇİN’DEKİ YENİ 
FABRİKASININ AÇILIŞINI YAPIYOR 

Hafif ticari araçların, 
vites kutularının ve 
motorların üretimi 
için açılan yeni 
fabrikanın açılışı 
Qiaolin, Nanjing, 
Çin’de gerçekleşti.

7 milyar Yuan 
yatırımla yapılan 
yeni fabrika, 
Çin’deki en gelişmiş 
otomotiv üretim 
tesislerinden biri.

Yeni tesiste, 
CNH Industrial’ın 
Dünya Klasında 
Üretim (WCM) 
standartlarının 
kuralları ve süreçleri 
uygulanıyor.

aynı zamanda ilk Yeni China 
Daily’nin de montaj hattından 
çıkışını kutladı. 

Etkinlik, IVECO Marka Başkanı 
Pierre Lahutte; CNH Industrial 
COO Asya Pasifik başkanı Stefano 
Pampalone; SAIC Motor başkan 
yardımcısı ve NAVECO BOD üyesi Yu 
Jianwei ve SAIN Motor Ticari Araç 
İş Bölümü Genel Müdür Vekili Feng 
Yuan’ın katılımıyla yapıldı. Ayrıca, 
Şanghay’daki İtalya Büyükelçisi 
Stefano Beltrame de törende 
bulundu. 

250.000 metrekaresi kapalı 
olmak üzere toplamda 843.000 
metrekarenin üzerinde bir alana 
kurulan fabrika, NAVECO’nun 
üretim kapasitesini yılda 100.000 
araca çıkararak ortak girişimin 
gelişim stratejisini destekliyor. 
Yeni Qiaolin üretim fabrikasında 
dünya standartlarında, çevreye 
duyarlı üretim yapılıyor. Güneş 
enerjisi, yağmur ve kullanılmış 
su geri dönüşümü sistemi gibi 
çözümlerle yenilenebilir enerji 
üretimi gerçekleşiyor.  TNV atık gaz 
yakımı, yağmur ve kanalizasyon 
derivasyonu ve atık su kullanımı 
gibi uygulamalarla fabrikanın 
çevresel etkisini azaltıyor. NAVECO, 
sürdürülebilir teknolojiler ve 
işlemleri sayesinde bu tesiste 
enerji tüketimini %30 azaltmayı ve 
kişi başına üretim değerini %25 
oranında artırmayı hedefliyor.   

IVECO ve SAIC arasında 50-50 
oranında bir ortak girişim olan 
NAVECO, 1995 yılında hafif ticari 
araçların, vites kutularının ve 
motorların üretimi ile satışı için 
kuruldu ve bugün yeni fabrikasını 
Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde 
açtı. Açılış töreni sırasında NAVECO 

Yeni tesiste, CNH Industrial’ın 
Dünya Klasında Üretim (WCM) 
standartlarının kuralları ve 
süreçleri uygulanıyor. WCM üretim 
sistemi, envanteri azaltmak ve 
dakik teslimat sistemini sağlamak 
amacıyla sıfır kalite hatası, sıfır 
arıza ve sıfır kazayla her türlü atık ve 
kaybı yok etmeyi hedefliyor. WCM, 
son derece verimli endüstriyel 
çalışmayı yönetmek ve talepteki 
değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt 
vermek amacıyla son derece esnek 
olmayı başarmak için tasarlanmış 
bir standart. 

Qiaolin fabrikasının tüm lojistik 
akışları ve iş yeri organizasyonu 
optimize edilmiş durumda. Motorlar, 
süspansiyonlar ve vites kutuları 
gibi büyük bileşenlerin üretimi, 
verimliliği en üst düzeye çıkarmak 
için tek bir konumda bir araya 
geliyor. Ürün geliştirme ve kasa 
yapımı işlemleri için büyük bir 
alan ayrılmış. Süreçlerin kapsamlı 
otomasyonu, fabrikanın her zaman 
üstün kaliteli, yüksek verimlilikte ve 
güvenli teslimatlar yapmasına katkı 
sağlamakta.  

Yüksek kesinlikli kaynak işlemi, 
130’dan fazla robotla sistemin 
otomatize edilmesi, robotların 
modern ve esnek bir atölyede 
çalışmasıyla gerçekleşiyor. Yeni, 
robotize preshane, 3 boyutlu 
lazer kesimi gerçekleştiriyor. Son 
teknoloji boyama hattıyla boya 
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önemlisi, Çin’in sürdürülebilir 
taşımacılık ve üretime geçişine 
öncülük etmek için stratejimizde 
önemli bir rol oynuyor” dedi.

ÇİN’DE IVECO: UZUN 
BİR BAŞARI TARİHİ
IVECO’nun Çin’deki varlığı 1986’ya 
kadar uzanıyor. 1986 yılında, 
Nanjing Automobile Corporation 
(NAC), IVECO Daily üretimi için 
lisans almıştı. IVECO, yerel birticari 
araç üreticisiyle ortaklık kuran ilk 
Avrupalı orijinal ekipman üreticisi 
olmuştur. Bu tarihten itibaren 
IVECO, Çin’de güvenli ve verimli 
ticari araçlarla eş anlamlı oldu. 
NAVECO Daily serisini Avrupalı Daily 
ve daha yüksek tonajdaki araçlarıyla 

öncesi işlemler, robotize 3 kat boya 
ve ek olarak koruyucu tabaka ile 
mükemmel bir koruma ve kalite 
yakalanıyor.

IVECO Marka Başkanı Pierre 
Lahutte yaptığı açıklamada “Bugün, 
IVECO ve NAVECO ortaklığında 
önemli bir dönüm noktasıdır. Bu 
fabrika, ortağımızla kurduğumuz 
gelecek için 7 milyar Yuan’lık 
yatırımımızı temsil etmektedir. 
Bu hızlı büyüyen piyasanın 
artan taleplerini karşılamak için 
gereken esnekliğe ve kapasiteye 
sahiptir. Bu tesis, Dünya Klasında 
Üretim sayesinde, kaliteyi ve 
sürdürülebilirliği çalışmasının 
merkezine yerleştiriyor. Daha da 

tamamlayarak son derece 
profesyonel olan müşterilerine 
memnuniyet sağladı.

Nanjing’de yer alan ve yaklaşık 
3200 çalışanı bulunan NAVECO, 
ülkenin her yerinde 119 bayiliğe ve 
326 servis noktasına destek veren 8 
bölgesel merkezden oluşan bir ağa 
sahip. 

NAVECO, 2016 yılında Çin’deki 
toplam piyasa hacmi 365.000 birim 
olan hafif otobüs ve van gelişimi 
diliminde rekabet etmektedir. 
NAVECO, daha yüksek verimlilik 
konfor düzeyleriyle müşteri talebinin 
artmasının beklendiği “Avrupalı 
tarz”daki alt diliminde %25,9’luk bir 
pazar payına sahiptir. 
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MERCEDES-BENZ TÜRK
50. YILDÖNÜMÜNÜ

1967 yılında Otomarsan 
ismiyle İstanbul’da kurulan 
Mercedes-Benz Türk, 50. 
kuruluş yıldönümünü 
hikâyesinin başladığı 
Davutpaşa Fabrikası’nda 
Daimler AG Yönetim Kurulu 
Üyelerinin de katılımıyla 
etkileyici bir törenle kutladı. 
Davutpaşa’daki eski fabrika 
binasında kurduğu özel bir 
dekorasyon ile katılımcıları 
1967 yılına götüren Mercedes-
Benz Türk, yarım asır önce ilk 
otobüsünü banttan indirdiği 
üretim holünde ise şirketin 
dünden bugüne yolculuğunu 
anlatan küçük bir müze kurdu. 
Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, “Mercedes-Benz Türk 
olarak 50 yılda pek çok ilke, 
yeniliğe, başarıya ve rekora 
imza atarak sektörde öncü ve 
lider olduk. Kuruluşumuzdan 
bu yana üretime aralıksız 
devam ederek ülkemizin 
ekonomisine ve geleceğine 
katkı sağlamaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.
Daimler AG Yönetim Kurulu 
Üyesi, Kamyon ve Otobüs 
Grubu Başkanı Martin 
Daum, “Mercedes-Benz 
Türk, bugün üretim, AR-GE 
ve IT ağı ile Almanya’daki 
merkez fonksiyonlarımız 
içinde çok önemli bir yere 
sahip. Bu başarı, 50 sene 
içerisinde özveri ve azimle 
çalışmış Mercedes-Benz 
Türk çalışanları ile sağlandı. 
Daimler olarak, Mercedes-
Benz Türk’e ve Türkiye’ye 
olan güvenimizin temelini 
Mercedes-Benz Türk ailesinin 
yarım asırdır elde ettiği 
başarılar oluşturuyor” dedi.

Mercedes-Benz Kamyon Grubu 
Başkanı Stefan Buchner, Mercedes-
Benz Kamyon Grubu Pazarlama 
ve Satış Direktörü Till Oberwörder, 
Daimler Otobüsleri Üretim Direktörü 
Dr. Marcus Nicolai, Mannheim Otobüs 
Üretim Merkezi Direktörü Dr. Martin 
Walz ve Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Araçları Avrupa ve Uluslararası Filo 
Satış Direktörü Steffen Lucas ile çok 
sayıda konuk katıldı.

SÜLÜN: “BİZİMLE 
BU YOLCULUKTA 
BİRLİKTE OLAN TÜM 
PAYDAŞLARIMIZA SONSUZ 
TEŞEKKÜRLER!”
Mercedes-Benz Türk Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 

“Mercedes-Benz Türk’ün 
50 yıldır gösterdiği üstün 
performansı, tarihi ve 
geleneği ile gurur duyuyoruz. 
Hikâyemiz 50 yıl önce şu an 
bulunduğumuz Davutpaşa 
Fabrikası’nda başladı. Bugün 
içerisinde bulunduğumuz 
bu tesis, 17.500 metrekare 
alan üzerine kurulu, 8.600 
metrekaresi kapalı alandan 
oluşan, tek vardiyada yılda 
300 adet otobüs üretim 
kapasitesine sahip, 1967 
yılındaki ismiyle Otomarsan’ın 
ilk üretim tesisidir. O tarihte 
Otomarsan bu tesiste 293 
kişi ile günde yarım otobüs 
üretiyordu. Bugün Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nda 3.500 çalışanımız ile 
günde 16 otobüs ve Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 1.800 çalışanımız ile 
günde 58 kamyon üretiyoruz.  

Bu yarım asırda pek çok ilke, 
yeniliğe, başarıya ve rekora imza 
atarak sektörümüzde öncü ve lider 
olduk. Ülke ekonomisine üretim ve 
istihdam alanlarında katkı yapan 
İç Anadolu’daki Aksaray Kamyon 
Fabrikamız ve İstanbul’daki Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz 
otobüs ve kamyonlar, bugün dünyanın 
dört bir yanında 70’den fazla ülkeye 
ihraç ediliyor. Bugün Türkiye’de 
her üç kamyondan ikisini ve her iki 
otobüsten birini Mercedes-Benz 
Türk olarak biz üretiyoruz. 1 milyar 
Avro’yu aşkın yatırımımızla Türkiye’nin 
en büyük yabancı sermayeli 

HİKÂYESİNİN BAŞLADIĞI YERDE 
DAVUTPAŞA FABRİKASI’NDA KUTLADI
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Sülün konuşmasını özel teşekkürler 
ile tamamladı: “Mercedes-Benz Türk 
ailesi olarak, 6.300 çalışanımızla 

şirketlerinden biri olan şirketimiz, 50 
yıllık tarihinde otomotiv sektörünün 
vergi rekortmenleri arasında yerini 
almış, yaptığı yatırımlar ve yarattığı 
istihdam ekonomiye katkıda 
bulunmuş, aynı zamanda sürdürdüğü 
uzun soluklu kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleriyle de toplumsal 
fayda sağlayarak iyi bir kurumsal 
vatandaş olmuştur. 50. yılımız nedeni 
ile hayata geçirdiğimiz ‘50 Yılda 50 
Startup’ projemiz de buna çok iyi bir 
örnektir. Bugün ödül törenine de yer 
vereceğimiz bu proje ile yalnızca kendi 
alanımıza ve işimize değil, Türkiye’nin 
geleceğine ve potansiyeline de 
yatırım yaptığımızı gösteriyoruz. Bu 
kapsamda 50 startup’ı destekliyor 
ve 500.000 TL’lik para ödülünü 
kendilerine tamamen hibe ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

ülke ekonomisine ve geleceğine 
katkı yapmaktan onur duyuyoruz. 
Bundan sonraki nice 50 yıllarda bu 
büyük ailenin yetiştireceği gelecek 
nesillerin, yine aynı şevk ve kararlılıkla 
üretmeye, ülkemizin potansiyeline 
yatırım yapmaya devam edeceğini 
ve bu değerli mirası gururla ileriye 
taşıyacağını biliyorum. Büyük bir aile 
olmanın mutluluğunu paylaştığım 
Mercedes-Benz Türk çalışanlarına 
huzurlarınızda teker teker teşekkür 
ediyorum. Bizimle bu yolculukta 
birlikte olan hissedarlarımıza, 
müşterilerimize, tüm bayi ve 
servislerimize, yan sanayimize, tüm 
paydaşlarımıza ve tabii ki Türk halkına 
sonsuz teşekkürler.” 

DAUM: “MERCEDES-BENZ 
TÜRK’E VE TÜRKİYE’YE 
YATIRIMLARIMIZ DEVAM 
EDECEK”
Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, 
Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı 
Martin Daum ise törende yaptığı 
konuşmada “Mercedes-Benz 
Türk, bugün üretim, AR-GE ve 
IT ağı ile Almanya’daki merkez 
fonksiyonlarımız içinde çok önemli 
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önemli sebebi üretimdeki yüksek 
kalite standardı ile birlikte bağlılığı 
ve yüksek kalifikasyona sahip 
çalışanlar. Mercedes-Benz Türk’e ve 
Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Tüm Mercedes-Benz 
Türk çalışanlarını, 50. yıldönümleri ve 
50 yıllık başarılarından dolayı tebrik 
ediyoruz” dedi. 

bir yere sahip. Şirket, kuruluşundan 
bugüne Türkiye’deki otobüs ve 
kamyon üretiminde sanayinin 
gelişmesine öncülük ederek 
dünyaya da örnek oldu. Bu sebeple 
50 yıl boyunca Türkiye’deki üretim 
tesislerine yaptığımız yatırımlar arttı, 
hatta Türkiye organizasyonumuza 
ilave sorumluluklar verildi. 
Türkiye’de 1968 yılında otobüs 
üretimine, 1986 yılında ise kamyon 
üretimine başladık. 2009 yılında 2.El 
Faaliyetleri Merkezimizi ve AR-GE 
Merkezimizi açtık. 2013 yılında 
Türkiye’yi bilgi teknolojileri üssü 
olarak konumlandırarak İstanbul’dan 
tüm dünyaya hizmet veren Global 
IT Hizmetleri Merkezi’ni kurduk. 
2016 yılında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’na üretimi ikiye katlamak 
için yeni bir yatırım başlattık ve son 
olarak bu yıl Mayıs ayında ikinci 
AR-GE Merkezimizin temelini attık. 
Mercedes-Benz Türk, günümüzde 
üretim faaliyetlerinin yanı sıra 
küresel ekosistemimiz içinde geniş 
yelpazede ürün ve hizmet üretiyor 
ve ihraç ediyor. Türkiye’ye arttırarak 
devam ettiğimiz yatırımlarımızın en 

SEEGER: “MERCEDES-
BENZ TÜRK ÖNCÜ VE 
YENİLİKÇİ YAKLAŞIMINI 
‘50. YILDA 50 
STARTUP’ PROJESİ İLE 
PEKİŞTİRİYOR”
Geçen yıl görevini Sülün’e devreden 
Mercedes-Benz Otomobil Grubu 
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu 
Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi 
Britta Seeger ise ‘50. Yılda 50 
Startup’ yarışmasının kazananlarını 
kutlayarak başladığı konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’de çalışmak 
benim için son derece keyifliydi ve 
hala ülkeniz ile yakın temasım var. 
Mercedes-Benz Türk benim için ikinci 
bir yuva oldu, beni yine her zamanki 
sıcaklık ve samimiyetle karşılayan bu 
büyük aile ile yollarım kesiştiği için 
çok mutluyum. Mercedes-Benz Türk 
ekibi benim bugüne kadar çalıştığım 
en çalışkan, en tutkulu, en güvenilir 
ve işine bağlılığı en yüksek ekiplerden 
biri diyebilirim. Bu ekip 2016 yılında 
ve 2017 yılı ilk yarısında premium 
segmentte Türkiye birincisi olarak 
ödül aldı ve yeni hedeflerine kitlendi. 
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ve başarılarının 
devamını diliyorum.” 

 “50. YILDA 
50 STARTUP” 
YARIŞMASINDA 
İLK ÜÇ BÜYÜK 
ÖDÜLÜN 
SAHİBİ OLDU

Türkiye’nin 59 ilden 680 girişimcinin 
başvurduğu “50. Yılda 50 Startup” 
projesi, alanlarında uzman 
startup hub’lar, sivil toplum 

Her zaman çıtayı yükseltmek 
ve inovatif çözümler sunmak 
Daimler ekibi olarak 
genlerimizde var. Bu sebeple 
gelişen teknolojide liderlik 
özelliklerine odaklandığımız 
“Leadership 2020” olarak 
adlandırdığımız küresel bir 
değişim projesi başlattık. Bu 
yenilikçi, öncü yaklaşımın 
yansımasını Mercedes-Benz 
Türk’ün 50. yılı kapsamında 
hayata geçirdiği ‘50. Yılda 
50 Startup’ projesinde de 

görüyoruz. Hayatı ve çevrelerini 
değiştirmeye gönüllü Mercedes-Benz 
Türk ekibini gönülden kutluyorum 

kuruluşu, teknoloji editörleri, şirket 
yöneticilerinden oluşan jürinin 
değerlendirmesi ile sonuçlandı. 
Temmuz ayı başında kazanan 50 
startup’a ödülleri takdim edildi. En 
beğenilen ilk üç proje sahibi Kadir 
Can Kırkoyun, Kadir Demircioğlu ve 
Umutcan Duman ise bu özel etkinlikte 
sahnede ödüllerini Daimler AG ve 
Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden 
alarak onurlandırıldılar. “50. Yılda 

50 Startup” yarışmasında Kadir Can 
Kırkoyun’un geliştirdiği kodlama 
dersindeki platform ihtiyacına 
yardımcı olmak için oyunlaştırılmış 
mobil platform sağlayan Scode 
projesi; Kadir Demircioğlu’nun 
geliştirdiği kumaşları daha işlevsel 
hale getiren, akıllı kumaş projesi; 
Umutcan Duman’ın geliştirdiği 
atık toplama süreçlerini akıllı hale 
getirerek maliyetleri ve karbon 
salınımını %55’e varan oranda azaltan 
proje ilk üçe girerek 50’şer bin TL’lik 
büyük ödülün sahibi oldu.
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ARKAS LOJİSTİK YENİ SEMİ-TREYLER YATIRIMINDA
İŞİN UZMANI OTOKAR’I SEÇTİ

Türkiye’nin öncü 
otomotiv sanayi 
şirketi Otokar, lojistik 
sektöründe müşteri 
ihtiyaçlarına özel 
çözümler sunmaya 
devam ediyor. Otokar, 
Türkiye’nin en büyük 
lojistik firmalarından 
biri olan Arkas Lojistik 
için özel olarak ürettiği 
20 adet semi-treyleri 
Sakarya fabrikasında 
düzenlenen törenle 
teslim etti.

gerçekleştirdiği 388 milyon TL’lik yatırım 
ve nitelikli insan kaynağı var. Fikri mülkiyet 
hakları Otokar’a ait olan ürünlerimiz, 
ihtiyaca uygun esnek üretim kabiliyetimiz ile 
nakliye ve lojistik sektöründe uluslararası 
arenada sektörün önde gelen üreticileri 
arasında yer alıyoruz. Arkas Lojistik ile uzun 
yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Hizmet 
verdiği sektörde öncü bir kuruluş olma 
vizyonuyla yatırımlarına aralıksız devam 
eden Arkas Lojistik’e bir kez daha Otokar’ı 
seçtikleri için teşekkür ediyorum. Çok 
amaçlı olarak Arkas Lojistik için özel olarak 
ürettiğimiz, kuruyük, sac rulo ve konteyner 
taşımacılığına uygun 20 adet semi-
treylerlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri 
Türkiye Müdürü Melik Soysal ise şunları 
kaydetti; “Arkas Lojistik olarak büyüme 
hedefimiz doğrultusunda ekipman gamımızı 
genişletiyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Farklı ekipmanlar ile hizmet çeşitliliğimizi 
artırarak müşterilerimizin çeşitli taşıma 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak 
için çalışıyoruz. Filomuza kattığımız bu 
ekipmanlar; piyasada 13-60 olarak bilinen, 
alüminyum kapaklı, BPW dingilli semi 
treylerle kuru yük taşımasında gücümüzü 
arttırırken; ADR regülasyonuna uygun 
fren ve elektrik donanımları ile güvenlik 
standartlarımızı en üst seviyeye taşımış 
oluyoruz. Yeni semi-treylerlerimizi; tek 
ekipman ile çoklu taşıma tiplerine hitap 
edebilecek şekilde dizayn ettirdik. Üç 
aracın özelliğini tek bir araçta birleştirdik. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi 
teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile 
geliştirdiği araçlarla lojistik sektörüne yön 
vermeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 
lojistik firmalarından Arkas Lojistik, yeni 
platform semi-treyler yatırımında işi emin 
ellere emanet etti; Otokar Arkas Lojistik için 
özel olarak tasarladı ve üretti. 

Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşmayı 
önemseyen Arkas Lojistik için özel olarak 
üretilen semi-treylerler Otokar’ın Sakarya 
fabrikasında düzenlenen törenle teslim 
edildi. Törene Arkas Lojistik Filo Yönetim 
Türkiye Müdürü İlkay Görentaş ile Ulaştırma 
Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik Soysal, 
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış 
Direktörü Murat Tokatlı, satışı gerçekleştiren 
Otokar bayii Büyükkarcı Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Tümay Büyükkarcı ve 
firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Teslimat töreninde yüzde yüz yerli sermaye 
ile Otokar’ın topyekûn mükemmellik 
felsefesi ile ürettiği araçlarla müşterilerine 
özel çözümler sunduğuna dikkat çeken 
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış 
Direktörü Murat Tokatlı, “Otokar’ın bu 
başarısının altında son 10 yıldır Ar-Ge için 

Üstelik yeni aracımız T9 
sertifikasına sahip. 12 
adet konteyner kilidi ile 
çift 20’lik, 40’lık ve 30’luk 
konteyner taşıyabileceğiz 
ve rulo sac taşımaya uygun 
havuz özelliğiylede her 
tip rulo sac taşımasını 
yapabileceğiz. Bu özelliklerle 
yeni ekipmanlarımızı hem 
yurt içi dağıtım projeleri 
hem konteyner taşımacılığı 
hem de FTL taşımalarında 
kullanabileceğiz. Koç 

Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın 
uzmanlığı, yüksek kalitedeki üretim 
standartları, ilave ettirdiğimiz özelliklere en 
uygun yöntemler geliştirebilen geniş Ar-Ge 
ekibi ile ön plana çıkarken tüm bunları da en 
uygun fiyatlarla çözebildikleri için teşekkür 
ediyoruz. Yaptığımız iş birliğinden mutluyuz. 
Dorselerimizin filomuza hayırlı olmasını 
diliyorum.”

FARKLI İHTİYAÇLARA TEK 
MODEL- TEK ÇÖZÜM: OTOKAR 
Yüksek mukavemetli çelikten imal şasi 
ve her iki yanda bulunan 5’er adet 600 
mm yüksekliğinde aluminyum kapakları 
ile kuruyük taşımacılığının her alanında 
kullanılmaya uygun olan Otokar semi-
treylerler, bunun yanında önde ve arkada yer 
alan rulo taşıma hazneleri sayesinde 700 
mm’den 2.200 mm çapına kadar sac ruloları 
rahatlıkla taşıyabilecek şekilde üretildi. Araç 
üzerinde yer alan EN 12640 standartlarında 
26 adet yük bağlama aparatı ile treylerin 
yük güvenliği maksimum seviyede tutuldu. 
Teslim edilen treylerler kuruyük ve sac 
rulo yanında araç üzerine akuple edilen 
12 adet konteyner kilidi ile ISO 20”den ISO 
40”a kadar her türlü ve tipte konteyner 
taşıma sistemlerine uygun güvenilir ve 
pratik taşıma çözümleri üretebiliyor. Bunun 
yanında ADR regulasyonlarına uygun 
fren ve elektrik sistemi ile donatılmış ve 
TSE’den T9 belgesi ile sertifikalandırılmış 
treylerler ile tehlikeli madde taşımacılığında 
yapılabilecek.
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TIRSAN İLE INTERMODAL
TAŞIMALARA FARK GELİYOR

Ülkemizin intermodal 
taşımacılığına verimlilik 
ve farklılık getirmek için 
özel olarak kurulmuş 
öncü firmalardan SARP 
İntermodal, filosuna 
10 adet T.SHG.L 
Tırsan Konteyner 
Şasi kattı. Firma, 
son alımını yaptığı 
Tırsan Konteyner 
Şasi treylerlerin sahip 
olduğu hafif ve akıllı 
dizayn konteyner 
kilitleri ile daha fazla 
yük taşıyacak. 

başlandığına işaret eden Nuhoğlu, 
“Konteynerler Türkiye’nin ihracatında etkin 
bir şekilde kullanılıyor. Ulaştırma koridorları 
gelişiyor. Yeni ulaştırma koridorlarında; 
denizyolu ve ona entegre edilmiş tren yolu 
taşımalarının ağırlığı var. Bu modlar diğer 
dağıtım kanallarıyla da destekleniyor” diye 
konuştu

AVRUPALI TIRSAN İSTİYOR
40 yıldır en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını 
aktaran Nuhoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrupa 
ülkelerine 5 bin ürün ihraç ettik ve 
Türkiye’nin en büyük 111. ihracatçısı 
olduk. Türkiye’den Avrupa’ya satılan her 
4 treylerden 3’ünü biz sattık. 2019’da 10 
bin treyler ihraç edeceğiz. Bu ürünleri 
birinin adına üretmiyoruz, kimsenin 
taşeronu değiliz. Türkiye’de üretiyoruz 
ve Avrupa’nın tümüne satıyoruz. Bunu 
da kendi kanallarımızla kendi bayi 
organizasyonumuzla gerçekleştiriyoruz” diye 
belirtti. 

TIRSAN İLE 
MÜŞTERİLERİMİZE 
AVANTAJ SUNUYORUZ
Şenol Taş da yaptığı konuşmada 2014 
yılında Batu Intermodal adıyla intermodal 
taşımacılık hizmeti vermek amacıyla 
kurulduklarını ve 1 Haziran 2017’de 
isim değişikliğine giderek yollarına Sarp 
Intermodal olarak devam ettiklerini söyledi. 
Türkiye’de intermodal hizmet vermek için 

Türkiye’de ve Avrupa’da taşımacılık yapan 
firmalar, Tırsan ürün ve hizmetleri ile 
büyümelerini sürdürüyorlar. Türkiye’de 
intermodal taşımacılık hizmeti vermek 
için kurulmuş olan şirketlerden, Sarp 
Intermodal, Türkiye’nin lider Treyler üreticisi 
Tırsan’ın konteyner taşımacılığına özel 
geliştirdiği, hafif, güçlü ve üstün sürüş 
özellikleri sunan Tırsan Konteyner Şasi’yi 
tercih etti. Firmanın aldığı 10 adet araç 
için Tırsan Adapazarı Fabrikasında yapılan 
teslimat töreninde, araçlar Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından, 
Sarp Intermodal Genel Müdür Yardımcısı 
Şenol Taş’a teslim edildi.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, yıllardır ihraç taşımalarının 
tenteli TIR’larla yapıldığını ancak son yıllarda 
intermodal taşımacılığın büyük bir gelişim 
içinde olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak 
ithal taşımalarda kullanılan konteynerlerin 
bugün ihraç taşımalarında da kullanılmaya 

kurulmuş ilk şirket olduklarını 
söyleyen Taş, “Avrupa’da 
yaklaşık 16 farklı ülkede servis 
hizmeti veriyoruz. Türkiye’deki 
limanlardan Ro-Ro ile İtalya 
Trieste’ye gidiyoruz. Oradan da 
destinasyona göre karayolu veya 
demiryolu ile kapıdan kapıya 
teslimat yapıyoruz. Avusturya’nın 
en öncü şirketlerinden Gartner 
KG ile yaklaşık 3 yıldır partnerlik 
içerisindeyiz. Türkiye-Avrupa 
arasında sunduğumuz intermodal 
hizmetlerin yanında hedefimiz, 3. 
ülke taşımalarında da gücümüzü 

artırmak. Şu anda Avrupa’dan; İran, Irak, 
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’a 
taşımalar yapıyoruz” dedi. 

Neden Tırsan’ı tercih ettiklerini de aktaran 
Şenol Taş, “Tırsan kalitesini anlatmamıza 
gerek yok. Çünkü Tırsan kalitesini bilmeyen 
yok. Bunun dışında bizim Tırsan’ı treylerleri 
tercih etmemizin ilk nedeni hafif olması. En 
son aldığımız araçlar 3.860 kg ağırlığında. 
Bu daha fazla yükleme yapabilmemize 
olanak sağlıyor. Müşterilerimize de bu 
sayede büyük avantaj sunuyoruz. Bugüne 
kadar bir sorun yaşamadık ama eğer bir 
sorun ortaya çıkarsa Tırsan’dan anında 
destek alacağımızdan kuşkumuz yok. Bu 
da bir diğer önemli tercih sebebimiz” diye 
konuştu.  

TIRSAN KONTEYNER ŞASİ 
ÖZELLİKLERİ
T.SHG.L Tırsan Konteyner Şasi, düşük 
ağırlığı, maksimum gücü ve üstün 
sürüş kalitesi ile taşımacılıkta verimlilik, 
sorunsuzluk ve konfor sunmaktadır. 
Olumsuz yol ve hava koşullarına karşı 
kataforez ile kaplanan araç, C45-C63 arası 
swapbody taşıyabilmektedir. Tırsan hafif 
şasi teknolojisi sayesinde 3.860 kg. ağırlığı 
bulanan araç, daha az yakıt tüketimi ve 
daha fazla yükleme kapasitesi sunmaktadır. 
Akıllı dizayn ön konteyner kilitlerinin 
konumlandırılabilir olması ile 40 ile 45 
ft.’lik konteynerler için rahat bir operasyon 
sağlamaktadır.
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14. REW İSTANBUL, 15-17 ŞUBAT 2018’DE!
Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri 
fuarı Uluslararası 
REW İstanbul’un 
2018 tarihi belli oldu. 
Organizasyonu 
düzenleyen İFO 
Fuarcılık, “Katı Atık, Atık 
Su, Atık Gaz ve Yeşil 
Enerji” başlıkları altında 
en yeni ürün, teknoloji, 
makine, malzeme 
ve ekipmanlara ev 
sahipliği yapan REW 
İstanbul’un, 15-17 Şubat 
tarihleri arasında Tüyap 
Beylikdüzü’nde 14. kez 
kapılarını açacağını 
duyurdu. Uluslararası 
REW İstanbul 2018, 
geçmiş yıllarda olduğu 
gibi yine İSG Avrasya 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Fuarı ile birlikte 
gerçekleştirilecek.

Başta belediye yönetimleri olmak üzere 
tüm KOBİ’lerin ve her ölçekteki sanayi 
kuruluşunun ihtiyacı olan geri dönüşüm, 
geri kazanım, atık yönetimi ve çevre 
teknolojileri çözümlerini çatısı altında 
sunan Uluslararası REW İstanbul, 15-17 
Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek. 
2005 yılından bu tarafa her sene aralıksız 
gerçekleştirilen organizasyon, son olarak 
geçtiğimiz Mart ayında 14 ülkeden 150’nin 
üzerinde katılımcıyı, yurt içi ve yurt dışından 
9.506 profesyonelle buluşturmuştu. 

2018’DE DE İKİ FUAR BİR ARADA!
Alanında Avrasya’nın lider buluşması 
olan Uluslararası REW İstanbul, son 
üç yıldır olduğu gibi 2018’de de yine İş 
Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İSG Avrasya ile 
birlikte düzenlenecek. Bu sayede, Tüyap 

Beylikdüzü’ne gelen profesyonel ziyaretçiler, 
aynı çatı altında hem geri dönüşüm, çevre 
teknolojileri ve atık yönetimine dair son 
teknolojilerini hem de “İş Emniyeti, İş 
Sağlığı, İş Güvenliği ile Eğitim, Danışmanlık 
ve Risk Analizi” alanındaki yenilikleri bir 
arada görme fırsatı bulacak. 

GELENEKSEL HALE 
GELEN REW İSTANBUL 
KONFERANSLARININ 
ANA BAŞLIKLARI, 
YİNE SEKTÖRE DAİR 
GÜNDEMLER OLACAK…
İlk düzenlendiği tarihten itibaren, alanında 
sektörel ticaretin en önemli fuar merkezi 
haline gelen REW İstanbul, artık geleneksel 
hale gelen konferans etkinlikleriyle 
de sektörün 2018 gündemlerini fuara 
taşıyacak. Konferans programı kapsamında, 
konusunda uzman konuşmacılar, 
birikimlerini aktarırken, katılımcı firmalar 
da gerçekleştirecekleri ürün sunumlarında 

sektöre sundukları katma değeri ve 
yeniliklerini paylaşacak. 

15-17 Şubat 2018 tarihlerinde 14. kez 
kapılarını açacak olan Uluslararası REW 
İstanbul hakkında detaylı bilgi ve fuara 
katılım için www.rewistanbul.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.  
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TEMSA İŞ MAKİNALARI’NIN ANKARA BAYİSİ 
DELTA MAKİNA YENİ ADRESİNDE 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin önde 
gelen iş makinaları 
üreticisi olan, dünya 
devi Komatsu’nun 
34 yıldır Türkiye 
distribütörlüğünü 
yürüten Temsa 
İş Makinaları’nın 
Ankara’daki yetkili bayi 
Delta Makina yeni 
tesisine taşındı. Ankara 
İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan 
3.000 metrekarelik 
servisin açılışı, Temsa 
İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka, 
Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, 
İvedik OSB Başkanı 
Prof. Dr. Hasan 
Gültekin, Temsa İş 
Makinaları müşterileri, 
Delta Makina ortakları 
ve çalışanlarının 
katıldığı bir törenle 
yapıldı.  

14.000 makine parkına ulaşarak, sektörün 
en önemli oyuncularından biri olmayı 
başardık. Daima bir tedarikçiden öte 
çözüm ortağı olarak varlık gösterme 
gayreti içinde olduk. Müşterilerimizin işine 
değer katmak, kazancına katkı sağlamak, 
tüm Temsa İş Makinaları çalışanlarının 
ve yetkili servislerimizin en önemli 
görevi oldu” dedi. Eşref Zeka, Temsa İş 
Makinaları’nın Ankara ve İstanbul’daki 
Teknik Merkezleri, ayrıca Türkiye geneline 
yayılmış 41 yetkili servisi ve 24 saat 
tutkuyla çalışan 850 kişilik kadrosuyla 
büyük bir aile olduğunu vurguladı.  

“DELTA MAKİNA, MARKA 
BAYRAĞIMIZI BAŞARIYLA 
DALGALANDIRMAYA 
DEVAM EDECEK”
Tutku, esneklik, başarı odaklılık, şeffaflık, 
netlik ve sorumluluk gibi değerleri ilke 
edinerek satış sonrası hizmet ve koşulsuz 
müşteri memnuniyeti sağlamaya 

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü 
Eşref Zeka, açılışta yaptığı konuşmada, 
“Dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji 
lider markası Komatsu ile iş birliğinde 
34 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında 

odaklandıklarını söyleyen Eşref Zeka, 
“Bugün burada açılışını yapacağımız yeni 
tesisimizin bu değerler ve vizyona en iyi 
şekilde hizmet edeceğinden hiç şüphem 
yok.  Delta Makina bugün bize; işine 
yatırım yaparak, Ankara bölgesinin önemli 
kalelerinden biri olmaya devam edeceği, 
yeni tesisleriyle çıtayı daha yukarılara 
taşıyacağının mesajını veriyor. Delta 
Makina’nın ortakları Yılmaz Türkoğlu, 
Selçuk Dilsiz ve Burhan Beyazova’ya 
profesyonel çalışma yaklaşımlarından 
ve markamıza olan katkılarından 
dolayı nezdinizde teşekkür ediyorum. 
Markamızın bayrağını dalgalandırmaya 
devam edecek yeni tesisin Delta Makina 
ve Ankara’daki müşterilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 

Toplam 3.000 metrekarelik atölye ve 
servis alanına sahip olan Delta Makina, 
bölgede bulunan Komatsu ve tüm Temsa 
İş Makinaları müşterilerine ihtiyaç 
duyduklarında bakım ve onarım hizmeti 
sağlayacak.
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AVRUPA MODELİ ÇÖP SİSTEMİ 
YAYGINLAŞIYOR

Çankaya Belediyesinin 
başlattığı “Yeni Sistem 
Çöp Konteyneri”  
uygulaması Çankaya’da 
hızla yayılıyor. Yeni 
sistemde yerleştirilen 
konteyner sayısı 1640 
oldu.
Çankaya Belediye 
Başkanı Alper 
Taşdelen: “Koku ve 
sıvı sızdırmayan yeni 
model konteynerler 
tüm Çankaya’yı 
kapsadığında, çöple 
ilgili rahatsızlıklar sona 
erecek”

Bugüne kadar Oran, Atatürk, İlkbahar, 
Dikmen, Yıldızevler, Hilal, Sancak, 
Kızılırmak ve Yüzüncü Yıl gibi mahallelerde 
vatandaşların hizmetine sunulan 
konteynerler, son olarak Çiğdem ve 
Mustafa Kemal Mahallelerinde yerleştirildi. 
Konulduğu semtlerde Avrupa kalitesinde bir 
temizlik anlayışını da beraberinde getiren 
konteynerlerin sayısı bin 640’a ulaştı.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm 
alanına nakline kadar geçen sürecin 

kalitesini artıran sistem, büyük ölçüde çevre 
kirliliğinin önüne geçiyor. El değmeden 

Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa 
modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi 
Çankaya’ya hızla yayılıyor.

açılabilme olanağı 
bulunan konteynerler, 
halk sağlığına da 
katkı sağlıyor. 

SU 
SIZDIRMAZ 
DEPOLARI 
VAR
Soğuğa ve güneş 
ışınlarına karşı 
dayanıklı olan 
konteynerler, alt 
kısımlarında, atık 
çöp sularının dışarı 

sızmasını engelleyen 250 litrelik depoyu 
da barındırıyor. 3 metreküp kapasiteli 
konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma 
esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü 
kirliliğini de önlüyor.

“MAHALLELER ÇOK DAHA 
TEMİZ”
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
mahallelerin söz konusu sistemle çok 
daha temiz kaldığını belirterek, “Sistemin, 
uygulamasını başarıyla yaptığımız pilot 
bölge Oran’ın ardından tüm ilçeye yayılması 
için çalışmalarımız sürüyor. Ancak bazı 
mahallelerimizin imar planları buna 
izin vermiyor. Örneğin Esat, Dikmen’in 
bazı bölgeleri, Ayrancı gibi eski yerleşim 
birimlerinde cadde ve sokak ölçüleri 
dar olduğu için bu ölçüde bir konteyneri 
yerleştirmek trafik açısından sorun 
oluşturabiliyor. O nedenle cadde ve sokak 
genişliği büyük olan mahallelerimizde 
bu uygulamaya devam ediyoruz. 
Uygun olmayan yerlerde ise eskiyen 
konteynerleri değiştiriyoruz. Ayrıca bu 
yeni sistem konteynerin yerleştirme ve 
boşaltma aracı da büyük olduğu için bazı 
sokak ve caddelerimizde bu uygulamayı 
gerçekleştiremiyoruz ” dedi. Başkan 
Taşdelen, koku ve sıvı sızdırmayan yeni 
model konteynerlerin tüm Çankaya’yı 
kapsamasıyla, çöple ilgili rahatsızlıkların 
sona ereceğini belirtti. 
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Gürbüz GÜRER
info@radusdergisi.com

Arüsder’in fuara katılım hikayesi, Rusya federasyonu tarafından Ekaterinburg’ta düzenlenecek 
olan INNOPROM 2017 Rusya Uluslararası Endüstriyel Fuarı’na, davetli firma/dernek olarak 
katılabileceğimizi öğrenmekle başladı. 

BİR FUAR HİKAYESİ, 

hareketine de merkez olmuş, aynı dönemde 
şehrin adı değiştirilip komünist parti ve 
Sovyet devletinin liderinin onuruna şehre 
”Sverdlovsk” adı verilmiştir. Kent çevresindeki 
doğal kaynaklardan da kaynaklanan zenginliği 
ile, 1930’lu yıllarda ülkenin güçlü bir sanayi 
merkezi haline gelmiştir.

İkinci dünya savaşı sırasında kent halkının 
Sovyet zaferi için büyük fedakarlıklar yaptığı 
söylenir, şehrin eski adıyla Sverdlovsk 22. 
ve 70.ci taburu, Efsanevi Ural gönüllü tank 
kolordusu dahil diğer birimler ve oluşumlar 
ile zaferde önemli katkısı olmuştur. 

1980 yılında endüstriyel ve tarımsal alanda 
şehir hızla büyümeye başlamış ve  4 eylül 
1991 yılında kent Ekaterinburg adına geri 
dönmüştür. 2000’li yıllarda Ekaterinburg’da 
iş hacminin artmasında, ticaret ve turizmde 
önemli adımlar atılır.  2003 yılında Rusya 
devlet başkanı Vladimir Putin ile dönemin 
Almanya başbakanı Gerhard Schroeder bu 
şehirde görüşmeler yaparlar. Bu durum 
şehrin yabancılar tarafından da dikkat 

Rusya Federasyonu’nun oldukça önemsediği 
fuarlardan olan INNOPROM, bölge için 
oldukça önemli bir fuar. Neden Ekaterinburg? 
Adını Rusya’nın belli başlı şehirleri arasında 
daha az duymakla birlikte Ekaterinburg 
Rusya’nın 4ncü büyük şehridir. Moskova, 
St.Petersburg ve Novosibirsk’den sonra. 
Rusya tarihinde de önemli bir yeri olan 
şehrin şu andaki nüfusu yaklaşık 1.5 milyon 
civarındadır. Moskova’nın yaklaşık 2000 km. 
doğusunda olup, Türkiye ile yaklaşık 2 saatlik 
zaman farkı bulunmaktadır. Avrupa ile Asya 
kıtalarını birbirinden ayırdığı düşünülen Ural 
Dağlarının kalbinde yer alan Ekaterinburg, 
Rusya’nın görülmeye değer şehirlerinden biri 
olduğu kadar, Ural Federal Bölgesi Yönetim 
Merkezi konumundadır. 

Ekaterinburg’un önemli bir şehir olmasında 
ilk adım, 1723 yılında Rusya İmparatoru 
1.Petro’nun emri ile bölgede Rusya’nın 
en büyük demir fabrikasının kurulması 
olmuştur. Ekaterinburg adı verilen bu 
fabrikanın inşaatına 1723 yılında başlanmıştır. 
19.ncu yüzyılda Ekaterinburg Ural devrimci 

çekmesine neden olur. Hatta, 2010 yılında 
Rusya Devlet başkanı Dimitri Medvedev ve 
Almanya Başbakanı Angela Merkel de bazı 
toplantıları yine bu şehirde yapmışlardır. 

Bu yıl Japonya devletinin, ortak ülke olmasının 
da önemi ile, Rusya Federasyonu her yıldan 
daha fazla önem vermişti INNOPROM 
Fuarına. Dünyanın birçok ülkesinden, 600’ün 
üzerinde şirket yetkilisini bizzat ulaşım ve 
konaklama masraflarını karşılayarak fuara 
davet ettiler. Bu şirketlerden birisi de Dernek 
statüsü ile ARÜSDER olmuştur. 

Resmi açılışı 9 Temmuz’da yapılan fuarı en 
önemli konuğu, açılış konuşmasını da yapan 
Vladimir Putin’di. Rusya Devlet Başkanı Putin, 
Ekaterinburg’a yaptığı çalışma ziyaretinin bir 
parçası olarak Uluslararası Endüstriyel Fuarı 
açılışında,  INNOPROM organizasyonunda 
gelişmiş teknolojileri aktif olarak uygulayan 
Rus şirketlerine yer verildiğini belirtti ve  “Bu 
teknolojilerin gerçek verimliliğini ve daha iyi 
iş koşulları, artan verimlilik, düşük maliyetler, 
çağdaş yönetim seviyeleri ve nihayet, Rus 
ürünlerinin ve hizmetlerin rekabet gücünün 
artması gibi pratik sonuçlarını görmek çok 
önemlidir” dedi. Şimdiden gelecek yılın ortak 
ülkesinin Çin olacağının da duyurusunun 
yapıldığı fuarda, aslında Türkiye ‘de 
INNOPROM fuarında ortak ülke statüsü için 
talepte bulunursa, Rusya ilişkilerini artırmak, 
Rus ürünleri yanı sıra kendi ürünlerimize de 
Rusya’da pazar bulma yolunda önemli bir 
adım atabilir. 

Rusya Devlet Başkanı Putin için özel 
düzenlenen ilk gün programında, özellikle 
Rusya Sverdlovsk Bölgesi, Rusya Federasyonu 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, INNOPROM-2017 
Ortak Ülke Japonya standları, Renova 
Grubu, Ulusal Teknoloji Girişimi (NTI), Rusya 
Bakır Şirketi (RCC) tarafından sunulan 
projeleri ve ürünleri ilgiyle izlemiş, tüm 
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Fuarın büyük oyuncuları; FANUC Robotics, 
State Corporation Rostec, Yamazaki Mazak, 
Volvo Trucks, SAP, Siemens, Shvabe 
Holding, Rusya İhracat Merkezi, Hava ve 
Uzay Savunma (VKO) Endüstrisi gibi büyük 
uluslararası ve Rus üreticileri Almaz Antey, 
RCC, STAN ve Kaspersky Laboratuarlarıydı. 

Fuar, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından organize edilmesinden 
dolayı, Rus üst düzey yetkilileri tarafından 
başladığı günden son gününe kadar büyük 
bir dikkatle takip edildi. Rus yetkililerin verdiği 
bir başka bilgi ise, 4 günlük fuar süresince 
yaklaşık 20 ticari anlaşmanın karşılıklı olarak 
imzalanmış olmasıydı. 

INNOPROM-2017’de iş programına katılanlar 
arasında Alman Mühendislik Federasyonu 
(VDMA), Rusya-Almanya Ticaret Odası 
(AHK), Uluslararası Robotik Federasyonu 
(IFR), Japonya Rusya ve NIS Ticaret Birliği 
(ROTOBO), Japonya Dış Ticaret (KOTA), Kore 
Uluslararası Ticaret Birliği (KITA), Kore 
Makine Endüstrisi Birliği (KOAMI), Kore Robot 

Endüstrisi Birliği (KAR), 
Endüstriyel İnternet 
Çin Makine Endüstrisi 
Federasyonu (CMIF), Çin 
Robot Endüstrisi İttifakı 
(CRIA), İsviçre Mekanik 
ve Elektrik Mühendisliği 
Birliği (SWISSMEM), 
Kazakistan Otomasyon 
ve Robotik Birliği (ABD), 
Hindistan Konsorsiyumu 
(IIC), Mühendislik İhracatı 
Geliştirme Konseyi (EEPC) 
KAAR), Kanada Avrasya 
Rusya İş Birliği (CERBA) 
önemli yer tutmaktaydı. 

katılımcılara teşekkür ederek, fuar ziyaretini 
tamamlamıştır. 

İlk günün önemli toplantılarından birisi 
de; Akıllı Üretim üzerineydi. Modellerin 
Rekabetine Karşı Teknolojilerin Rekabeti 
önemli gündem oldu. Rusya Federasyonu 
Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov,  
“Halen en kapsamlı teknoloji devriminin 
tam ortasındayız. Dijital üretim, hizmetler 
ve akıllı çevre, dünya ekonomisinde %5 lik 
bir paya sahip ve uzmanlar bu bölümün 
daha da geliştirilmesini öngörüyor” diyerek,  
konuya kendilerinin de büyük önem verdiğini, 
bu nedenle 2017 yılında düzenledikleri 
INNOPROM Fuarı için, İtalya, İsviçre, İsveç, 
Hindistan, Danimarka, Türkiye, Japonya, 
Çek Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, 
İran, RSA, Belarus, Rusya, Çin, Fransa, 
Lichtenstein ve İngiltere dahil olmak üzere 20 
ülkeden 600’den fazla kurumsal katılımcıyı 
ağırladıklarını, Finlandiya, Almanya ve Kore 
Cumhuriyetinin  ilk kez INNOPROM’da ulusal 
standla katıldıklarını söyledi. 

Aynı zamanda fuar süresince Rusya-Kore 
Sanayi Forumu, Ticaret ve Sanayi İşbirliğini En 
İyi Duruma Getirme Rusya-Japonya Sanayi 
Forumu, Rusya-Afrika Endüstriyel Forumu, 
Rusya-Almanya Sanayi Forumu, Uluslararası 
Lojistik Forumu ve Uluslararası Endüstriyel 
İhracat Geliştirme Forumu olmak üzere 
birçok uluslararası forum düzenledi.

Fuarın bizler için önemi, Rusya’nın bu kadar 
önem verdiği bir fuara bizzat davet edilmiş 
600 seçkin firma arasında yer almanın 
ötesinde, karşılıklı yapılan görüşmeler ile 
karşılıklı ticaret alternatiflerini yakalamaya 
yönelik girişimlerde bulunmaktı. Ayrıca fuar 
süresince, toplantı salonlarında yapılan 
görüşmelerde, dinlenme sürelerinde 
ve yemek aralarında bir araya gelindiği 
zamanlarda, sadece Rus şirketleri değil, 
davetli diğer ülkelerin firma temsilcileri 
ile de ticari görüşmeler yapılmış, fikir 
alışverişlerinde bulunulmuştur. 

Bu fuarda önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin 
de ortak ülke konumunda yer alması, iki ülke 
için büyük bir adım olacaktır. Bu bağlamda 
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 
fuarda çok güzel bir stand ile Türkiye ve 
ürünlerimizi tanıtıyorlardı. 

Ekaterinburg’un bizler için ayrı bir önemi daha 
bulunmakta. Fahri Türk Konsolosu Sergey 
Trofimov’u makamında ziyaret ettik.

Sergey Trofimov, Ekaterinburg’un önemli iş 
adamları arasında yer alıyor. Dönemsel olarak 
hurda metal ticareti yapıyor. Ayrıca kendisinin 
lüks giyim alanında dükkanları, alışveriş 
merkezine ek olarak bir de spor merkezi 
bulunmakta. Bir Türkiye hayranı, karşılıklı 
siyasi sorunlar yaşanmadan öncesinde yılın 
en az bir ayını Türkiye’de tatil yaparak geçiren, 
ailesini kendisi olmasa da güvenle Türkiye’ye 
gönderebilen bir kişi. 

Sergey Beyin tercümanlığını yapan Bayan 
Malika Sultonova ile birlikte Arüsder 
Dernek Başkanı Burhan Beyin karşılıklı 
yapılabileceklerin görüşüldüğü toplantı 
sonunda, Sergey Trofimov, “Rusya ve 
Türkiye arasında gerçekleştirilecek her 
türlü ticari faaliyete sıcak bakıldığını, 
gerekli araştırmaların yapılması sonucunda 
hazırlanacak raporlar ışığında, Rusya’ya 
yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına 
kendilerinin yardımcı olabileceğini, Rusya’da 
ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu ve 
kendilerinin zaten bu tip organizasyonlar için 
hazır beklediklerini” belirtti. 
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FORD TRUCKS ULUSLARARASI 
BÜYÜMESİNİ AVRUPA’YLA SÜRDÜRÜYOR

Orta Doğu, Kuzey ve Sahra 
Altı Afrika, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetlerde devam 
eden bayi yapılanması 
çalışmaları ile uluslararası 
pazarlarda güçlenmeye 
devam eden Ford 
Otosan’ın ağır ticari araç 
markası Ford Trucks, global 
büyümesini şimdi Avrupa 
pazarına taşıyor. 
Ford Trucks’ın Avrupa 
yolculuğuna Romanya, 
Macaristan ve 
Bulgaristan’da kurdukları 
güçlü ortaklıklar ile 
başladıklarını belirten 
Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 
“Gerçekleştirdiğimiz yeni iş 
birlikleri ve açtığımız bayiler 
Avrupa pazarına yönelik 
ilk adımlarımız niteliğinde. 
Yeni nesil Euro 6 Ecotorq 
motora sahip kamyon 
ve çekicilerimizin Avrupa 
pazarında büyük beğeni ile 
karşılanacağına inancımız 
tam. Avrupa pazarı, Ford 
Trucks’ın global büyüme 
planlarında önemli bir 
yere sahip. Hedefimiz 
ürettiğimiz her 3 araçtan 
birini ihraç etmek ve 
ihracatımızın yüzde 50’sini 
Avrupa pazarlarına yönelik 
gerçekleştirmek.” dedi.

Türkiye’deki pazar payını son yıllarda iddialı 
bir şekilde artırarak gücüne güç katan Ford 
Trucks, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler’in ardından global çaptaki 
büyümesini 3 farklı Avrupa ülkesinde 
gerçekleştirdiği 3 yeni bayi açılışıyla hızlandırdı.

Öncelikle, Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
Cefin Trucks distribütörlüğünde Avrupa’daki 
en büyük 4S tesis açılışını gerçekleştiren Ford 
Trucks, daha sonra Macaristan distribütörü 
Delta Truck iş birliğiyle Budapeşte’de ve 
ardından Bulgaristan distribütörü Bulavto 
Holding iş birliğiyle Sofya’da yeni iş birlikleri 
ve tesis açılışlarına imza attı. Doğu Avrupa 
ülkelerinde gerçekleştirdiği bu açılışlarla 
global büyümesini Avrupa’ya taşıyan Ford 
Trucks, önümüzdeki dönemde diğer Avrupa 
ülkelerinde de yeni bayi yapılanmalarına hız 
verecek.

Yenigün: “Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global 
büyüme planlarında önemli bir yere sahip”

Ford Trucks’ın Avrupa pazarındaki 
yapılanması ve global büyüme hedeflerini 
aktaran Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 

Yenigün, şunları söyledi;  
“Romanya, Macaristan ve 
Bulgaristan’daki yeni iş 
birliklerimiz ile Avrupa’nın 
3 önemli ülkesinde, bu 
ülkelerin önde gelen 
köklü şirketleriyle 
ortaklığa imza atıp, bayilik 
çalışmalarımızı tamamladık. 
Gerçekleştirdiğimiz yeni iş 
birlikleri ve açtığımız tesisler 
Avrupa pazarına yönelik 
ilk adımlarımız niteliğinde. 
Yeni nesil Euro 6 Ecotorq 
motora sahip kamyon ve 
çekicilerimizin Avrupa 

pazarında büyük beğeni ile karşılanacağına 
inancımız tam. Global büyüme planlarımız 
çerçevesinde yeni bayi yapılanması ile giriş 
yaptığımız Avrupa pazarında satışlarımız ve 
kurmuş olduğumuz sağlam satış sonrası 
yapılanmamızla müşteri memnuniyetimizi çok 
daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. 
Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme 
planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz 
ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve 
ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına 
yönelik gerçekleştirmek. Ford Trucks’ın global 
olarak 2020 itibariyle toplam 50 ülkede bayi 
yapılanmasını tamamlama hedefimize de 
kararlılıkla ve başarıyla devam ediyoruz. ” dedi.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
TEKNOLOJİ VE 
MÜHENDİSLİK İHRAÇ 
EDİYOR 
55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı 
ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme 
yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Orta Doğu, 

Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya, Türki 
Cumhuriyetler ve son olarak Doğu 
Avrupa’daki iş birlikleri ile 29 ülkede 
faaliyet gösteriyor. Ford’un ağır ticari 
araçlar ve ilgili dizel motor ve motor 
sistemleri için küresel mühendislik 
merkezi olan Ford Otosan, sadece 
Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey 
Amerika dahil tüm potansiyel ihracat 
pazarlarında rekabet edecek ürünler 
sunabilmek için ileri teknolojiler 
üzerinde çalışıyor.
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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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HAFRİYAT KAMYONLARI
KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

kamyonlarına GPS cihazı zorunluluğu 
getiren Konya Büyükşehir Belediyesi, şimdi 
de şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen 
kameralarla kaçak dökümleri takip ediyor. 
Çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden 
biri olan hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının 
kaçak dökümün önüne geçmek amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre 
kirliliğini önlemek amacıyla şehrin muhtelif 
noktalarına yerleştirdiği kameralarla kaçak 
hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne 
geçmeyi hedefliyor. Büyükşehir, daha önce 
de kaçak dökümleri önlemek amacıyla 
hafriyat taşıyan araçlara GPS cihazı 
zorunluluğu getirmişti.

Kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin 
önüne geçmek amacıyla hafriyat 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, hafriyat kamyonlarını takibe 
alarak belirlenen alanların dışına hafriyat 
dökülmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. 
Şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilen 
kameralar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ekipleri tarafından saniye saniye 
takip ediliyor. Konya’da hafriyat taşımacılığı 

yapan tüm kamyonların kayıt altına 
alınacağı sistemde Hafriyat Taşıma 
Belgesi olmayan araçlar bu amaçla 
kullanılamayacak. Taşıma belgesi 
verilen araçlara da uydu takip sistemi 
takılarak hafriyat sahalarının dışına 
malzeme döken araç ve firma 
sahipleri kolaylıkla tespit edilerek 
haklarında yasal işlem yapılıyor. 
Sisteme entegre edilen kameralar 
sayesinde çevre kirliliğine yol açan 
kaçak dökümlerin önlenmesi 
hedefleniyor.

Türkiye’de ve dünya ülkelerinde birbirinden 
farklı projelere imza atmaya devam eden 
Hareket, Türkmenistan Balkan Velayeti 
Garabogaz Şeherçesi’nde GAP İnşaat’ın 
üstlenmiş olduğu gübre fabrikası inşaatında 
önemli çalışmalara imza atıyor. 

Hareket, proje kapsamında 34 metre 
çapında, 191 ton ağırlığında ve 5 metre 
yüksekliğindeki tank kapağını 25 metre 
yukarıya kaldırma operasyonunu başarıyla 
tamamladı. Çalışma sırasında 600 tonluk 
Demag CC 2800 paletli vinç kullanıldı. 
Hareket, proje için ayrıca 16 mobil vinç, 1600 
tonluk Demag CC 8800, 600 tonluk Demag 
CC 2800 paletli vinç, manlift-platform 
kiralaması, lifting engineering ve rigging 
hizmetlerini de sağlıyor. 2016 Eylül ayında 
ekipman montaj çalışmalarına başlayan 
Hareket, bugüne kadar 30 ton üzeri toplam 
114 ekipmanın montajını başarılı bir şekilde 
tamamladı.

HAREKET, TÜRKMENİSTAN GARABOGAZ GÜBRE 
FABRİKASI’NDA MONTAJLARA DEVAM EDİYOR
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MİCHELİN, TİCARİ FİLO TELEMATİK SERVİS 
SAĞLAYICISI NEXTRAQ’I SATIN ALDI!

Dünya lastik çözümleri 
devi Michelin, ABD 
menşeili ticari filolar 
için telematik servis 
sağlayıcısı olan 
NexTraq şirketini, 
satın alıyor. Lastik 
sektöründe yeniliklerin 
önünü açan Michelin, 
teknolojik üstünlüğünü, 
Nextraq’ı satın alarak 
güçlendiriyor. 

Bir otomobilin uzak bir yer ile arasındaki 
bilgi alışverişini sağlayan telematik 
sistemler alanında faaliyet gösteren 
Nextraq’ı bünyesine katan Michelin Grup, 
dijitalleşen dünyada lastik çözümleri 
alanında sunacağı yeni teknolojilerin de 
ipucunu vermiş oldu.

Global bir yakıt kartı ve iş gücü ödeme 
ürünleri tedarikçisi olan FLEETCOR 
Technologies’in iştiraki olan NexTraq, 
sürücü güvenliği, yakıt yönetimi ve filo 
verimliliğinin artırılması konusunda 

çözümler sunuyor. 2000 yılında kurulan 
şirket, kurulduğu günden bu yana pek 
çok küçük ticari araç filosu için GPS filo 
yönetim çözümleri sunan lider bir şirket 
konumuna geldi.

Nextraq satın alması 
ile ilgili konuşan 
Michelin America 
Ağır Vasıta Lastikleri 
Operasyonlarından 
Sorumlu BaşkanRalph 
Dimenna, “Dünya çapında 
hızla büyüyen bir iş kolu 
olan telematik ve filo 
yönetimi hizmetleri, 
Michelin Grubu’nun genel 
planları içerisinde büyük 
bir önemli teşkil ediyor. 
Bu satın alma işleminin 
ardından NexTraq’ın 

operasyonel gelirini neredeyse yüzde 400 
oranında büyütmeyi ve büyük bir kazanç 
elde etmeyi başardık.” dedi.

117 çalışana, yaklaşık 7.000 filo 
müşterisine ve 116.000 bireysel aboneye 
sahip olan NexTraq, Michelin bünyesinde 
bağımsız olarak faaliyet gösterecek.
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DOĞUŞ OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BİLİNCİNİ PAYDAŞLARINA YAYARAK 
GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Doğuş Otomotiv 
8. Kurumsal 
Sürdürülebilirlik 
Raporunu Yayınladı. 
Bu yıl rapora Doğuş 
Otomotiv’in 17 yetkili 
satıcı, servis ile 3 
iştirak ve tedarikçisinin 
performansları da dahil 
edildi.

Doğuş Otomotiv’in, Küresel Raporlama 
Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI) 
G4 standardında hazırladığı, Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Raporu’nun 8’incisi 
yayınlandı. Rapor, Doğuş Otomotiv’in 2016 
yılında sürdürülebilirlik, toplumsal kalkınma 
ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı 
kararlar ile geliştirdiği uygulamaları gözler 
önüne seriyor.

Doğuş Otomotiv için sürdürülebilirliğin 
bir yaşam biçimi olduğunu belirten Aclan 
Acar, bu bakış açısının Doğuş Otomotiv’de 
çalışma arkadaşlarının tümüne yansımış 
olduğunu dile getirdi. Acar, raporla ilgili 
şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’de 
en ileri düzeyde performans gösteren 
şirketlerden biri olan Doğuş Otomotiv’in 
yayınladığı, değer zincirimizde etki alanımız 
içinde yer alan tüm paydaşları da kapsayan 
raporumuzu kamuoyuna duyurmaktan 
dolayı mutluluk duymaktayız. Baktığınız 
zaman sürdürülebilirlikle ilgili konuların 
tamamı birer sonuç ve hepsi şirketin uzun 
dönemli varlığını sürdürülebilmesine 
dönük yatırımlardır. İşimizi doğru, ilkeli 
ve hesap verebilir bir şekilde yapmayı çok 
önemsiyoruz. Doğuş Otomotiv’in başarısının 
altında yatan temel nedenlerden biri de bu 

konuya uzun vadeli bakması, sürekli bir 
gelişim hedefiyle hareket etmesi olmuştur. 
2017 yılında da sürdürülebilirlik alanında 
performanslarını raporumuza dahil etmek 
isteyen yetkili satıcı, servis ve iştirak sayımızı 
arttırmaya devam edeceğiz.”

Raporda öne çıkan çarpıcı başlıklardan 
ilki şirketin 2016 yılında hayata geçirdiği 
90 projeyle yaklaşık 1 milyon 650 bin TL 
tasarruf sağlaması oldu. 2016 yılında yerel 
satın alımlarla ekonomiye toplam 921 
milyon TL katkı sağlanırken, sürdürülebilir 
kalkınmaya destek vermeyi amaçlayan 
14 milyon 372 bin 417 TL’lik 
yatırımlarla, topluma katkı 
da sürdürüldü.

İş’te Eşitlik platformu 
üyelerinden Doğuş 
Otomotiv’de 2016 
yılında kadın 
çalışan oranı 
yüzde 35’e 
yükseldi. 
İstihdam 
edilen 
kadın 
sayısının 
toplam 
istihdama 
oranı 
yüzde 
37, kadın 
çalışan 
terfi oranı 
ise yüzde 35 
oldu. 

Eğitim 
Seferberliği 

Doğuş 
Otomotiv, 2016 
yılında toplumsal 
gelişimi artıracak 
alanlarda da çalışmalar 
gerçekleştirmeye devam 
etti. Toplumun tüm kesimlerinde 

trafik bilincini artırmak amacıyla kurduğu 
Trafik Hayattır Platformu ile, araçta çocuk 
güvenliği konusunda sosyal medya kanalları 
aracılığı ile 1,5 milyon kişiye bilgi aktarıldı. 
18 üniversitede 20 binden fazla öğrenciye 
Trafikte Güvenlik Eğitimi verildi. 

Meslek Liseleri ile işbirliği kapsamında 
ise;  2016 öğretim yılında Doğuş Otomotiv 
ve markaları için açılan sınıflarda 7 okulda 
toplam 176 öğrenci eğitime başladı. 2016 
yılında söz konusu sınıflardan toplam 80 
öğrenci mezun oldu, bu öğrencilerden 

27’si yetkili servislerde çalışmaya 
başladı. 
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GEZİ

Murat Paşa Camii
Her ne kadar Osmanlı döneminde, 
1570 yılında inşa edilmiş olsa da 
camii de Selçuklu kaligrafi sanatının 
izlerine rastlanmaktadır. Anadolu’daki 
birçok Türk-İslam eserinde görülen 
devşirme malzeme kullanımına 
camiinin inşasında da başvurulmuştur. 
Özellikle son cemaat yerinin arkasında 
yer alan sütunlar ve onların Korint 
nizamına göre yapılmış olan başlıkları 
mimari eserdeki en belirgin devşirme 
malzemelerdir.

Caminin kim tarafından yapıldığı ilk 
başlarda kesin olarak bilinmiyordu. 
Sadrazam Kuyucu Murat Paşa 
tarafından yapıldığı tahmin edilen camii, 
son elde edilen verilere göre Karaman 
Beyi Murat Paşa tarafından inşa edildiği 
kanıtlanmıştır. 

Murat Paşa Camii’nin dış mimarisi 
oldukça dikkat çekicidir. Etkileyici bir taş 
işçiliğine sahip olup özellikle minberi 
görülmeye değerdir. Kare planlı tek 
kubbe ile örtülmüş olan bu caminin 
önünde üç kubbeli bir son cemaat yeri 
bulunmaktadır. Son cemaat yerindeki 

dört sütun ve bunların üzerindeki ikisi 
stalaktitli, ikisi de devşirme sütun 
başlıklarını birbirlerine bağlayan sivri 
kemerlerde renkli taşlar kullanılmıştır. 
Son cemaat yerinde bir kapı ile ibadet 
mekânına girilmektedir. Bu kapının her 
iki yanında birer dikdörtgen pencere, biri 
stalaktitli diğeri de sade iki mihrabiye 
bulunmaktadır. 

Kesme taştan yapılmış olan caminin 
ibadet mekânı on kenarlı kasnağın 
taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. İbadet 
mekânının duvarları boydan boya 
kalem işleri ve bir kitabe frizi ile 
bezenmiştir. Ayrıca kubbe trompları 
da bitkisel motifleri ile süslenmiştir. 
Kıble duvarının ortasındaki mihrap son 
derece sadedir. Buna karşılık minber 
beyaz mermerden olup, güzel bir taş 
işçiliği göstermektedir. Caminin batı 
köşesindeki silindirik taş gövdeli minare 
XVIII.yüzyıl üslubunu yansıtmaktadır. 

Murat Paşa Camisi XVII.-XVIII.
yüzyıllarda onarım geçirmiş, en son 
olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 
1960 yılında onarılmıştır.

ANTALYA’NIN MERKEZİNDE MURATPAŞA İLÇESİ 
SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN CAMİİDİR.
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Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Aylin Kontente, Şebnem Bozoklu, Gupse Özay

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Oyuncular: Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee

Tür: Macera

Ülke: ABD

Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu 
haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an 
hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer 
sizin aşka işiniz yok mu? Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, aşkın 
farklı dönemlerini anlatan bu romantik komedide başrolleri Aylin Kontente, Büşra Pekin, 
Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve 
Serkan Keskin paylaşıyor.

11 yaşındaki Jake Chambers (Tom Taylor), rüyalarında gördüğü, ancak kimsenin 
varolduğuna inanmadığı Orta Dünya’yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı 
başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü Silahşör Roland Deschain (Idris Elba) ile karşılaşır. 
Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule’yi savunmuştur, ancak Siyahlı 
Adam (Matthew McConaughey) oraya ulaştığında hem Orta Dünya, hem de insanların 
dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek silahşör, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa 
çıkacaktır.

Stephen King’in yazdığı en sıradışı kitaplardan olan Kara Kule’nin uzun yıllardır konuşulan 
filminin çekileceği 2015’in yaz aylarında açıklandı.

TATLIM TATLIM: HAYBEDEN GERÇEKÜSTÜ AŞK

KARA KULE

FİLM
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Khaled Hosseini
Everest Yayınları 

Şiir Sokaktadır
Destek Yayınları

Stephen Hawking
Alfa Yayıncılık

Nereye giderseniz gidin, ülkeniz peşinizden gelir. Artık siz orada yaşamasanız da o içinizde yaşar. 
Afganistan’ın Khaled Hosseini’de yaşadığı gibi…

Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı’yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan 
Hosseini’nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının 
kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden…

Her yara nasıl iz bırakıyorsa vücudumuzda, her aşk da böyle iz bırakıyor her birimizin kalbinde. Kimisi 
öyle derin açıyor ki o yarayı, kapanması yılları alıyor. Kimiyse dokunup çekiliyor sadece merak ettiği için. 
Biz o izleri saklamaya çalışırken başkası buluyor orayı. Tam burası diyor, işte tam buradan acıtmışlar 
senin canını. Sen ne kadar kapatmaya çalışsan da görüyorlar orayı. Boş verin görsünler, görsünler ki 
anlasınlar. İşte bizi biz yapan bu yaralar.

Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında 
bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir 
uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz 
önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte 
evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in 
kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, 
evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman 
dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir. 

BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

SANA HEP BENDEN SÖZ EDECEKLER

ZAMANIN KISA TARİHİ

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

Patlıcanları ala soyup ince şeritler halinde keselim ve kızgın yağda 
kızartalım. Diğer bir taraftan yoğurma kabına kıyma, galeta unu, 
yumurta, tuz, kimyon, karabiber, ince doğradığımız maydanoz ve 
rendelediğimiz kuru soğanı da ekleyip iyice yoğuralım.  İki tane yufkayı üst 
üste koyup arasına kızarttığımız patlıcanları ve üzerine yoğurduğumuz 
köfteyi rulo yapıp ekleyelim ve yufkayı uzun bir şekilde dürelim ve iki 
parmak kalınlığında parçalar elde edecek şekilde keselim. Daha sonra 
kestiğimiz parçaları şişe takıp 180 derece fırında 30 dakika pişirelim. 
Domatesi ince ince doğrayıp tavada az yağ ile sote edelim. Son olarak 
servis tabağına aldığımız köftelerin üzerine domates sosu yanına ise 
yoğurdu ilave edip servis edebilirsiniz.

PATLICAN VE YUFKALI 
RULO KÖFTE

malzemeler hazırlanışı
• Yufka 2 adet

• Patlıcan 400 gr

• Dana kıyma 400 gr

• Yumurta 1 adet

• Galeta unu 100 gr

• Tuz

• Kimyon

• Karabiber

• Maydanoz

• Kuru soğan

• Domates

• Yoğurt 100 gr

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları
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Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi
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