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Kara kış bastırdığında da yanınızda!
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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

2016 yılının başında ülkemizde uygulanmaya 
başlanan Euro 6 normlarının maliyet 
etkisiyle Türkiye’de üretim yapan ağır ticari 
araç markalarının ihracat rakamlarında 
önemli ölçüde artış oldu. TAİD verilerine 
göre 2016 yılında ülkemizde satılan kamyon 
adedi 11 bin 486 oldu. 2015 yılında 18 bin 837 
adet kamyon Türkiye pazarında satılmıştı. 

2000’li yılların başından kamyondan çekiciye 
geçişle paralel bir eğilimle çekicinin toplam 
ağır ticari Pazar içinde aldığı büyük pay, 
son yıllarda tersine döndü. Uzun yıllar 
çekici lehine gelişen eğilimle 2011 yılında 
Türkiye’de satılan 16 bin 801 adet kamyona 
karşılık 21 bin 920 adet çekici satılmıştı. 
Ağır rekabet ve dış şartların etkisiyle 
yatırımlarında hız kesen taşımacılık sektörü 
yaptığı çekici alımlarını yavaşlattı ve 2014 
yılında 16 bin 54 adet kamyona karşı 18 bin 
804 adet çekici satıldı. 

Yol ve inşaat kamyon satışlarındaki dağılımın 
offroad olarak tanımlanan inşaat araçlarına 
doğru ağırlığını vermesi son yıllarda Türkiye 
ekonomisinde hız kesmeyen altyapı ve inşaat 
sektörüyle ilişkili olarak gelişiyor. 2015 
yılında satılan 18 bin 837 adet kamyonun 
9 bin 74 adedi offroad iken 2016 yılında 
satılan toplam 11 bin 486 kamyonun 6 bin 
389 adetinin offroad olması ağır ticarideki 
inşaat eğilimini ortaya koyuyor.  2016’da 
toplam kamyon satışlarında yüzde 55’e 
dayanan inşaat kamyonlarının oranının 

henüz 5 yıl öncesinde; 2011 yılında yüzde 40 
seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

li 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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SAVUNMA FUARLARINDAN DSEI’DE
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KATMERCİLER DÜNYANIN EN PRESTİJLİ 
SAVUNMA FUARLARINDAN DSEI’DE
Türk savunma 
sanayiinin dinamik 
gücü Katmerciler’in 
uluslararası tanıtım 
atağında yeni durağı 
Londra olacak. 
Katmerciler, 12-15 Eylül 
2017 tarihleri arasında 
Londra’da düzenlenecek 
olan, dünyanın en 
prestijli savunma ve 
güvenlik fuarlarından 
Uluslararası Savunma ve 
Güvenlik Fuarı DSEI’de 
de yerini alıyor. 

Katmerciler, Türkiye Cumhuriyeti Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda 
gerçekleştirilen organizasyonla, Türkiye 
Pavyonunda, N6-212 nolu stantta 
misafirlerini ağırlayacak. 

FARKLI İHTİYAÇLARA 
UYGUN GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER
Katmerciler DSEI’de tüm savunma 
portföyünün tanıtımını yapacak. Tanıtılacak 
araçlar içinde en önemlisi, Türkiye’de 

segmentinin en güçlü zırhlı muharebe 
aracı durumundaki HIZIR olacak. HIZIR, 
mayına karşı yüksek koruma seviyesine 
sahip, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek 

manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için 
üretildi. 

Şirketin NATO standartlarında geliştirdiği, 
yüksek balistik korumalı, el yapımı 
patlayıcılara karşı yüksek 
güvenlik sağlayan, 4x4 zırhlı 
personel taşıma aracı KHAN 
da dikkat çeken ürünlerden. 

Katmerciler’in doğrudan 
ambulans olarak tasarlayıp 
geliştirdiği ve üretime hazır 
hale getirdiği zırhlı ambulans, 
DSEI Fuarında da ilgi çekmeye 

aday. 4x4 
konfigürasyona 
sahip zırhlı 
ambulans, yüksek 
riskli bölgeler için 
ulaşım, ilk yardım 
ve hastaların 
nakli amacıyla 
tasarlandı. 

Kompozit 
seramik bazlı 
gizli zırhlama 
sistemi NEFER 
ise, zırh çeliğiyle 
aynı balistik 
koruma seviyesini 
sağlarken aracı 

ağırlaştırmayan bir zırhlama sistemi. 4x4 
off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine, 
hem kırsal hem de şehir içi kullanım için 
optimize edilebiliyor. 

Katmerciler, yasadışı toplumsal 
olayların ve gösterilerin engellenmesi ve 
yatıştırılmasında güvenlik güçlerine büyük 
kolaylık ve üstünlük sağlayan Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretiminde 
de Türk savunma sanayiinin lider şirketi 
durumunda. 

Katmerciler savunma portföyünün önemli 
birer parçası olan zırhlı iş makineleri ve 
diğer ürünler gamında ise şu araçlar 
bulunuyor: Koruma Kalkanı, Uzaktan 
Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, Zırhlı 
Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan 
Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, 
Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı 
Yükleyici İş Makinesi, Zırhlı Otobüs, Zırhlı 
Damper, Zırhlı Lowbed Treyler, Zırhlı Su 
Tankeri ve Zırhlı ADR’li Tanker, Kurtarma 
Aracı.
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TÜRK MÜHENDİSLERİNİN EMEĞİ 
ECOTORQ MOTORLU KAMYONLAR, ÇİN 
YOLLARINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Ford Otosan’ın Çinli 
Jiangling Motors 
Corporation (JMC) Limited 
Şirketi ile imzaladığı 
motor teknolojisi, şasi 
ve kabin üretim lisans 
anlaşmalarının ardından 
JMC markası altında 
üretimine başlanan, 
Türk mühendislerinin 
emeği bulunan ilk “JMC 
HT” model kamyonlar 
Çin’de yollara çıkmaya 
hazırlanıyor. Ford Otosan 
teknolojisiyle geliştirilen 
Ecotorq motorlara sahip 
“JMC HT” modeli, tamamı 
Ford Otosan’ın Çin’de 
görevlendirdiği Türk 
mühendislerin katkılarıyla 
üretiliyor.

JMC HT modelinin 
tüm mühendislik 
sorumluluğunun Ford 
Otosan’a ait olduğunu 
vurgulayan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “Şasisinden, 
kabinine tüm fikri 
mülkiyet haklarına 
sahip olduğumuz, Türk 
mühendislerinin emeğiyle 
üretilen kamyonların Çin’de 
yollara çıkacak olmasından 
gurur duyuyoruz. JMC ile 
gerçekleştirdiğimiz lisans 
anlaşması, Türkiye’de bu 
büyüklükte gerçekleştirilen 
ilk lisans anlaşması olarak 
teknoloji ihracatında yeni 
bir dönemin kapılarını açtı” 
dedi.  

55 yılı aşkın tecrübesi ile İnönü tesisinde 
Türk tasarımı ve mühendislik çalışmalarıyla 
kamyon ve motor üretimi gerçekleştiren 
Ford Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına 
sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, 
Jiangling Motors Corporation (JMC) markası 
altında Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Ford Otosan’ın JMC ile imzaladığı motor 
teknolojisi, kamyon şasi, kabin üretim lisans 
anlaşmalarının ardından Çin yollarına 
çıkmaya hazırlanan JMC HT, a’dan z’ye Türk 
mühendislerin destekleri ile üretiliyor. Ford 
Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı teknoloji 
ve mühendislik ihracatıyla geliştirilen ilk 
kamyon modeli olan “JMC HT” otomotiv 
sanayi ve kamyon üretiminde yeni bir iş 
modeline öncülük ediyor. Yapılan anlaşma 
doğrultusunda Ford Otosan teknolojili, Türk 
mühendisliğinin ürünü Ecotorq motorlu 
kamyonlar yine Türk mühendislerinin 
desteğiyle JMC markası altında Ekim 
2017 itibarıyla seri üretime geçecek ve Çin 
yollarında olacak.

Çinli Jiangling Motors Corporation 
Limited Şirketi ve bu şirketin iştiraki JMC 
Heavy Duty Vehicle Co. Limited Şirketi 
ile imzalanan teknoloji lisans anlaşması 
doğrultusunda Ford Otosan ilk olarak, 
2013 yılında fikri mülkiyet haklarına sahip 
olduğu Ecotorq motorlarının, JMC markalı 
araçlarda kullanılmak üzere Çin’de 
üretilmesine izin vermişti. Ardından, şasi, 
kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve 

satış sonrası 
hizmetleri ile ilgili 
ürün teknolojisi 
ve know-how 
aktarımını 
öngören lisans 
anlaşması 
yapılmış, araç 
geliştirme 
programına 
geçilmesiyle 
de süreç 
tamamlanmıştı. 
Yüzde yüz Ford 
Otosan mühendisliğine sahip Ecotorq 
motorlarla üretimi başlayan kamyonlar, JMC 
markası ile satışa sunuluyor olacak.

YENİGÜN: “TÜRKİYE’DE 
BU BÜYÜKLÜKTE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
İLK LİSANS ANLAŞMASI 
NİTELİĞİNDE”
JMC markası altında Çin’de de üretilerek, 
yollara çıkmaya hazırlanan Ecotorq motorlu 
JMC HT kamyonların tüm mühendislik 
sorumluluğunun Ford Otosan’a ait olduğunu 
vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Bugün dünyanın en büyük kamyon pazarı 
Çin’de ve fikri mülkiyet haklarına sahip 

olduğumuz, 
Ecotorq motorlu 
JMC HT 
kamyonlar burada 
yollara çıkmaya 
hazırlanıyor. Nisan 
ayında Şanghay’da 
yapılan Autoshow 
fuarında JMC 
tarafından ‘hero 
- kahraman’ 
sıfatıyla tanıtılan 
ve dikkatleri 
üzerine çeken 
kamyonumuz, 
2017 yılının 
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son aylarında pazara sunuluyor olacak. 
Türkiye’de lisanslanan Ecotorq motorlarının 
ve mühendislerimizin emeğiyle üretilen 
kamyonlarımızın dünya çapındaki bu 
başarısı, Ford Otosan ve Türkiye otomotiv 
sektörü adına önemli bir dönüm noktasıdır. 
JMC ile gerçekleştirdiğimiz lisans 
anlaşması, Türkiye’de bu büyüklükte 
gerçekleştirilen ilk lisans anlaşması 
niteliğinde. Dolayısıyla Ecotorq motorlu 
kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için 
stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve 
Ford Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde 
dünyaya açılan kapısı rolünü üstleniyor. 
Bugün, Ford Otosan olarak Avrupa’daki 
en önemli ticari araç üreticisiyiz. Hem 
araç hem de motor konusunda tasarım ve 
mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren 
Ford’un en büyük 3 Ar-Ge merkezinden 
biriyiz. Ford Otosan olarak, sadece 
Türkiye’ye değil, Avrupa ve Kuzey Amerika 
dahil potansiyel ihracat pazarlarının 
tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek 
için tüm mühendislik gücüyle, ileri ve yeni 
teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ford 
Otosan’ın global arenadaki yeri ve global 
mühendislik gücü ile Türkiye ekonomisine 
ve otomotiv sektörüne katma değer 
sağlamaktan gurur duyuyoruz.”

FORD OTOSAN ÇİN’DEKİ 
12 KİŞİLİK KADROSU 
İLE ÜRÜN GELİŞTİRME, 
PAZARLAMA, SATIŞ VE 

SATIŞ SONRASI 
HİZMETLERDE 
ÇİN PAZARINDA 
BAŞARIYI 
GARANTİLEMEK 
İÇİN ÇALIŞIYOR
Çinli JMC markasının 
ilk kez ağır ticari araç 
geliştirmesi sebebiyle 
aracın tüm mühendislik 
standart ve gereklilikleri 
Ford ve Ford Otosan 
tarafından sağlanırken, 
araç geliştirme programı 
kapsamında sayıları 
binleri bulan dokümanlar 
program çerçevesinde Çinli 
profesyonellere anlatıldı. 
Araç prototiplerinin 
üretiminin zamanında yapılması için fazla 
mesai yapılırken, disiplinli bir mühendis 
kadrosu da oluşturuldu. 2016’nın Nisan 
ayında imzalanan Mühendislik Hizmet 
Anlaşması (ESA) kapsamında Ford Otosan 
Ürün Geliştirme Departmanı, programın en 
başından itibaren yönetimini 
üstlendi ve hedeflere 
ulaşılmasında büyük 
rol oynadı. 

Ford Otosan ürün 
geliştirme ekipleri 
projeye mühendislik 
desteği verirken, 
Ford Otosan’ın 
Türkiye ve global 
pazarlarda edindiği 
satış, satış sonrası 
ve pazarlama 
konularında ki bilgi ve 
becerilerin, ağır vasıta 
pazarına ilk defa 
girecek olan JMC 
firmasına, yüzde 
yüz 

başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla, 
ayrı bir uzman ekip de görev alıyor. Ürünlerin 
Çin pazarı için yeniden yapılandırılması, 
özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesi, satış ve satış sonrası 
ekiplerinin hazırlanması için yaklaşık 2,5 
yıldır Çin’de yerleşik olarak çalışan Türk 

ekibin büyük emeği bulunuyor.
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HBB ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 
BAŞKANLIĞINA PLAKET

Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği(TAP) tarafından plaket sunuldu. 

DOLĞUN: ATIK PİL TOPLAMA 
KAMPANYALARI İLE ÖĞRENCİLERE ÇEVRE 
KORUMA BİLİNCİ AŞILADIK

Hatay Büyükşehir Belediyesi adına takdim 
edilen plaketi kabul eden Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; 
“ Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun 
ardından geçen üç yıl içinde doğaya 
ve çevreye zamanla çözünerek büyük 
zararlar veren atık pillerin toplanması için 
HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği(TAP) ve İlçe Belediyeleri 
ile koordinasyon içinde 2015 yılında 2.687 
kg, 2016 yılında 3.101 kg, 2017 yılında 
ise 4.719 kg ömrünü tamamlamış atık 
pil toplandı. İlçelerimizde bulunan bazı 
okullarda düzenlediğimiz atık pil toplama 
kampanyaları ile hem atık pil toplamayı 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı farklı projeler 
ve çalışmalarla halkın sağlığını korumaya ve 
çevreye yatırım yapmaya devam ediyor. 

Gerçekleştirilen birçok proje ve rutin 
şekilde devam eden temizlik çalışmalarının 
ardından Hatay’ın 15 ilçesinde atık pil 
toplanmasına destek verip koordine 
eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı’na çabalarından dolayı 

hem öğrencilerimize çevre koruma bilinci 
aşılamayı hedefledik. Önümüzde ki yıllarda 
da Hatay genelinde devam edecek olan 
atık pil toplama kampanyası dâhilinde 
vatandaşlarımız, ömrünü tamamlamış atık 
pilleri çevreyi korumak adına çöp kutularına 
değil muhtarlıklar, kamu kurumları ve 
belirli noktalarda bulunan ‘Atık Pil Toplama 
Kutularına’ atmaları gerekmektedir” 
açıklamasında bulundu. 

İstasyon 2017 yılı son çeyreğinde hizmet 
vermeye başlayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik 
araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek 
kuruluş olan TÜVTÜRK, İstanbul’da artan 
muayene talebine cevap verebilmek ve ağır 
vasıta muayene kapasitesini artırabilmek 
için il sınırları içinde yeni bir istasyon yatırımı 
gerçekleştiriyor. 

İstanbul Avrupa Yakası’nda Arnavutköy 
ilçesinde, Hadımköy Yeşilbayır mevkiinde 
bulunacak yeni istasyonun temel 
atma törenine, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürü 
Cem Murat Yıldırım ve TÜVTÜRK yöneticileri 
katıldı. Yapımına başlanan istasyon, 
TÜVTÜRK’ün İstanbul il sınırları içerisindeki 
14’üncü, Tüm Türkiye’deki 206’ıncı sabit 
istasyonu olacak. 

TÜVTÜRK, artan araç muayene talebini 
karşılamak ve hizmetin devamlılığını 
sağlamak amacıyla İstanbul genelindeki 
14’üncü sabit istasyonun yapımına başladı. 

6 ağır vasıta kanalı ile tüm araç tiplerine 
hizmet verecek yeni TÜVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonu’nun temel atma törenine 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Cem Murat 
Yıldırım ve TÜVTÜRK yöneticileri katıldı. 

İstanbul’da yeni istasyon ile birlikte 
motosiklet ve sabit istasyon sayısı 16’ya 
yükselecek. Yeni istasyon hizmete vermeye 
2017 son çeyreğinde başlayacak.

TÜVTÜRK tarafından inşa edilecek 
istasyonda ayrıca araç muayenesi için 
gerekli olan egzoz emisyon muayene 
hizmeti de verilecek. Ayrıca istasyon 
içerisinde müşterilerin sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kafetarya da inşa 
edilecek.

TÜVTÜRK’ÜN İSTANBUL’DAKİ YENİ 
İSTASYONUNUN TEMELİ ATILDI
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BOSCH REXROTH’TAN MOBİL ARAÇLAR 
İÇİN ELEKTRONİK KONTROLLÜ 
HİDROLİK ÇÖZÜMLER

Günümüzde mobil 
araçlardan beklentiler 
bir hayli arttı. Şimdi 
çevreye daha duyarlı, 
düşük maliyetli, 
verimliliği ve konforu 
artıran yenilikçi 
çözümler aranıyor. 
Bosch Rexroth, 
benzersiz ürün 
çeşitliliği ve yıllara 
dayanan tecrübesiyle 
mobil araç üreticilerine 
doğru hidrolik ve 
elektronik çözümler 
sunuyor.

devrinin gerekli olan güce 
göre otomatik olarak 
ayarlanmasını sağlıyor. 
Ayrıca otomatik bom açma, 
bom hareket kontrolü ve 
araç devrilmesini önleyen 
moment kontrolü gibi 
fonksiyonları da içeriyor. 

Sistemde, Bosch 
Rexroth’un Elektronik 
kontrollü pompa, Elektronik 
kontrol ünitesi, Display, 
Bom üzerine takılan açı 
sensörü/linear encoder 
ve Basınç sensörleri gibi komponentleri 
yer alıyor. Sistem, hidrolik kontrollü beton 
pompalarına göre yakıt tüketiminde büyük 
oranda tasarruf sağlarken, düşük beton 
basma debilerinde aracın devrinin düşmesi 
sayesinde gürültü seviyesinde ve parça 
aşınmalarında azalma gerçekleşiyor. Bu 
teknoloji, Betonstar ‘Smartscar’ prototip 
beton pompası çalışmasında kullanıldı.

ÇİFTÇİNİN İŞİNİ 
KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ
Elektrohidrolik çeki kontrolü ise traktörlerde 
kullanılan hidrolik çeki sistemlerinin çeki 
kuvvetine ve/veya çekinin toprağa girme 
derinliğine bağlı olarak kontrol edilmesini 
sağlıyor. Hidrolik kontrollü sisteme göre en 

önemli avantajlarından biri, toprağın 
operatörün paneldeki seçimine 

bağlı olarak ister tamamen 
çeki derinliğine ister tamamen 
çeki kuvvetine isterse bu iki 
değerin istenen yüzdelerde 
karışımını alarak çeki kontrolü 
sağlaması. Operatörün 
istediği çeki kuvveti ve çeki 
yüksekliğini panel üzerinden 
ayarlamasıyla toprak otomatik 
olarak sürülüyor. Diğer bir 
değişle, toprağın homojen bir 

şekilde sürülmesi sağlanıyor. 

Elektronik kontrollü beton pompası, kamyon 
üstü beton pompası uygulamalarında 
hidrolik pompanın elektronik olarak 
istenen beton debisine orantılı olarak 
kontrol edilmesini ve aracın motor 

Operatöre konforlu ve hızlı sürüş imkanı 
veren yeni teknoloji aynı zamanda çeki 
kuvvetinin sürekli olarak yazılımla kontrol 
edilmesi sayesinde yakıt tüketiminin 
düşmesi ve aracın toprak üzerinde patinajını 
önleyerek lastik ve diğer komponentlerin 
kolay aşınmasını engelliyor. Pi Makina’nın 
‘PiTrak’ prototip çalışması Prototip 
traktörde, elektrohidrolik çeki sistemi 
devreye alındı.

OTOBÜSLERDE 
TASARRUFLU SOĞUTMA 
Elektronik kontrollü hidrostatik fan tahrik 
sistemi, aracın motorunun optimum 
çalışma sıcaklığında çalışabilmesi için 
soğutma fanını motor bölmesinde bulunan 
sıcaklık sensör verileri değerlendirilerek 
tahrik ediyor. Sabit deplasmanlı pompa 
kullanılan sisteme göre; fan hızının 
motor devrinden bağımsız olması, yakıt 
tüketiminin yüzde 15’e varan oranla 
düşmesi, CAN-Bus üzerinden veri transferi 
ve hataların değerlendirilmesi, birden 
fazla sıcaklık sensör verisinin yazılım ile 
analiz edilebilmesi, daha küçük bir yağ 
soğutucusunun kullanılabilmesi ve eksenel 
pistonlu pompa sayesinde servis süresinin 
2 kat daha uzun olması gibi avantajlar 
sunuyor. Bazı Cummins ve MAN motorlu 
Otokar otobüslerinde halen bu soğutma 
sistemi kullanılıyor.





R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201716

14 İŞ MAKİNESİNİN
TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MASKİ Genel 
Müdürlüğü’nün il 
genelindeki altyapı 
çalışmalarında 
kullanılmak üzere 
araç filosuna katılan 3 
Milyon TL değerindeki 
14 adet iş makinesinin 
ilçe şefliklerine teslim 
töreni gerçekleştirildi.

“HİZMET KERVANIMIZ 
DEVAM EDİYOR”
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 
kesintisiz hizmet sağlamak ve 
vatandaşların yaşam standartlarını 
yükseltebilmek amacıyla hizmet 
kervanına devam ettiğini belirterek, 
“MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 
amacımız hemşerilerimize 

Manisa’da yaşamanın 
ayrıcalığını 
tattırabilmektir. Yeni 
iş makinelerimiz ile 
olası arızalara daha 
çabuk müdahale 
edebileceğiz. Şimdiye 
kadar aynı anda birden çok 
arıza yaşandığında yakın 
ilçelerimizden iş makinesi 
temini yoluna gidiliyordu. 
Bu da müdahale süresinin 
uzamasına ve zaman 
kaybına neden oluyordu. 
Bütün bu sıkıntıları 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa 
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Manisa genelindeki hizmet 
kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu 
genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 
MASKİ, bünyesine toplam maliyeti 3 Milyon 
Türk Lirası olan 14 adet daha kazıcı-
yükleyici iş makinesini dahil etti. İl genelinde 
yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak 
üzere alınan yeni araçların MASKİ İlçe 
Şefliklerine teslimi, Kırtık Şantiyesi’nde 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; 
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel 
Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve 
Burak Aslay, daire başkanları, Büyükşehir 
Belediyesi ilçe koordinatörleri ve MASKİ 
şefleri katıldı. 

ortadan kaldıracak ve hizmet akışımızı 
hızlandıracak olan bu makinelerimizi 
halkımızın hizmetine sunmaktan 
son derece mutluyuz. İlçelerimize ve 

vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Her 
konuda olduğu gibi bu konuda da bizden 
desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir 
Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, hem 
bir Manisalı olarak hem de MASKİ Genel 
Müdürü olarak şükranlarımı sunuyorum. 
Hizmet sevdasıyla 17 ilçemiz için yılmak 
bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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65 TONA KADAR BRÜT AĞIRLIK İLE 
SUNULAN TERBERG ELEKTRİKLİ 
KAMYONLAR,  ALLİSON İLE VERİMLİLİĞİ EN 
ÜST SEVİYEYE ÇIKARTIYOR 

SCHERM Group’un 
65 tonluk terminal 
tipi çekicileri, yoğun 
dağıtım görevlerini 
yerine getirmek üzere 
Allison Tork konvertörü 
sayesinde mümkün 
olan en kısa sürede 
maksimum hıza 
erişiyor. otomatik şanzıman donanımına sahip. 

Allison şanzıman,ise aktarma organları 
arasında en önemli görevi üstleniyor. 
Kamyonun, 65 tona kadar brüt toplam 
ağırlığı ile yoğun teslimat programlarını 
tamamlayabilmek için mümkün olan en kısa 
sürede maksimum hıza ulaşması gerekiyor. 
Bu da kalkış ve hızlanma sırasında motor 
torkunu artıran şanzıman tork konvertörü ile 
mümkün oluyor. 

Bunlara ek olarak Allison tam otomatik 
şanzıman, küçük boyutlu motorlarda dahi 
daha yüksek  verimlilik sağlamak için güç 
kesintilerinin önüne geçiyor.. Bir başka 
deyişle Allison şanzıman ile aynı verimlilik 
ve perfromansı yakalamak için çok daha 
yüksek maliyetli ve büyük hacimli motor 
gereksinimleri ortadan kalkıyor. Ayrıca Güç 
Çıkışı (PTO) özelliği sayesinde ek bir elektrik 
jeneratörü gerekmeden hidrolik pompanın 
çalıştırılması da sağlanıyor. 

Frenzel açıklamasına; “Allison tam 
otomatik şanzıman, günlük operasyonlarda 
güvenilirlik ve kullanım kolaylığını kanıtlıyor. 
Ayrıca dizel araçlara göre bakım ve arıza 
süresi çok daha azaldığından zaman 
kayıplarının önüne geçip daha verimli 
çalışabiliyoruz,” diye ekledi. 

65 tonluk elektrikli araç Münih’te bulunan 
BMW tesisi ve tesisten 3 km uzaklıktaki 

SCHERM Group, yaklaşık iki yıldır BMW 
Group fabrikasına malzeme ve parça  
taşıma hizmetleri için Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı, yüzde 100 elektrikli 
Terberg YT202-EV terminal tipi çekiciyi 
kullanıyor.

SCHERM Group Filo Müdürü Ulf Frenzel 
konu ile ilgili olarak; “Elektrikli kamyon, 
şehir içi dağıtımlarda kendini kanıtladı ve 
BMW ile aramızdaki teslimat programımız, 
tam zamanında akıcı bir şekilde devam 
ediyor. Allison tam otomatik şanzımanlar 
ile elektrikli motorun gücü en iyi şekilde 
kullanılabiliyor. Allison sayesinde e-kamyon, 
rahatça manevra yapılabiliyor ve araç 
kullanımı oldukça kolaylaşıyor,” dedi.  

Tamamen elektrikli kamyon, 138 kW’lık 
maksimum güç kapasitesine sahip üç fazlı 
senkron motor ve Allison 3000 serisi tam 

SCHERM Lojistik merkezi 
arasında günde sekiz kez ve 
haftada beş gün olmak üzere 
iki vardiya halinde çalışıyor. 
Araç 2015 yılında faaliyete 
başladığından bu yana yaklaşık 
17,000 km’ye eşit olan 3,000 turu 
tamamladı. Geçtiğimiz iki yıl 
boyunca 22 ton karbon dioksite 
denk gelen 8,000 litreden fazla 
dizelden tasarruf edildi.       

Frenzel açıklamasında 
“E-kamyondan oldukça 
memnunuz. Elektrikli 

taşımacılığın yük lojistiğinde de 
kullanabileceğini kanıtlamak istedik ve bunu 
başardık,” dedi. 

SCHERM’in başarısını takiben Elflein 
Spedition & Transport da Kasım 2016 
tarihinde BMW Group’un Leipzig’de 
bulunan tesisine yapacağı kısa mesafeli 
taşımacılıklar için benzer bir Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı elektrikli 
kamyonu kullanmaya başladı. Münih’teki 
araç ile karşılaştırıldığında yıllık sürüş 
performansı daha fazla olan araç ile 
Leipzig’de her yıl 21 ton karbon dioksit 
tasarrufu sağlanabiliyor.  

Motor :  Siemens sıvı soğutmalı, 3  
  fazlı senkron motor

Güç / Tork:  138 kW (188 bg), 720 Nm  
  maksimum tork

Şanzıman:  Allison 3000 Serisi™ tam  
  otomatik şanzıman

Batarya Grupları:  Kapasite: 112/169 kWh

Teknoloji:   Lityum iyon magnezyum  
  fosfat (LFMP)

Aks Mesafesi: 3400 mm

Yüksüz Ağırlık: 10,000 kg

Brüt Toplam Ağırlık: 65,000 kg

Maksimum Hız: 45 kph 
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AZİMLERİ VE AKILLARINDAN BAŞKA SERMAYELERİ 
OLMAYAN İKİ GENÇ SIFIRDAN İŞ YARATIR

ALARKO

1958 sonbaharı… Genç iş 
adamı gece şantiyeden 
yorgun evine döner. Eşi, 
endişe içinde iki polis 
memurunun geldiğini, onu 
sorduklarını, “Gece saat 
10’da tekrar geleceğiz!” 
dediklerini söyler. O 
günlerde Türkiye’de politik 
ortam oldukça karışıktır. 
İş adamı endişelenir. 
Ortağını arayıp durumu 
haber verir… O genç iş 
adamı Alarko’nun kurucu 
ortaklarından yüksek 
makine mühendisi Üzeyir 
Garih, ortağı ise İshak 
Alaton’dur.

artar. Pazar günü Merkez Bankası’nda ne işi 
olacağını düşünür…

O genç iş adamı; Türkiye’de ısıtma, 
havalandırma, hava koşullandırma sanayisinin 
öncülüğünü yapacak olan Alarko’nun kurucu 
ortaklarından yüksek makine mühendisi 
Üzeyir Garih’ti. Üzeyir Garih, Merkez 
Bankası’nda yaşadıklarını şöyle anlatıyor; 
“Beni, sonradan yönetim kurulu toplantı 
odası olduğunu öğrendiğim, büyük salona 
aldılar. Kristal mürekkep hokka takımları, 
muazzam masa ve zengin mefruşat beni çok 
etkilemişti. Endişelerim kaybolmuştu. Bir süre 
bekledikten sonra kapı açıldı. İçeriye 8-10 kişi 
girdi. Aralarında tanıdıklarımın olması beni o 
an rahatlattı. Heyet başkanı kendini Merkez 
Bankası Guvernörü Tandoğan olarak tanıttı.”

Tandoğan; banknot matbaasının hazır 
olduğunu, ilk kağıt paranın basılacağını, 
ancak matbaanın klima tesisatının gereği gibi 
yapılmadığı için baskıda renklerin üst üste 
bindiğini, aldıkları bilgiye göre Alarko’nun bu 
durumu yerli olanaklarla düzeltebilecek en iyi 
yerli firma olduğunu ve bir teklif beklediklerini 
söyler. Bunun üzerine Üzeyir Bey rahatlar. O 
anda ilk düşüncesi “yıldırım telefonla” ailesine 

Endişeyle bekleyiş saat 10’a kadar sürer. 
Gelen memurlar ertesi sabah, 7’de tekrar 
geleceklerini, onu “derdest” Ankara’ya 
götüreceklerini söylerler. İş adamı “derdest” 
kelimesini ilk kez duyar. Ne ifade ettiğini pek 
anlayamaz ama bir “paket gibi” götürüleceğini 
tahmin eder. O gece eşini ve bir yaşındaki kızını 
babasının evine götürür. Birkaç gün içinde 
kendisinden haber alamazlarsa durumu 
bir şekilde soruşturmalarını rica ederek ve 
onları telaşlandırmamaya çalışarak evine 
dönüp yatar ama uyuyamaz. Sabah 7’de polis 
memurları onu havaalanına götürür. Üzerinde 
başbakanlık mühürlü bir bilet verirler ve 
uçağın ön sırasına oturtup ayrılırlar. Endişesi 
biraz hafiflerken yerini giderek artan bir 
merak alır. Kim ondan ne istiyordur? Ankara 
Esenboğa Havalimanı’nda onu iki görevli 
karşılar. Görevliler çok saygılı davranır. Onların 
bu tutumu yüreğine biraz su serper. Cesaretini 
toplayarak nereye gittiklerini sorar, “Merkez 
Bankası’na!” yanıtının alınca şaşkınlığı iyice 

endişelenecek bir sey olmadığını bildirmek 
olur. Emrine bir araba ve iki teknisyen verilir. 
Büyük bir heyecanla işe koyulur, teklifi hazırlar.

Alarko, Merkez Bankası Banknot Matbaası 
Tesisleri’ni, yerli olanaklarla beş ayda 
tamamlar. Fevkalade başarılı bir tesis kurulur. 
Türkiye’nin ilk kağıt para basımı başarıyla 
gerçekleştirilir. 

Üzeyir Garih, Alarko’nun, Türkiye Cumhuriyeti 
için özel bir anlamı olan bu işteki mütevazı 
ancak kritik katkısını şöyle değerlendiriyor: 
“Bu işin ödülünü yalnız bu işten kazandığımız 
para ile değil bize açtığı ufuklarla da gördük. 
Bu iş Alarko’nun müteahhitlik ve sanayicilik 
hayatında önemli bir sıçrama tahtası oldu.”

İKİ GENÇ GİRİŞİMCİ: ÜZEYİR 
GARİH VE İSHAK ALATON
Kuruluşundan dört yıl gibi kısa bir süre 
sonra iş dünyasındaki yerini sağlamlaştıran 
Alarko’nun kuruluşu ve adım adım gelişmesi, 
tam anlamıyla azimleri ve akıllarından başka 
sermayeleri olmayan iki genç girişimcinin 
“sıfırdan iş yaratma” öyküsüdür.

1954 yılı... Üzeyir Garih üç yıllık mühendistir 
ve Carrier’in Türkiye şubesinde çalışmaktadır. 
Askerliğini yapar ve 1,5 yıla yakın iş ve piyasa 
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Savaşı sırasında 
uygulanan Varlık 
Vergisi bir dönüm 
noktası olur. Alaton 
bu zor günlerini şöyle 
anlatıyor; “Babamdan 
bütün varlığımızın üç 
misli vergi ödemesi 
istendi. Ödeyemeyince 
işyeri ve evimizdeki 
eşyalar haczedildi, 
kendisi de Aşkale’ye 
gönderildi. Dokuz 
ay sonra kırk bir 
yaşında, ak saçlı ve 
kalbi kırık bir ihtiyar 
adam olarak evine 

döndü. Yapılanları izah edemedi ve affedemedi, 
içine kapandı. Bir daha sıfırdan başlamayı 
denemedi, dünyadan erken ayrıldı.”

Bu güçlüklere rağmen Alaton lise eğitimini 
tamamlar ve hemen çalışmaya başlar, daha 
17 yaşındadır. Mimar olmak ise artık bir 
hayaldir. Askerliğini yapar, İngilizce öğrenir. 
Tekrar çalışmaya başlar. Ancak iş hayatında 
başarılı olmak için bilgisinin yeterli olmadığını 
anlar. Bu eksikliğini tamamlamak için yurt 
dışına gitmeye karar verir. Üzeyir Garih’in 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olduğu 1951 yılında İshak Alaton da İsveç’e 
gider. İsveç’te lokomotif fabrikasında kaynakçı 
olarak çalışmaya başlar. Teknik resim 
kurslarına giderek aynı fabrikada teknik 
ressam olur. Daha sonra klima cihazları 
satıcılığı yapar. İshak Alaton İsveç deneyimlerini 
şöyle anlatıyor; “Çalıştığım şirketlerde 
takım çalışması vardı. İsveç’te iş hayatımın 
başlangıcında bu ortamda eğitildim. Bunun 
önemini tüm hayatım boyunca idrak ettim 
ve uygulamaya çalıştım. Birlikte çalışarak 
üretimi büyütmenin ve kaliteyi geliştirmenin, 
başarıyı başkalarıyla paylaşmanın heyecanını 

yaşadım. Geçen asrın sonlarında 
açlıktan kıvranan, halkının dörtte 
biri Amerika’ya göç eden bir 
ülkenin, yüzyılın ortalarından 
sonra akıllı sosyal demokrat 
yönetim sayesinde dünyanın en 
zengin ülkelerinin arasına girişini 
heyecan ve gıptayla izledim.”

İshak Alaton İsveç’te 
kalabilecekken, 1954 
yılında İstanbul’a, ülkesinin 
sanayileşmesine katkıda 
bulunmak isteyen, hayalleri olan 
idealist bir iş adamı “adayı” olarak 
döner. Arkasında bıraktığı zor 
yılları hiçbir zaman unutmaz, 
ancak o ileriye bakmayı tercih 
eder. Daha sonraki yıllarda 
hayalleri gerçeklere dönüşürken, 

deneyimi kazanır. Çalışkanlığı, bilgisi ve 
dürüstlüğüyle geniş bir çevre edinir. “1950’lerin 
ilk yarısında çok boş olan Türk sanayi piyasası, 
ısıtma-soğutma-klima hususunda iş yapma 
heyecanına sahip bilgili müteahhitlere adeta 
kucak açar.” Ancak yine de “serbest iş 
yapmak” konusunda tereddütleri vardır. Onu 
düşündüren teknik konulardan daha fazla mali 
konulardaki bilgisizliği ve deneyimsizliğidir. 
Birikmiş bir sermayesi olmadığı için tüm 
teklif ve olanakları rasyonel bir şekilde 
değerlendirmesi gerekiyordu. Bir süre 
düşündükten sonra serbest çalışma yönünde 
karar verir. Önce altı ay mali ve muhasebe 
konularında yoğun bir çalışma ile bilgi sahibi 
olur.

Bu sırada tüm hayatını değiştirecek ve 
geleceklerini birlikte çizecekleri bir kişiyle 
tanışır. Bu kişi yaşamının sonuna kadar ortak 
olacağı İshak Alaton’dur. İshak Alaton o sırada 
çalışmak, bilgisini artırmak için gittiği İsveç’ten 
ülkesine dönmüştür.

Ortaokulu Şişli Terakki’de, Lise’yi Saint Michel 
Fransız Lisesi’nde tamamlayan ve mimar 
olmak isteyen İshak Alaton için İkinci Dünya 

toplumsal sorunlara karşı da kayıtsız kalmaz, 
Türkiye’nin örnek aldığı İsveç gibi gelişebilmesi 
için düşüncelerini her zaman toplum önünde 
tartışmaya açar.

ALARKO’NUN KURULUŞU
1954 yılında Üzeyir Garih, ısıtma, havalandırma, 
hava koşullandırma alanında iş kurma 
düşünceleri içindeyken, İshak Alaton da 
aynı alanda iş olanaklarını inceler ve teknik 
bakımdan yeterli bir ortak bulmak ister. 
Aynı zaman sürecinde değişik yerlerde ve 
neredeyse paralel yaşanan bu arayışların bir 
yerde kesişmesi de kaçınılmaz gibidir. Nitekim 
kaçınılmaz olan gerçekleşir. Ortak bir dostları 
iki genç girişimciyi tanıştırır. İshak Alaton, 
Üzeyir Garih’e ortaklık önerir.

Üzeyir  Bey birkaç gün düşünür. Paraları 
yoktur. Ancak o günlerde taahhüt işleri müşteri 
tarafından finanse ediliyordur. Isıtma ve hava 
koşullandırma işleri, kamu ve endüstriyel 
alanda, fabrikalarda yeni yeni başlıyordur. 
Piyasada bu işi yapan ciddi ve yeterli kuruluş 
da yoktur. İlk proje bürosu bile henüz açılmıştır. 
Kalifiye işçi bir yana biraz deneyimli bir usta 
bulmak bile çok güçtür. Havalandırma cihazları 
yurt dışından getiriliyor ve çelik kazanlar küçük 
atölyelerde güçlükler içinde çok az sayıda 
üretiliyordur. Öte yandan yurt dışından ithalat 
yapmak, döviz yetersizliği nedeniyle çok zordur.

Üzeyir Bey bu olumsuz koşulları değerlendirir 
ve karamsarlığa kapılmak yerine bu durumun 
kendileri için fırsat yaratacağına karar verir; 
“Bilgi en az sermaye kadar önemliydi.” 
Yapmaları gereken teknik bilgi ve mühendislik 
uygulamalarıyla öne çıkmak, piyasada “teknik 
firma” olarak tanınmak, kimsenin yapamadığı 
teknik olarak zor işleri başarıyla ve zamanında 
tamamlamak, güven kazanmaktır. Bunu 
yapabilirlerse piyasada bir satıcı kredisi 
kazanacaklarına eminlerdir. Bu inançla 
ortaklık teklifini kabul ederler. Böylece iki 
genç Türkiye’de kendileriyle birlikte gelişip 
güçlenecek ısıtma, havalandırma ve hava 
koşullandırma alanının kurucu ve öncüleri 
arasında yer alır.

BİR HAN ODASINDA BAŞLAYAN 
İŞ HAYATI
İshak Bey Alarko’nun kuruluş günlerini şöyle 
anlatıyor; “Üzeyir Garih’le eşit şartlarda ortak 
olduk. Yirmi bin lira sermayeli Alarko Kolektif 
Şirketi’ni kurduk. El ele yola çıktık. Galata’da 
Vefai Han’ın avluya bakan bir odasında iki 
masa, üç iskemle ile işe başladık. Çok farklı 
yapıda iki insandık. Bu farklılık sayesinde 
artılarımız, diğerimizin eksilerini dengeledi. 
Parasal imkanlara sahip olmayı gerekli, ancak 
yeterli olmayan bir hedef olarak belirledik. 
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“Emayetaş Fabrikası’ndan beni 
çağırarak birkaç bin metrekarelik 
sıvama atölyesinin ısıtılması için 
teklif istediler. Dört tuğla duvar 
ve bir eternit çatıdan ibaret 
çarkhanenin sıcaklığı kışın 5-6oC’a 
kadar düşüyormuş. Çarkhanenin 
bitişiğindeki emaye fırınlarının 
kapakları içeriye malzeme konulacağı 
zaman açılıyordu. Fırınların 
üzerinde oluşan sıcak havanın bir 
davlumbaz ile toplanıp, yatakları su 
soğutmalı vantilatörlerle emilerek 
çarkhaneye uygun hava kanalları ile 
üflenebileceğini düşündük.” Gerekli 
ölçümler yapılır, teklif verilir. Birkaç 
gün sonra, pazarlık bile yapmadan 

işi alırlar. O zamana kadar Türkiye’de 
kullanılmayan sıcak hava apareylerini başarıyla 
üretip, tesisi zamanında bitirirler. Üzeyir Bey 
daha sonra firma yetkililerinden kimsenin 
aklına sıcak havayla ısıtma yönteminin 
gelmediğini, geleneksel ısıtma sistemlerine 
göre verilen tekliflerin kendi tekliflerinden 10 
kat pahalı olduğunu öğrenecektir.

Üzeyir Bey bu noktada durumlarını şöyle 
değerlendiriyordu; “Çok başarılı bir takım 
oluşturmuştuk. Firmamız Alarko 1957’nin 
sonunda kendi çapında ve alanında iyi bir üne 
ve bir iş portföyüne sahip olmuştu. Komplike 
sayılan ısıtma, havalandırma, klima tesislerini, 
ilgili ekipman ve cihazların imalatlarını o gün 
için mümkün olan en iyi kalite ve şartlarda 
yapıyorduk.”

1959: İLK BÜYÜK İŞLER
Alarko beş yıl içinde öncelikli hedeflerine 
ulaşır, piyasada kazandığı teknik üstünlük ve 
güvenilirlikle, yeni bir dönüm noktası olacak 
büyük projeler almaya başlar. Bunlardan ilki 
Merkez Bankası Banknot Matbaası, diğeri ise 
Sümerbank Malatya Fabrikası Ek Tesisleri’nin 
hava koşullandırma projeleridir. 
Üzeyir Bey Malatya Fabrikası 
projesinin öyküsünü şöyle 
anlatıyor; “Sümerbank Malatya 
Fabrikası Ek Tesisleri’nin inşaatı 
tamamlanmış, makineleri 
de dışardan ithal edilerek 
montajı yapılmıştı. Ancak döviz 
darlığı nedeniyle fabrikanın 
klima sistemi için gerekli 
cihaz ve donanımlar dışarıdan 
getirilemiyordu. Yerli olarak 
yaptırılmasına karar verilmiş ve 
ihaleye çıkılmıştı. İhale bedeli 
yüksekti ancak bizden başka 
istekli olmamıştı.” Malatya 
Fabrikası’nda dışarıdan ithal 
edilemeyen tüm donanımlar yerli 
olarak yapıldı. Bu nedenle bu 

Türkiye’nin en zengin ve en büyük şirketleri 
arasında olmak yerine, en saygın ve en ciddi 
şirketleri arasında yer almayı tercih ettik. Bu 
konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum.”

Bu sırada ilk önemli işlerini alırlar. 
Buhardan ve pustan bir metre ötesinin 
seçilemediği, birbirinden bağımsız iki kumaş 
boyahanesine uyguladıkları buhar dağıtıcı ısı 
reküperasyon sistemi bu alanda Alarko’nun 
tanınmasını sağlar. Mühendislik gerektiren 
bu iş, yeni işlerin de habercisidir. Ardından 
Heybeliada’daki Deniz Harp Okulu’nun 
yüzme havuzu tesisleri işini alırlar ve bu işi de 
başarıyla tamamlarlar.

BİR MATKAP BİR TORNA 
İMALATHANE
Tesisat alanında çalışmak imalat ve montaj 
işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmayı 
gerektiriyordur. Bunun üzerine arayış içine 
girerler. 1956 yılında Galata’da Tophane 
Caddesi’nde bir kilisenin bodrumunda el 
aletleri, oksijen kaynağı ve eski torna ile 
matkaptan başka aleti olmayan bir atölye 
açarlar. Üzeyir Bey, yıllar sonra bu girişimlerini, 
“O günlerde çok seyrek olan, mühendis-
deneyimli usta işbirliği ile kurulmuş bir özel 
sektör imalathanesine sahip olmuştuk.” 
diye değerlendirecektir. Bu şekilde başlayan 
imalatçılık Alarko için taahhüt işlerinin yanı sıra 
bu alanda ilk sanayi tesislerinin kurulmasına 
kadar giden yolu açar.

İLK SICAK HAVA 
APAREYLERİNİN ÜRETİMİ
1950’li yılların sonuna doğru Türkiye’de ilk 
sıcak hava üfleyen cihazların üretimi öyküsü, 
Alarko’nun o günün kısıtlı koşullarında bilgi 
ve beceriyi; düşünce, üretim ve uygulama 
alanlarında nasıl başarıyla birleştirdiğini 
gösteriyor. Üzeyir Bey bu süreci şöyle anlatıyor; 

proje Alarko’yu imalatçı olarak çok geliştirdi. 
Ancak Alarko üretimlerini hala dış atölyelerde 
yaptırıyordu. Bu koşullarda Üzeyir ve İshak 
beylerin kafasında gerçek bir sanayi şirketi 
olmak düşüncesi oluşmaya başlar.

ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 
VE SANAYİYE YATIRIM
1960’lı yıllarda İstanbul ve diğer büyük 
kentlerde başlayan “konforlu” apartmanlar 
sıcak su ve kalorifer tesisatı talebini 
yaygınlaştırıyordu. Bu koşullar Alarko’ya 
sanayileşme adımını atması için cesaret 
verdi. 1961 yılında Alarko Sanayi ve Ticaret AŞ 
adı altında organizasyonunu ve mali yapısını 
güçlendirirken, 30 kişiye çıkarttığı mühendis 
grubu ile sanayi ürünleri imalatını gündemine 
aldı. 1963 yılında Rami’de ALSAC Fabrikası’nın 
inşaatına başlandı. 1966 yılında tamamlanan, 
o dönemde bu sektördeki en büyük tesisler 
arasında yer alan bu fabrika ile Alarko ürettiği; 
ısıtma, soğutma-klima, havalandırma, su 
şartlandırma cihazları ve donanımları, değişik 
tipte pompalar, kumanda tabloları ile kendi 
alanında bir sanayi şirketi haline gelir. Bununla 
birlikte Alarko’nun istihdam ettiği mühendis, 
tekniker ve işçi sayısında önemli bir artış 
yaşanır.

İLK SANAYİ TİPİ ÜRÜN VE 
SİSTEM KATALOĞU
Alarko bu gelişmeye bağlı olarak Türkiye’de 
ilk sanayi tipi ürün kataloğu düşüncesini 
gerçekleştirir. Üretilen ve ithal edilen her 
ürün için, ürünü tanıtan ve seçimde yardımcı 
olacak tüm veri, tablo ve diyagramları içeren 
bu kataloglarda, ürünle ilgili yerleştirme ve 
kullanım bilgileri de yer alır. Alarko bilgi ve 
birikimini daha sonra da paylaşmayı sürdürür. 
Üzeyir Garih ve İshak Alaton mesleki, idari, 
mali bilgi ve birikimlerini yayınladıkları 
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sonra ALSİM gibi ana şirketlerden birini 
oluşturacak bir bölüm tarafından yürütülür. 
Anahtar teslim sınai tesis yapımına yönelme, 
ithalat ve nakliye zorlukları Alarko’yu bu 
tesislerde kullanılan makineleri üretmeye 
yöneltir. Bunun sonucu ALAMSAS Ağır Makine 
Fabrikası kurulur. ALAMSAS, sadece Alarko 
ve yerli firmaların ihtiyacı olan ağır makineleri 
üretmekle kalmaz, yurt dışından gelen talepleri 
de karşılar, Türkiye’nin ağır makine ihracatına 
katkıda bulunur.

HOLDİNG OLARAK YENİDEN 
ÖRGÜTLENME
Alarko 1973 yılında, 250 kişiye yaklaşan 
mühendis, 100 kişiyi aşkın bir beyaz yakalı 

uzman ve memur, 1000 
kişiye yakın bir teknisyen 
ve işçi kadrosuyla holding 
yapısında örgütlenir. 
Türkiye’de kurulan üçüncü 
holding olur. Alarko 
Holding; anahtar teslim 
komple sınai tesis yapımı, 
ağır sanayi girişimi, 
endüstri proses gereçleri 
(fırın, konveyör, pompa, 
brülör, tablo, soğutma 
– klima) imalatı, gıda, 
turizm, enerji ve konut ile 
hizmet sektörü alanlarına 
yönelir. Geçen yıllar içinde 
her alanda, yurt içinde ve 
yurt dışında önemli, öncü 
ve prestijli projelere imza 

kitaplarda toplar ve çeşitli yayın organlarında 
yazdıkları makalelerle, konferanslara katılarak 
yaygınlaştırmaya çalışırlar. Üzeyir Bey bu 
konudaki ilgisini üniversitelerde ders vererek 
sürdürür. Bu çalışmaları sonucu kendisine İTÜ 
tarafından “fahri doktor” ünvanı verilir.

ANAHTAR TESLİM SİNAİ TESİS
Alarko 1960-70 arasında bir yandan gelişen 
konfor tipi ısıtma ve hava koşullandırma 
talepleri için üretim ve ithalat yaparken, 
gelişen ekonomi ve artan yatırım ortamında 
birçok büyük projeyi de başarıyla gerçekleştirir. 
1960’ların sonlarında Alarko artık “anahtar 
teslim komple sınai tesis” taahhütlerine 
hazırdır. Bu işler Alarko bünyesinde, daha 

atar. 1998 yılında Alarko Holding’in bir bölümü 
haline gelen çekirdek şirket Alarko Sanayi 
ve Ticaret AŞ hava koşullandırma alanında 
dünya lideri olan Carrier ile eşit oranda 
ortaklık gerçekleştirir. Bu olayın ilginç yönü ise 
çalışma hayatına Carrier’in Türkiye şubesinde 
mühendis olarak başlayan Üzeyir Garih’in 47 yıl 
sonra Carrier ile ortak olmasıdır. 2000’li yıllar 
Alarko Grubu için çok üzücü bir olayla başlar. 
Alarko’nun kurucularından Dr. Üzeyir Garih’in 
beklenmedik ölümü sadece grupta değil, tüm 
iş çevrelerinde ve kamuoyunda üzüntüye neden 
olur. Ancak Alarko “profesyonel” yapılanması 
içinde bu büyük kaybı sarsıntılara yol açmadan 
karşılayabilir.

GÜNÜMÜZDE ALARKO
Alarko günümüzde, Üzeyir ve İshak Beylerin 
hedeflediği gibi, öncü, geliştirici ve krizlerden 
etkilenmeyen mali yapısıyla; büyüklük 
olarak değil ama güvenilirlik bakımından üst 
sıralarda yer alıyor. Geride kalan 63 yıl sadece 
Alarko’nun tarihi değildir. Bu tarih ısıtma, 
havalandırma ve hava koşullandırma sektörü 
tarihinin de çok önemi bir bölümünü kapsar. 
Bir sektörde böyle birikimli bir firmanın yer 
alması, o sektör kadar tüm Türkiye için de 
bir kazanımdır. Bu kazanımın en iyi ifadesi 
Üzeyir Garih ve İshak Alaton Beylerin ilk 
yola çıkarken ortaya koydukları “bilgi en az 
sermaye kadar önemlidir” düşüncesi ile 
Alarko ile birlikte hatırlanan “hizmette ve 
üretimde kalite” ilkesidir. Alarko’nun 63 yıl 
içinde ortaya koyduğu başarı bunun kanıtıdır. 
Isıtma, havalandırma ve hava koşullandırma 
sektörünün duayenlerinden Kevork 
Çilingiroğlu’nun anlattığı bir anı Alarko’nun 
başarısının altında yatan; öğrenmekten, 
araştırmaktan ve kaliteden vazgeçmemeye 
dayanan anlayışı çok güzel açıklıyor: “1961 
yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi işinde ilk fan 
coil uygulamasını yaptık. Bu işte İhsan Önen 
idarenin kontrolörü, biz ise yükleniciydik. Bina 
çıplak betondu ve ısı kaybı büyüktü. Tek çare 
noktasal bir kaynaktan büyük kapasiteli ısı 
vermekti. Büyüğümüz Süheyl Desan Bey’e 
gittik o da bize fan coil kullanmamızı önerdi. 
Hesapları kontrol ettik. Bir ortamda üç-dört 
fan coil yeterli oluyordu. 212 fan coil kullandık. 
Bunları Alarko imal etti ve bize minnettar 
kaldı. Çünkü ses açısından cihazı sekiz defa 
reddettik. Sonunda İtalya’dan dengelenmiş 
çarklar bulup getirdiler, sesi indirmeyi 
başardılar. Üzeyir Bey bana, ‘İyi ki bizi birçok 
defa reddettiniz, biz de çok uğraşıp işin sırrını 
çözdük ve bir sanayi konusu kazandık’ dedi. 
Hakikaten de ilk zamanlar bütün sessiz 
cihazları onlar yapıyordu.”
Kaynak:  Makine İhracatçıları Birliği Moment Dergisi



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201726

MERCEDES-BENZ TÜRK’TEN
ALİ ÇAVUŞOĞULLARI LOJİSTİK’E 
30 ADET ACTROS ÇEKİCİ 

Sektöründe eski ve 
köklü bir firma olan Ali 
Çavuşoğulları Lojistik, 
filosundaki araç sayısını 
artırırken tercihini bir kez 
daha Mercedes-Benz’den 
yana yaptı. Satın aldığı 
araçların tamamını yurtiçi 
nakliyede kullanacak 
olan şirket, gerçekleşen 
teslimatla birlikte filosuna 
30 adet Euro 6 motorlu 
Actros 1842 LS çekici kattı 
ve filosundaki araç sayısını 
100 adede çıkardı.

Kamyon Satış Müdürü Serdar Üçyıldız ve Ali 
Çavuşoğulları Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi 
Erkan Genç katıldılar. 

Ali Çavuşoğulları Lojistik Yönetim Kurulu 
Üyesi Erkan Genç, “Mercedes-Benz 
Türk ile uzun yıllara dayalı işbirliğimizin 
sonucu olarak bu alımda tercihimizi yine 
Mercedes-Benz’den yana yaptık. Yurtiçi 
nakliyatta kullanacağımız Actros çekicilerin 
düşük emisyona, yakıt ekonomisi sağlayan 
dayanıklı motorlara sahip olması ve 
markanın güvenilir olması bizim için çok 
önemli tercih nedenleri. Diğer önemli bir 
etken de Mercedes-Benz Türk’ün yaygın 
servis ağına sahip olması. Bu değerli işbirliği 
için Mercedes-Benz Türk, TruckStore ve 
Bayraktarlar Merkon’a teşekkür ediyor, 
işbirliğimizin daha da artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Müdürü Haluk Burçin Akı ise “Değerli bir 
iş ortağımız olan Ali Çavuşoğullar Lojistik 
şirketine 30 adet Mercedes-Benz Actros 
1842 LS çekici teslimatını gerçekleştirmenin 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi 
Bayraktarlar Merkon’da gerçekleştirilen 
teslimat törenine Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin 
Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi 
Bayraktarlar Merkon Genel Müdürü 
Mehmet Akyol, Bayraktarlar Merkon 

mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz 
çekicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt 
ekonomisinde performansını daha da artırdı. 
120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 
oranında düşen bakım maliyeti ile Actros, 
müşterilerimize ticari anlamda büyük 
avantaj sağlıyor. Türkiye’deki 50.yılımızı 
kutladığımız bu önemli yılda da Mercedes-
Benz Türk olarak her zaman en doğru 
ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya 
devam edeceğiz. Yeni araçların Ali 
Çavuşoğulları Lojistik’e hayırlı olmasını ve 
bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

ACTROS 1842 LS’İN 
MOTORU HEM DAHA 
EKONOMİK HEM %20 
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ
Actros 1842 LS çekicisinde Mercedes-
Benz’in çevre dostu, ekonomik ve güçlü 
yeni motor serisinden OM 471 motoru 
kullanılıyor. 12,8 litre hacme sahip 6 silindirli 
bu motor, 420 HP (310 kW) güç ve 2.100 Nm 
tork üretiyor. Euro 5 ile karşılaştırıldığında 
daha düşük yakıt tüketimi sağlayan bu 
motor, %20 daha uzun ömür ve 300 kW’lik 
güçlü motor freni ile öne çıkıyor. 

Mercedes-Benz Türk tarafından 2008 yılında 
piyasaya sunulan 2010 yılından itibaren 
Aksaray Fabrikası’nda üretilip hem yurt 
içinde kullanılan hem yurt dışına ihraç edilen 
Actros, 2016 yılında tamamen yenilendi. Yeni 
Euro 6 motoru ve bununla uyumlu aktarma 
organlarıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu 
sağlayan Actros; aynı zamanda konfor, 
güvenlik ve sürüş dinamiği alanlarında ağır 
vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt 
verecek özelliklere sahip. 120.000 km’ye 
çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında 
düşen bakım maliyeti ile yeni Actros ticari 
anlamda büyük avantaj sağlıyor. Actros 1842 
LS 4x2 çekici, geniş kabini, güçlü motoru ve 
ilave donanımlarıyla yolların vazgeçilmezi 
olmaya aday görünüyor. 
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BU KIŞ ÖZEL OTOMOBİLLER DE 
KIŞ LASTİĞİ TAKACAK! 

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Ülkemizde 5 yıldır 
uygulanan ve 
sadece ticari araçları 
kapsayan kış lastiği 
zorunluluğunda 
kapsam genişletildi. 
Bu kıştan itibaren özel 
otomobiller de zorunlu 
olarak kış lastiği 
takacak. 1 Aralık – 1 
Nisan tarihleri arasında 
kış lastiği takmayan 
araçlara 625 lira para 
cezası uygulanacak. 
Peki yeni düzenleme 
ne getiriyor? Lastik 
Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği 
LASİD olarak merak 
edilen sorulara açıklık 
getiriyoruz.

araçlar da dahil olmak üzere ticari ve 
özel tüm araçlar için kış lastiği kullanma 
zorunluluğu getirilmiştir’’ dendi. Buna 
göre Türkiye’de 1 Aralık ile takip eden 
yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört 
aylık dönemde bütün taşıtlar kış lastiği 
kullanmakla yükümlü hale geldi. Uygulama 
kapsamında olduğu halde kış lastiği 
kullanmadığı tespit edilen araçlara 625 lira 
para cezası uygulanacak. 

ŞEHİRLERARASI YOLDA 
ZORUNLU, İL SINIRLARINDA 
VALİLİĞE BAĞLI
01 Aralık-01 Nisan arasındaki dört aylık kış 
döneminde şehirlerarası yollarda seyahat 
eden bütün araçlar kış lastiği kullanmak 
zorunda. Şehir içinde uygulama yapılıp 
yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar 
dikkate alınarak valilikler tarafından 
belirlenecek ve duyurulacak. Valilikler, tarih 
aralığını öncesinde veya sonrasında 1’er ay 
artırabilecek.   

ARAÇTA ZİNCİR DE OLSA, 
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU!
Sürücüler tarafından araçta bulunmasının 
bir güvence olarak görüldüğü ‘patinaj zinciri’ 
de kış lastiği tebliğinde yer aldı. En çok 
merak edilen sorulardan biri olan ‘’Zincirim 
var, yine de kış lastiği takmam gerekir mi?’’ 
sorusu düzenlenen tebliğle; ‘’Araçta patinaj 
zinciri bulunması veya kullanılması kış 
lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz’’ 
şeklinde yanıt buldu. Sadece buzlu 
zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış 
lastiği yerine geçebilecek. Ayrıca kış lastiği 
takılı tüm araçların da kış koşullarında zincir 
bulundurması zorunlu.  

DENETİMDE BELEDİYELER 
DE YETKİLİ 
Kış lastiği uygulamasının denetiminde de 
ek yetkilendirmeye gidildi. Şehirlerarası 

Kış lastiği zorunluluğu ülkemizde 2012 
yılından bu yana uygulanıyor. Ticari araçları 
kapsayan uygulamaya bu yıl ilk kez yeni bir 
yasal düzenlemeyle birlikte binek araçları da 
dahil edildi; yani bütün özel otomobiller de 
dahil olmak üzere tüm özel motorlu araçlar 
bu kış itibarıyla zorunlu olarak kış lastiği 
kullanmaya başlayacak.   

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nca 1 Nisan 2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan tebliğde; ‘’Ülkemiz 
karayollarında seyreden yabancı plakalı 

yollarda yapılan kış lastiği denetimlerinde 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki denetim 
birimlerinin yanı sıra belediye birimleri de bu 
yıl itibarıyla kış lastiği denetimi yapacak.  

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA 
625 LİRA CEZA.
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan bütün 
ticari ve özel otomobiller de dahil olmak 
üzere karayollarında seyreden araçlara 
denetimler kapsamında 625 lira para 
cezası uygulanacak. LASİD Genel Sekreteri 
Erdal Kurt; ‘’Kış lastiği bilinci son yıllarda 
önemli oranda arttı. LASİD olarak gerekli 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını 
yapmaya devam ediyoruz. Özel otomobillerin 
de ilk kez kapsam altına alınmasıyla 
birlikte uygulama genele yayılacaktır. Kış 
koşullarında özellikle karayollarımızda 
güvenli sürüş ve akıcı bir trafik için kış lastiği 
kullanımının önemine dikkat çekiyoruz. 
Para cezası binek otolarının 4 adet kış lastiği 
maliyetinin büyük bir kısmını karşıladığı için 
sürücüler hem kendi can ve mal emniyeti 
hem de mevzuatın gereğini yerine getirmek 
adına uygulamayı benimseyecektir’’ diye 
konuştu. 
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KÄRCHER SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ İLE

PROFESYONEL TEMİZLİĞE KONFOR KATIN!
Temizliği zor ve her gün 
kullanım gerektiren geniş 
alanlar için etkili ve hızlı 
temizlik sunan Kärcher 
HD 10/25 Soğuk Basınçlı 
Yıkama Makinesi, 250 
bara kadar çıkan çalışma 
basıncıyla en inatçı 
kirlerin bile kolaylıkla 
üstesinden geliyor. 
Ergonomik tabancasıyla 
kolay ve daha az eforla 
çalışma imkanı sunan 
HD 10/25; kompakt 
yapısı, rahat taşınabilme 
özelliği ve LED ekranlı 
elektronik izleme 
sistemiyle, profesyonel 
temizlik gerektiren 
her yere konforu da 
beraberinde getiriyor.

Basınçlı yıkama makinelerinin mucidi, 

Alman temizlik devi Kärcher; HD 10/25 

Soğuk Basınçlı Makineleri ile profesyonel 

temizliğe konfor katıyor. Temizliği zor olan 

ve her gün temizlik gerektiren geniş alanları 
hızlı ve etkili temizleyen HD 10/25, 250 bara 
kadar çıkan çalışma basıncıyla en zor, en 
inatçı kirleri bile kolayca söküp atıyor. S Plus 
ve SX olmak üzere iki farklı versiyonuyla 
profesyonellerin tercihi olan HD 10/25 
Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi, ergonomik 
özellikleriyle de dikkat çekiyor.

ETKİLİ TEMİZLİĞİ HEM 
HIZLI HEM DE EKSTRA 
KONFORLA YAPIN 
Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı 
ve geniş tekerlekleri, merdivenlerde dahi 
rahat taşıma ve mükemmel manevra 
kabiliyeti sağlıyor. 4 kutuplu, uzun ömürlü, 

su soğutmalı elektrikli motoru 
ile yüksek kalitede uygulama 
olanağı sunan HD 10 /25, 6 litrelik 
makineye entegre deterjan tankı 
kapasitesine sahip. Entegre 
Elektronik izleme sistemi en 
küçük bir sorun yaşanması 
durumunda makineyi kapatarak 
güvenli kullanım sağlarken; LED 
ekranı da sızıntı, yüksek veya 
alçak gerilim, faz gibi konularda 
kullanıcıyı bilgilendiriyor. 

4 kutuplu üç fazlı motor, besleme 
suyu ile eşit olarak soğutuluyor. 

Hava soğutmasına kıyasla, yüksek ortam 
sıcaklıklarında bile motoru ısınmayan HD 
10/25, dayanıklı şasisi ile de darbeye karşı 
dayanıklı olmasıyla da ön plana çıkıyor.  

ŞANTİYELER 
İÇİN İDEAL
Şantiyeler gibi zor 
temizlenen ve her gün 
temizlik gerektiren 
yerlerde çok fazla 
yorulmadan çalışma 
avantajı sunan HD 
10/25, yenilenen tetik 
tabancası ile de kolay 
kullanım imkanı sağlıyor.  
Çok daha az çaba sarf 
edilerek tutulabilen 
ve çalıştırılabilen  HD 

10/25,  tetik tabancasındaki “ servopress 
“ kontrol cihazının döndürülmesiyle, 
sonsuz sayıda değiştirilebiliyor. Böylece 
operatör, püskürtme borusununu basitçe 
çevirerek nokta atışı 
ve açılı atış arasında 
geçiş yapabiliyor. 
Değiştirilebilir 3 konumlu 
nozula sahip olan HD 
10/25 ayrıca opsiyonel 
olarak tedarik edilen kir 
sökücü nozul sayesinde 
yüzey üzerinde yüzde 40 
daha fazla etki gösteriyor 
ve beton kalıpları vb. 
kirlerin uzun ve yorucu 
temizlik işlemini dakikala 
indirip temizliği de 
maksimum düzeyde 
sağlıyor.

Teknik Bilgiler

Kärcher Soğuk Basınçlı Yıkama Makineleri

Model   HD 10/25

Su debisi   500 - 1000 l/h

Çalışma basıncı  30 -  250 bar

Maksimum su giriş sıcaklığı 60 °C

Bağlantı süresi  9.2 kW

Aksesuarsız ağırlık              62 kg (SX: 64 kg)

Güç kaynağı                230/400 V

Deterjan tankı                6 l

Boyutlar                 560x500x1090



11-12 Ekim 
Hilton Bosphorus Hotel

İstanbul, TURKEY

Onaylı firmalar arasında:

DÜNYA
OTOMOTİV
KONFERANSI
2017

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

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

Pantone
165

Pantone
7544Bilet fiyatlarında son indirim tarihi 25 Ağustos!

%25 Indirim kodunuz ND25
www.dunyaotomotivkonferansi.com
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BORUSAN MAKİNA TÜRKİYE’DE
2 KOMPONENT REVİZYON MERKEZİ KURACAK

Türkiye’den Uzak Doğu 
Rusya’ya kadar geniş 
bir coğrafyada faaliyet 
gösteren Borusan 
Makina ve Güç Sistemleri 
Kazakistan’da müşteri 
memnuniyetini artıran iş 
makinaları için Komponent 
Revizyon Merkezi’nin 
benzerlerini İstanbul ve 
Ankara’da hayata geçirecek. 

iş makinasının komple bakım 
ve yenileme çalışmalarını 
gerçekleştiriyor ve ayrıca 
800 civarinda komponent 
yenilemesi yapıyoruz. Bu 
merkezde geliştirdiğimiz 
uygulamalar distribütörü 
olduğumuz dünyanın 
lider inşaat ve madencilik 
ekipmanları üreticisi 
Caterpillar tarafından “en 
iyi uygulama” programı 
kapsamında dünyanın başka 
bölgelerinde de kullanıma 
sunuluyor. Şimdi bu başarıyı 
Türkiye’ye de taşımayı ve buradaki 
müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. 
Ankara ve İstanbul’da Komponent Revizyon 
Merkezlerimizi 2017 sonunda hizmete 
sokmak istiyoruz. Bu merkezler Türkiye’deki 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde tasarlanıyorlar. Müşterilerimiz için 
en hızlı, en uygun ve en kaliteli çözümleri 
üreteceğiz.”

KAZAKİSTAN’DA 
YÜKSEK MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİN SIRRI 
“KOMPONENT REVİZYON 
MERKEZİ”NDE
Borusan Makina ve Güç Sistemleri bölgede, 
22 lokasyonda yaklaşık 800 kişilik bir ekiple 
müşterilerine hizmet veriyor. Borusan 
Makina ve Güç Sistemleri Kazakistan’ın 
başarısına en büyük ivmeyi katan hizmetler 
arasında ise Komponent Revizyon Merkezi 
önemli bir yer tutuyor. 

Kazakistan’daki Komponent Revizyon 
Merkezi, müşterilere komple bir çözüm 
tesisi olarak hizmet sunuyor. Burada motor, 
şanzıman gibi komponent revizyonları, 
bunların rektifiyeleri ve komple makina 
revizyonları yapılıyor. Bu hizmetlerle 
müşterilerin revizyon masrafları asgari 
düzeye inerken, kalite ve hız yükseliyor. 

Merkez’de uygulanan yenileştirme işlemleri 
sayesinde yedek parça sarfiyatı asgari 
düzeye inerken oluşabilecek hurda miktarı 
da azalıyor. İş makinaları üretildikten 

16 Ağustos 2017, İstanbul. Borusan Makina 
ve Güç Sistemleri Kazakistan’daki güçlü 
konumunu pekiştiren iş makinaları için 
Komponent Revizyon Merkezi uygulamasını 
Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. 
Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde 
bulunan merkezde açıklamalar yapan 
Borusan Makina ve Güç Sistemleri İcra 
Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, 2017 
sonuna kadar İstanbul ve Ankara’da birer 
Komponent Revizyon Merkezi açacaklarını 
bildirdi. 

“MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN 
EN HIZLI, EN UYGUN VE 
EN KALİTELİ ÇÖZÜMLERİ 
ÜRETECEĞİZ”
Her an her yerde ve her durumda 
müşterilerinin yanında olmanın temel 
öncelikleri olduğunun altını çizen Özgür 
Günaydın şunları söyledi:

“Kazakistan’daki merkezimizde çok sayıda 

sonra Caterpillar sürekli olarak onların 
performansını iyileştiren modifikasyonlar 
geliştiriyor. Bu modifikasyonların bazıları iş 
makinası satıldıktan sonra yayınlanabiliyor. 
Komponent Revizyon Merkezi’nde yenilenen 
her komponent ve makina için öncelikle 
yayınlanmış üretici modifikasyonları kontrol 
edilerek uygulanıyor. Böylece Merkez’de 
yenilenen ürün yenisinden daha güncel ve iyi 
performans sergileyebiliyor. 

CAT®’İN DÜNYADAKİ 
İKİNCİ KOMPONENT 
REVİZYON MERKEZİ
2011 yılında kurulan Kazakistan Komponent 
Revizyon Merkezi, 2016 yılında Cat 
sertifikasını aldı ve Caterpillar tarafından 
dünyanın en iyi tesislerinden biri olarak 
seçildi. Halen Avrupa, Asya ve Afrika’daki 
tek Komponent Revizyon Merkezi olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Kazakistan Komponent Revizyon Merkezi 
Cat için de önemli bir tesis haline geldi. 
Borusan Makina ve Güç Sistemleri 
tarafından bu merkezde geliştirilen 
uygulamalar Cat ile paylaşılıyor ve yapılan 
değerlendirmeden sonra diğer ülkelerdeki 
Cat temsilcilerinin de uygulaması için özel 
bir platformda yayınlanıyor. Kazakistan’dan 
yayınlanan uygulamalar ‘en iyi uygulama’ 
programı kapsamında adetsel olarak 
Kazakistan Komponent Revizyon Merkezi’ni 
tüm dünya çapında ikinci sıraya yükseltti. 
Cat burada geliştirilen pek çok uygulamayı 
benchmark olarak gösteriyor ve tavsiye 
ediyor.
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YENİLENEBİLİR ENERJİNİN MERKEZİ TÜRKİYE:
SANİYEDE ŞARJ, HAYAL OLMAKTAN ÇIKIYOR

Dünyada en büyük 
sorun enerjiyi 
depolamak ve doğal 
enerjiler için depolama 
çözümleri bulmak. 
Diğer yandan uzun şarj 
süreleri ve kısa sürede 
tüketim özellikle elektrikli 
araç teknolojisinin hızlı 
gelişmesinin önünde en 
büyük engel. Tüm dünya 
pil ve şarj teknolojileri 
üzerine yoğunlaşırken, 
yakın gelecekte 
saniyeler içinde şarj 
olmaları ve daha uzun 
süre dayanabilmeleri 
mümkün görünüyor. 
Ülkemiz de bu 
gelişmelere katkı sunan 
ülkeler arasında.

Türkiye’nin lider ülke olmak için yoğunlaştığı 
yenilenebilir enerji, yeşil dostu bir teknoloji. 
Yenilenebilir enerji ile iklim değişikliğinin 
önüne geçilerek, dünyayı daha yaşanabilir 
halde tutma amaçlanıyor. 

Türkiye’nin yerli yeniliğini temsil eden MMG 
Ar Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde  
“Enerjinin Depolanması ve Yeni Nesil 

Batarya Teknolojileri” sektörünün liderleri 
konuşacak.

Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu ve 
yatırımların artmaya başladığı “Enerjinin 
Depolanması Ve Yeni Nesil Batarya 
Teknolojileri” hakkında, aynı konu başlığında 
düzenlenecek panel, Mimar ve Mühendisler 
Grubu Genel Başkan Yardımcısı Bülent 
Şen’in oturum başkanlığında Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, EPDK 
Elektrik Dairesi’nden Afşin Burak Bostancı, 
GE İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, GER 
Partners Strateji ve Araştırma Direktörü 
Emin Emrah Danış’ın katılımıyla yapılacak.

Bütün dünyanın enerji altyapısını 
değiştirmeyi hedefleyen yeni nesil 
bataryalar, rüzgar ve güneş santrallerinde 
enerji depolama sistemleri ve Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji ihaleleriyle yapmak 
istedikleri üzerinde durulacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN 
MERKEZİ TÜRKİYE
Özellikle son günlerde yenilebilir enerjinin 
depolanması ve ihtiyaç halinde 
kullanılması konusunda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’yi 
yenilebilir enerjinin merkezi yapmak 
için çeşitli çalışmalar yürütüyor. 
Hedef, milyarlarca dolarlık 
ekonomi oluşturularak geleceğin 
en büyük güçlerinden biri olacak 
yenilebilir enerjinin merkezinde 
yer almak. Yenilenebilir enerjinin 

depolanabilmesi çevre 
doğru yeşil teknolojilerinin 
kullanımının önünü açacak. 
Yeşil teknolojilerin kullanımının 
arttırılmasıyla ile iklim 
değişikliğinin durdurularak, 
özellikle son yıllardaki iklim 
değişikliğine bağlı doğal 
afetlerin azalması öngörülüyor. 

DÜNYA 
OTOMOBİLLERİN 
DAHA ÇOK 
GİDEBİLMESİ 

ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Dünyada birçok otomotiv üreticisi, elektrikli 
ve hibrit araçlar konusunda yoğun bir 
şekilde Ar-Ge çalışmaları yaparken 
Türkiye’de de elektrikli ve hibrit araçlar 
üzerinde benzer çalışmalar yürütülüyor. 
Bu çalışmaların odağında ise elektrikli 
araçlar için “enerji verimliliği yüksek, 
maliyeti düşük” batarya ve enerji yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi geliyor. 
Batarya Yönetim Sistemleri (BYS), hem 
bataryanın verimli ve güvenli kullanımını 
sağlaması hem de araçların güvenliğini 
riske atmayacak şekilde tasarlanmasını 
gerektiriyor. Son yıllarda ulusal destekler 
başta olmak üzere ülkemizde de bu 
konuda girişimler olmaya başladı. Zirve 
bu girişimlerin nasıl ticarileşip, ülkemizde 
katma değerli sektör haline gelmesi ile ilgili 
alt yapılar ve yol haritası tartışılacak. Ayrıca 
uluslararası pazarlarda bu ürünlerin kabul 
görebilmesi için uluslararası arenada ülke 
olarak sertifikasyonda öz yeterliliği nasıl 
kazanacağız o da konuşulacak.
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GÖRDES’TE İTFAİYE 4 NOKTADA HİZMETTE
Manisa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı, il genelinde 
programa aldığı itfaiye 
müfrezelerini bir bir hayata 
geçirmeye devam ediyor. 
Doğal afet, yangın ve 
diğer acil durumlara daha 
hızlı ve etkili müdahale 
edebilmek için 
il genelinde 
müfreze 
sayısı 55’e 
çıkarıldı. Bu 

kapsamda Gördes’te de daha 
önceden Gördes ve Güneşli 
Mahallesi olmak üzere 2 
noktadan gerçekleştirilen 
itfaiye hizmetleri yeni kurulan 
Çiçekli ve Yaka Mahalleleri 
itfaiye noktaları ile birlikte 
4’e yükseltildi. Olası doğal 
afet, yangın ve diğer acil 

Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte 
vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek 
amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa 
Büyükşehir Belediyesi, Gördes’e 2 yeni 
itfaiye müfrezesi kazandırdı. Daha önce 
Gördes ilçe merkezi ve Güneşli Mahallesi 
olmak üzere 2 noktadan sağlanan itfaiye 
hizmetleri Çiçekli ve Yaka Mahallesi’nde 
kurulan müfrezelerle 4 noktaya yükseltildi. 

durumlarda vatandaşın can ve mal 
güvenliğini sağlamak üzere görev başında 
olduklarını belirten Manisa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, 
eğitim, lojistik ve yapılanma anlamında iyi 
durumda olduklarını belirterek, bundan 
sonraki süreçte Gördes’te daha hızlı ve etkili 
müdahalelerde bulunabileceklerini söyledi.

faaliyet gösteren Ceran, giderek artan bir 
ivmeyle sektöre ağırlığını koymaya devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz yıl 6 adet TGX 18.480 ve 100. Yıl 
aracını satın alan Ceran, 15 adet TGX 18.500 
4x2 LLS-U XXL araç satın aldı. Araçlar, 
Şensan İzmir Tesisleri’nde düzenlenen 
törenle firma sahibi Ömer Ceran’a teslim 
edildi. Törene Şensan İzmir Satış Müdürü 
Ali Erez, Şensan İzmir Şube Müdürü Ahmet 
Demir, VDF Doğan Gamsız ve Kamyon Bölge 
Satış Koordinatörü Ataç Şeran katıldı. 

Alışılagelmiş taşımacılık yerine 
müşterilerine farklılık ve hızlı teslimatlar 
ile  onlara en uygun maliyetleri sağlamaya 
çalıştıklarını vurgulayan Ömer Ceran, 
“Müşterilerimizin taleplerine en uygun ve 
hızlı şekilde cevap verebilmek için filomuzu 
devamlı yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıl aldığımız 
MAN araçlar gerek performans, dayanıklılık 

İzmir merkezli uluslararası lojistik firması 
Ceran, filosuna 15 MAN daha kattı. Ömer 
Ceran, “25 yılda büyük bir hızla büyüdük. 

Şimdi MAN araçlarla daha güçlüyüz. 
Uluslararası pazardan çok daha büyük pay 
almaya kararlıyız” dedi. 

Uluslararası lojistik sektörünün önemli 
markalarından Ceran Nakliyat, filosunu 
MAN araçlarla güçlendirdi. Yaklaşık 25 yıldır 

ve gerek işletme maliyetlerinde bizi çok 
memnun etti. Bu yıl da yatırımımızı hiç 
şüphe etmeden MAN’a yaptık. 25 yılda büyük 
bir hızla büyüdük. Şimdi MAN araçlarla 
daha güçlüyüz. Uluslararası pazardan çok 
daha büyük pay almaya kararlıyız” dedi. 

İzmir’den bütün dünyaya ulaşıyor

Ceran Nakliyat Uluslararası Ltd Şti şirketi 
1995 senesinde kuruldu. 2004 yılına 
kadar ağırlıklı konteynır taşımacılığı ve iç 
nakliye konusunda butik hizmet verdi. 2004 
senesinde C2 alarak yurtdışı taşımacılığına 
başlayarak butik hizmet anlayışını geliştirdi.  
Ceran Nakliyat ağırlıklı olarak döküm , 
tekstil , hammadde , yanıcı özelliği bulunan 
ambalaj ürünleri taşıyor. Bünyesinde 80 
çekici 130 dorse bulunduran Ceran Nakliyat 
2015 senesinde taşındığı Kemalpaşa Lojistik 
Merkezinde hizmet vermeye devam ediyor.  

CERAN, 15 MAN’LA 
DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA İDDİALI 
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2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 
pazar yüzde 3 oranında daralarak 569 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı 
ve 423 bin adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde üretim yüzde 4 ve hafif ticari araç 
grubunda yüzde 4 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde 
arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi 
kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ağustos 
dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma 
gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı 
ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini 
korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 1 artarken, ağır ticari araç grubunda 
ise yüzde 12 geriledi. Ağır ticari araç 
grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 
53 seviyesine ulaştı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 26 oranında 
artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 42 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam 
ihracat 890 bin adet, otomobil ihracatı ise 
625 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 23, 
Euro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 18,912 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
yüzde 64 artarak 7,795 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı 
ise yüzde 66 artarak 7,094 Milyar € 
seviyesine yükseldi. 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile 
toplam 1 milyon 89 bin 595 adet taşıt aracı 
üretildi.

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

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 
123 bin 419 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre, yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 
yılı Ocak-Ağustos döneminde toplamda 
yüzde 4 azalırken, ürün grubu bazında:

K. Kamyonda  yüzde 36

Minibüste   yüzde 33

B. Kamyonda  yüzde 6 

Otobüste   yüzde 5  
oranlarında artı ve

Midibüste   yüzde 13

Kamyonette  yüzde  7  
oranlarında azalma kaydetti. 

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 33 oranında artarak 750 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde traktör 
üretimi yüzde 5 oranında azalarak 33 bin 824 
adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 
satışlar yüzde 3 oranında azaldı ve 569 bin 76 
adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 3 oranında azaldı ve 423 bin 198 
adet oldu.

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

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 3 
ve ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 20 oranında 
arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

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

Tablo  1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yıla göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 1 ve ithal hafif ticari araç satışları 
yüzde 5 oranlarında artarken; yerli hafif 
ticari araç satışları yüzde 2 azaldı.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 12 
oranında azalarak 13 bin 85 adet, kamyon 
pazarı yüzde 11 oranında azalarak 11 bin 
398 adet, midibüs pazarı yüzde 5 oranında 
azalarak bin 107 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 34 oranında azalarak 580 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar 
yüzde 20, otomobil pazarı yüzde 31,  hafif 
ticari araç pazarı yüzde 3 artarken; ağır 
ticari araç pazarı yüzde 41 oranında düşüş 
gösterdi. 

Tablo  2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 625 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 82’sini oluşturan 890 bin adet 
taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 26 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında 
artarken,  ticari araç ihracatı aynı seviyesini 
korudu. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-
Ağustos dönemine göre yüzde 4 oranında 
azalarak 9 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

Tablo  3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 19, otomobil 
üretimi ise yüzde 33 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 90 
bin adet, otomobil üretimi 
ise 750 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ  “2017 AĞUSTOS AYI 
DEĞERLENDİRME RAPORU “  NU AÇIKLADI 
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Kaynak : OSD

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
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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.

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 
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 

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.

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. 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.



6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı

25-26 Nisan 2018
İstanbul Kongre Merkezi

www.icsgistanbul.com

Ankara Ofis:
Hilal Mah. 4. Cad. No: 46/1-2 Çankaya, Ankara / Türkiye

T +90 312 438 38 11 - 442 49 33   F +90 312 438 36 82
info@hhbexpo.com.tr

İstanbul Ofis
Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Rezidans E1 Blok D:8 

Beylikdüzü, İstanbul / Türkiye
T +90 212 873 00 81   F +90 212 873 00 82

www.hhbexpo.com.tr
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DOĞALGAZ DEVLERİ INGAS 2017’DE BULUŞACAK
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.

buluşturmaya hazırlanıyor. Bulunduğu 
konum itibariyle de dünyada doğalgazın 
ticaret merkezi olmayı hedef edinen Türkiye 
için oldukça önemli bir organizasyon olan 
INGAS 2017, ayrıca çok değerli konukları da 
ağırlayacak. Sektörün tüm dinamiklerinin 
konuşulacağı kongrenin yanı sıra bu yıl ilk 
kez fuarla birlikte düzenlenecek etkinliğin 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması 
amaçlanıyor.

İTHALAT VE İHRACATA HIZ 
KAZANDIRACAK
INGAS 2017’de ABD, Almanya, 
Azerbaycan, Avusturya, Bahreyn, 
Belarus, Bosna Hersek, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bulgaristan, Cezayir, Cape 
Town, Cibuti, Çin, Fas, Fransa, Etiyopya, 
Gana, Gürcistan, Güney Sudan, Hollanda, 
Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsveç, 
İtalya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, 
Katar, Kenya, Kuveyt, Makedonya, Nijerya, 
Umman, Özbekistan, Rusya, Romanya, 
Suudi Arabistan, Ürdün, Ukrayna ve 
Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra 250’yi 
aşkın firma temsilcisi de bir araya 
gelecek. İki gün boyunca sürecek fuar, önemli 
ticari anlaşmalara ev sahipliği yaparak ithalat 
ve ihracata hız kazandıracak.

YERLİ VE YABANCI 
FİRMALAR İŞ BİRLİĞİ 
YAPACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
de aralarında bulunduğu 40’ı aşkın 
bakanlık, kuruluş, üniversite ve STK 
dev fuara destek verenler arasında yer 
alıyor. Sektör paydaşlarını İstanbul’da 

Doğalgazın geleceğine yön veren 20 farklı 
ülkeden 5 binin üzerinde katılımcı Türkiye’de 
sektörün geleceğini konuşacak. İGDAŞ’ın dev 
organizasyonu INGAS 2017 için geri sayım 
başladı.

TÜRKİYE’NİN en büyük kongre ve fuar 
organizasyonlarından biri olarak gösterilen 
ve dünya doğalgaz devlerini İstanbul’da 
buluşturacak olan 7. Uluslararası Doğalgaz 
Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım 
tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek. Doğalgaz sektöründe faaliyet 
gösteren dünyadaki en büyük firmaların 
katılacağı etkinlikte sektördeki son gelişmeler 
değerlendirilecek, yeni iş pazarları masaya 
yatırılacak.

HEDEF DOĞALGAZIN 
TİCARET MERKEZİ OLMAK
Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından 
biri niteliğindeki çevre dostu doğalgazla 
ilgili Türkiye’nin tek kongre ve fuarı olan 
İGDAŞ’ın dev organizasyonu ‘INGAS 2017’, 
dünyanın önde gelen 20 ülkesini İstanbul’da 

bir araya getirecek uluslararası 
platformda, doğalgaz jeopolitiği ve 
arz güvenliği, doğalgaz sektöründe 
risk ve fırsat yönetimi, doğalgaz 
piyasasında hukuki düzenlemeler, 
iklim ve çevre, doğalgaz sektöründe 
finans ve finans kaynaklarına 
erişim, doğalgaz işletmeciliği, yeni 
yaklaşım ve teknolojiler, inovasyon 
ve Ar-Ge gibi çok çeşitli konular 
tartışılacak. Ayrıca fuara katılacak 
firmalar, doğalgaz devi ülkelerin 
sektördeki yenilikleriyle de tanışma 
fırsatı yakalayacak. 

KONGREYE KONUŞMACILAR 
DAMGA VURACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın da katılımının beklendiği INGAS 
2017’nin kongre ayağına ise dünyanın dört bir 
yanından gelecek olan konuşmacılar damga 
vuracak. Sektörle ilgili konuşma yapacak 
isimler ise şöyle: Bosna Hersek Dış Ticaret 
ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Saroviç, 
Ürdün Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 
Genel Sekreteri Amani Al Azzam, Arap Ülkeleri 

Ticaret Odası Başkanı Nael Raja Al Kabarati, 
Uluslararası Gaz Birliği Başkanı David 
Carrol, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel 
Sekreteri Ahmad Al-Zubi, SVB Uluslararası 
Enerji Başkanı Sara Vakhshouri, Avrupa 
Gaz Araştırmaları Merkezi Başkanı Isabella 
Moretti, Hindistan Akıllı Şebekeler Forumu ve 
Global Akıllı Şebekeler Federasyonu Başkanı 
Reji Kumar Pillai, Indrapastha Gas Limited 
(IGL) Ölçüm İşleri Başkanı Sushil Kumar, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, DEİK 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve GAZBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan.
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İBRİCE’NİN KÖMÜR REZERVLERİNİ, 
RENAULT TRUCKS K XTREM TAŞIYACAK 

Tekirdağ’daki 
sahalarında linyit 
kömür üretimi 
yapan İbrice Maden 
İşletmeleri, ağır çalışma 
koşulları için Renault 
Trucks K XTREM 
kamyonlarını tercih etti. 
250 milyon ton rezerve 
sahip olan İbrice 
Maden İşletmeleri, 
altı adet K520 8x4 K 
XTREM kamyonlarını 
teslim aldı. 

Yeni araçların teslimat törenine İbrice 
Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Pullukcu ile Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burak Pullukçu katılırken 
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Satış Sonrası Direktörü Serkan 
Karataban, Pazarlama Direktörü Z.Şebnem 
Uygurtürk, İnşaat Grup Müdürü Zafer Ariz, 
Bölge Satış Müdürü Gökhan Hıraca ve Volvo 
Finansal Hizmetler adına Genel Müdürü 
Ertan Çolak törende bulundular.

Teslimat töreninde İbrice Maden İşletmeleri 
adına konuşma yapan Yönetim Kurulu 

Başkanı İrfan Pullukcu; 
“İşletmemizde 250ton/saat 
kömür yıkama kapasitemiz 
var. Ayrıca her biri 30 ton/saat 
kurutma kapasitesine sahip 
dört ayrı tesisimizde 120 ton/
saat kömür kurutuyoruz. 
Ağırlıklı olarak Tekirdağ 
bölgesi, Kütahya, İzmir ve 
Kastamonu olmak üzere 
tüm Türkiye’ye kömür 
sevkiyatı yapıyoruz. İşimizin 
en ağır bölümlerinden biri 
de yüksek tonajlı taşımacılık. 

Malkara, Tekirdağ’daki kömür sahalarında 
linyit kömür üretimi yapan İbrice Maden 
İşletmeleri, 1600 hektar ruhsatlı saha 
içerisinde toplam 250milyon tonluk rezervi 
ile her sene 500bin ton kömür üretimi 
gerçekleştiriyor. 300 kişilik geniş ekibi ile 
açık işletme yönteminde üretim yapan firma, 
bu üretim kapasitesi çerçevesinde geniş 
bir araç filosuna da sahip bulunuyor. İbrice, 
yeni teslim aldığı altı adet Renault Trucks 
K520 8x4 K XTREM kamyonlar ile kömür 
ve kömür üstü hafriyat toprağı taşıması 
yapacak. 

Bu nedenle filomuzdaki araçlarımızı özenle 
seçiyoruz” şeklinde bilgi verdi. 

RENAULT TRUCKS 
K XTREM İLE BİR 
MADEN OCAĞININ 
OLMAZSA OLMAZLARINI 
KARŞILIYORUZ
Maden ocaklarında kullanmak üzere alım 
yaptıkları araçları titizlikle belirlediklerinin 
altını çizen İrfan Pullukcu konuyla ilgili 
olarak; “Bizim için sürücülerimizin konforu, 
araç içinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamına sahip olmaları önceliklidir. 
Öte yandan yakıt tüketimi ve kamyonun 
sağlamlığı, işletme maliyetlerimizi 
düşürmek ve kontrol edebilmek adına bizim 
için çok önemli. Sağlamlıktan kastettiğimiz 
ise diferansiyel ve şasinin sistem içinde 
çalışırken en az hasar ile  faaliyetini 
sürdürebilmesidir. Araç alımlarımızda bir 
kamyonun bu üç konuda da ihtiyaçlarımızı 
karşılaması gerekir. Dördüncü önemli 
kriter ise servis ve yedek parça hizmetidir. 
Herhangi bir arıza olduğunda servisin hızlıca 
çözüm üretebilmesi, yedek parça tedariki 
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etkide bulunacak, 
ocağımızda 
sorunsuz şekilde 
çalıştıracağımız 
kamyonlar tedarik 
etmesinin yanı 
sıra satış öncesi, 
satış süresi ve 
satış sonrasında 
göstermiş olduğu 
ilgili ve hızlı 
hizmeti sayesinde 
de Renault Trucks 
ailesinin bir 
parçası olmaya 
devam ediyoruz. 
Renault Trucks 

bizim için ürünün arkasında durabildiğini 
gösteren bir marka. Öte yandan 
sürücülerimize verilen özel eğitimler de 
araçların potansiyelini en yüksek ve en 
doğru şekilde kullanmamızı sağlıyor. 
Böylece araçlarımızdan almak istediğimiz 
verimliliğe kolayca ulaşabiliyoruz” dedi. 

HEDEFİMİZ YILDA YÜZDE 5 
İLA 10 ARASI BÜYÜME 
“İbrice Maden İşletmeleri olarak organik 
bir şekilde yılda yüzde 5  ila 10 arası 
bir büyüme hedefliyoruz” diyen İrfan 
Pullukcu, “Önümüzdeki dönemlerde 
bu sahaların rezervlerini uluslararası 
değerleme kuruluşlarından raporlanabilir 
hale getirip kömürden üretilen elektrik 
santralleriyle bu rezervi birleştirip Türkiye 

yapabilmesi ve kamyonu en az zaman 
kaybıyla tekrar işletmeye döndürebilmesi 
maden işletmesi olarak bizler için hayati 
önem taşır. Tüm bu koşulları üstün 
verimlilikle sağlayabilmesi nedeniyle 
Renault Trucks K XTREM kamyonlar 
öncelikli tercihimiz oldu” diye belirtti. 

K XTREM kamyonlarını alım kararı 
vermeden önce sahalarında deneyimleme 
fırsatı bulduklarını belirten Pullukcu, 
“Renault Trucks K Serisi, öncelikle 
performansıyla bizleri çok etkiledi 
Özellikle yüksek yük kapasitesi ve şasi 
sağlamlığı, bizim işletmemiz için son 
derece uygun. K XTREM, sürücü konforu, 
yakıt tasarrufu ve sağlamlık açısından 
da işletmemizden tam not aldı. Renault 
Trucks’ın işletme maliyetlerimize olumlu 

ekonomisinin carı açığına faydada 
bulunmak istiyoruz. Böyle bir hedefte 
ekibimiz çok önemli. Biz araçlarımızı da 
ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz ve 
yanımızda Renault Trucks’ın olması bize 
güç veriyor” dedi. 

Törende İbrice Maden İşletmeleri’ne 
plaketlerini sunan Renault Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Sebastien 
Delepine ise yaptığı açıklamada; “K 
XTREM kamyonlarımız, segmentinde 
öncü araçlar. Özellikle zorlu koşullar için 
geliştirilen bu özel kamyonlar, Türkiye’de 
gelişmekte olan inşaat ve madencilik 
sektöründe bizi oldukça güçlü kılıyor. 
K serisi araçlarımız, bu alanlarda 
faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve 
özelliğe sahip. K XTREM kamyonlarımızın 
teknik taşıma kapasitesi 50 ton. Öte 
yandan ekstra dayanıklılık sağlayan 
güçlendirilmiş bir şasiye sahip. İbrice 
Maden İşletmeleri’nin tesislerinde 
birlikte yakıt tasarrufunu da gözlemleme 
şansımız oldu. Deneme sürüşlerinde 
K XTREM kamyonlar ile filonun diğer 
araçlarına kıyasla sefer başına önemli 
bir yakıt tasarrufu sağlandı. Tüm bu 
özellikleriyle Renault Trucks K XTREM için 
bir maden ocağında veya inşaat sahasında 
çalışan güçlü bir işçi diyebiliriz” diye 
belirtti. 

Öte yandan İbrice Maden İşletmeleri’nin 
araçları Renault Trucks ve Reference 
Servis Kontratı güvencesi ile aldıklarını 
belirten Sebastien Delepine; 
“Reference Servis Kontratımız, aracın 
bakım işlemlerini içeriyor. Firma 
için özelleştirilen Bakım Programı 
sayesinde aracın hizmet dışı kalma riski 
minimuma indiriliyor. Ayrıca gerekli 
bakım çalışmalarında İbrice’nin yükü 
hafifletiliyor. Reference kontratı sayesinde 
firmanın servis ziyaretlerinin planlaması, 
bütçe hesaplaması ve maliyet takibi 
yapmasına gerek olmuyor. Böylece 
İbrice, zaman tasarrufu sağlarken 
araçlarını sürekli çalışır halde sahalarında 
kullanarak verimliliğini de arttıracak. Bu 
kazanımların yanı sıra İbrice, grup şirketi 
olmamızın avantajını da bu alımlarında 
yaşadı. İbrice, yeni araçlarını VFS finansal 
hizmetlerinin kredilerini kullanarak satın 
aldı” dedi.  



R20
R10

R
25

R
45

R
15

R15 R18

Ø2
0

201746

SAMANDAĞ BELEDİYESİNDE 
HİZMET SEFERBERLİĞİ 

Samandağ Belediyesi Fen 
işleri Müdürlüğü ,Par ve 
Bahçeler Müdürlüğü ve  
Temizlik işleri Müdürlüğü  
Koordineli  olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Samandağ Belediye 
Başkanı Mithat Nehir 
öncülüğünde  insan 
odaklı hizmet anlayışıyla 
gerçekleştirilen 
çalışmalar hız kesmeden 
devam ediyor. 

Konuyla ilgili konuşan Samandağ 
Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali 
Bulut:”Samandağ Belediye Başkanı sn. 
Mithat Nehir’in talimatları doğrultusunda 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Alanda 
çalışan diğer birimlerle ve Hatay Büyükşehir 
Fen işleri daire  Başkanlığı ekipleriyle 
koordineli olarak vatandaşımıza hizmet 
odaklı  hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz.
Samandağ günden güne gelişiyor. 
Hedeflerimize her gün bir adım daha 
yaklaşıyoruz”dedi. 

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçe  
Müdürlüğü ekipleri 4 park ve yeşil alan 
çalışmasını eş zamanlı sürdürerek daha 
yeşil  bir Samandağ için çalıştıklarını ifade 
ettiler. 

Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri rutin 
çöp toplama ve haşerelerle mücadele 
çalışmalarının yanında vatandaşlarımızın 
daha temiz bir  çevrede yaşaması için 24 
saat dönüşümlü olarak  çalışıyoruz.Temiz bir 
çevre için herkesin üzerinde düşeni yapması 
gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. 

-Cumhuriyet mahallesinde yeni köprü yolu 
kent sokakta temizlik çalışması 

  -Samandağ Erikli kuyu mahallesinde yol ve 
köprü dolgu çalışması 

 -İngiliz okulu yanında  ak sokak’ta yol yapım 
çalışması 

-İlçe spor müdürlüğüne bağlı kapalı spor 
salonunda bahçe düzenlemesi  

- Koyunoğlu mahallesinde yol temizleme 
çalışması 

- Mızraklı mahallesi mızraklı ilköğretim 
okulunda çevre düzenlemesi

-Zambak sokak, ova caddesi ve 72 sokakta 
Samandağ Belediyesi  koordinatörlüğünde 
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen işleri daire 
başkanlığı tarafından  astar kaplama yapıldı. 

-Tekebaşı mahallesinde vatandaşların 
talebi üzerine yağmur suyu tahliye 
boruları döşemesi yapıldı.

-Sait döner caddesinde  duvar  temeli 
açma ve örme ,asfalt kaplama 
çalışması 

-Cumhuriyet mahallesi Jan Suphi 
Beylüni Lisesi arkasındaki yoları satıh 
kaplama asfalt ta hazırlık çalışması 
devam ediyor    

Kültür merkezi yanında 400 
metre karelik yeni bir park 
yapımına başlandı. 

-Kurt deresi ile Mağaracık 
mahallesinde ana yollarda 
çevre temizliği gerçekleştirildi. 

-Çevlik tatil köyü sallamalı çöp 
kovaları ile oyun grubunun 
kırılmış eskimiş parçaları 
değiştirildi. 

-Mağaracık Gayn (su gözü) 
çevresinde düzenleme yapıldı.

-Tek yön güzergahında Tarsuslu marketten 
reis oto yıkamaya kadar kaldırım ve yol 
temizlik çalışması yapıldı. 

-Mağaracık (su  gözü ) Ğayn çevre 
düzenlemesi kapsamında  masa bank ile 
normal banklarımızı yerleştirdik. 

-Deniz Mahallesi Mehmet  aslan caddesinde  
deniz mahallesinde park yapımı devam 
ediyor. 

Mızraklı mahallesinde  yapılacak olan okul 
yolu için büyükşehir belediyesiyle birlikte  
dolgu çalışması yapıldı. 

-İngiliz  okulu  caddesinde   150 sokakta  
asfalta  hazırlık  çalışması  yapıldı. 
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ALMAN KALİTESİ
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİYLE BULUŞTU

Avrupa’nın lider treyler 
üreticilerinden olan 
Krone, Türkiye’nin 
Güneydoğu’sundan 
gelen misafirlerini Tire 
fabrikasında ağırladı. 
Gaziantep ve Kilis 
illerinden gelen 15 
farklı nakliye şirketi 
sahibi, Alman kalitesini 
Türk misafirperverliği 
eşliğinde gezip tanıma 
fırsatı buldu. 

Türkiye’de hayata geçirdiği Direkt Satış 
Yöntemi ile kullanıcılarına en hızlı şekilde 
ulaşan ve bu hızını da kullanıcılarına 
sunduğu profesyonel çözümlerle 
taçlandıran Krone, her yıl Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerden farklı nakliyecileri 
Tire fabrikasında ağırlıyor. Bilindik 
Alman kalitesini Türk misafirperverliği 
eşliğinde tüm kullanıcılarına tanıtmayı 
amaçlayan bu ziyaretlerde, aynı zamanda 
kullanıcıların talepleri ve önerileri de tüm 
birimler tarafından dikkatle dinleniyor. 
Son olarak da Gaziantep ve Kilis illerinden 
15 farklı nakliyeci Krone’nin İzmir, 
Tire’de bulunan üretim fabrikasını ziyaret 
etme fırsatı buldu. Nakliyeciler ziyaret 
kapsamında Tire fabrikasını gezerek 
üretim aşamaları hakkında yetkililerden 
bilgi aldılar. 

AKGÜN: 
“KULLANICILARIMIZA 
EN YAKINDA OLMAYI 
AMAÇLIYORUZ”
Güneydoğu’dan gelen nakliyecilere 
ev sahipliği yaparak onların istek ve 

önerilerini birebir dinleyen Krone Türkiye 
CEO’su Rıza Akgün, şunları söyledi: “Siz 
kullanıcılarımızla bir araya gelebilmek 
bizim için çok önemli. Dolayısıyla sizleri 
burada kendi evimizde de ağırlayabilmiş 
olmaktan ötürü büyük mutluluk 
duyuyoruz. Krone, Türkiye’de var oldukça 
en kaliteli treylere ulaşmak sizler için 
daha kolay. Bizleri kırmayıp bu davete 
icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür 
ediyorum.” 

Akgün, Türkiye’de hayata geçirdikleri 
Direkt Satış Sistemi ile son kullanıcılarına 
hep en yakında olmayı amaçladıklarını 
da belirterek, “Bölgelerimizde satış 
yöneticilerimize her gün bir önceki 
günden daha fazla kullanıcımızla temasa 
geçmelerini ve bir bardak çaylarını 
içmelerini telkin ediyoruz. En önemli 
hedefimiz, müşterilerimizle sürekli bir 
araya gelmek, sürekli iletişim halinde 
olmak, onların hal ve isteklerini yerinde ve 
zamanında tespit edebilmek ” dedi.

AYDINGÜLER: 
KRONE, TÜRKİYE’DE 
HARİKA BİR İŞ YAPIYOR”
Nakliyeciler adına konuşan Gaziantep 
Nakliyeciler Odası Başkanı Zafer 
Aydıngüler de, “Krone, Tire’de harika bir iş 
yapıyor. Uzun yıllardır Krone markasını ve 
kalitesini bilmekteyiz. Ancak ilk defa gelip 
bu üretim tesisini gezme fırsatı bulduk. 
Bu tesiste her şey düşünülmüş ve müşteri 
taleplerini bire bir dinleyen bir yönetici 
kadrosuna sahipler. Krone’ye Türkiye’de 
bu yatırımları yaptığı için, daha yüksek 
kaliteyi biz nakliyecilere daha kolay 
ulaşılabilir kıldığı için bölgemdeki ve tüm 
Türkiye’deki nakliyeciler adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
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670 İTFAİYE PERSONELİ İLE HİZMETTEYİZ
Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Genç, İtfaiye 
Daire Başkanlığı’nın 
Köprübaşı’nda yeni 
hizmet vermeye 
başladığı Borlu İtfaiye 
Amirliği’ne ziyarette 
bulundu. Çalışmalar 
hakkında Şube Müdürü 
Mehmet Kaleli’den 
bilgiler alarak İtfaiye 
Amirliği’nde incelemeler 
yapan Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Genç, 
il genelinde 670 itfaiye 
personeli ile Manisalılara 
hizmet verdiklerini 
söyledi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Köprübaşı’nda gerçekleştirdiği çalışmaları 
yerinde incelemek üzere ilçeye giden 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 
Köprübaşı Borlu İtfaiye Amirliği’ne de 
ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Genç’e incelemeleri esnasında 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan 
Gençoğlu, İtfaiye Şube Müdürü Mehmet 

Kaleli, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Bakım 
Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, 
Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta 
ve Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü 
Rahmi Erdem eşlik etti. İtfaiye Amirliği’nde 
ilk olarak itfaiye personelleri ile bir araya 
gelen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Genç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 
İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Köprübaşı’nda 
yeni hizmet vermeye başladığı Borlu İtfaiye 
Amirliği binasında incelemelerde bulundu. 

YENİ BİNADA 
HİZMET VERİLMEYE 
BAŞLANDI
Köprübaşı Borlu İtfaiye 
Amirliği’nin hizmet verdiği 
binada daha önce Jandarma’nın 
bulunduğunu 
belirten Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Mustafa Genç, 
“Burada bulunan 
Jandarma’nın 

kapanmasının ardından 
geçtiğimiz yıl burası Milli 
Emlak’tan Büyükşehir 
Belediyemize geçti. 
Akabinde binada tadilat 
çalışmaları gerçekleştirdik. 
Geldiğimizde itfaiye 
araçlarımızı park edebilecek 
bir garajımız yoktu bunun 

inşaatını yaptık. 
Ayrıca idari binanın 
da yenileme 
çalışmalarını 
tamamlayıp yeni 
binamızda ilçemize 
hizmet vermeye 
başladık” dedi. 

PERSONEL 
SAYISI 
YÜZDE 30 
ARTTIRILDI 
Köprübaşı’na 18 

itfaiye personeli ile hizmet verildiğini dile 
getiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Genç, “6 personelimiz Köprübaşı merkezde, 
12 personelimiz ile Borlu İtfaiye Amirliği’nde 
görev yürütüyor. Böyle güzel bir hizmet 
binası oluşturduğumuz için Büyükşehir 
Belediyesi olarak mutluyuz” diye konuştu. 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün’ün talimatları doğrultusunda itfaiye 
personeli sayısının yüzde 30 arttırıldığını 
söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Genç, “Şu anda 670 personelle bütün 
Manisa’ya hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin 
önde gelen filolarından bir tanesini kuruldu.  
Aynı zamanda da 55 noktada bulunan 
itfaiye müfrezeleri ile vatandaşımıza en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. Birçok ilden 
de Manisa’ya gelerek bizden çalışmalarımız 
hakkında bilgiler almaktalar. İtfaiye Daire 
Başkanlığımız bünyesinde çalışan tüm 
ekiplerimize başarılar diliyorum” dedi.
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SAĞLIK LOJİSTİK, TEMSA İŞ MAKİNALARI 
İŞ BİRLİĞİ İLE 25 MİLYON TL’LİK 
FİLO YATIRIMI YAPTI

Sağlık Lojistik filosuna 
aldığı 50 adet araç için, 
Volvo Trucks’ın Türkiye 
distribütörü Temsa İş 
Makinaları ile anlaştı.

Türkiye’nin önde gelen iş makinaları 
üreticisi, dünya devi Komatsu’nun 
34 yıldır Türkiye distribütörlüğünü 
yürüten Temsa İş Makinaları, 
dünyanın önde gelen ağır hizmet tipi 
kamyon üreticilerinden Volvo Kamyon 
ile tüm Türkiye’yi kapsayan tek yetkili 
distribütörlük anlaşması imzaladıktan 
sonra Sağlık Lojistik ile ilk filo yatırım 
anlaşmasını gerçekleştirdi. 

Sağlık Lojistik’in geniş araç filosuna 
50 adet Volvo FH13 460 HP 4x2 Low 
Şasi Euro 6 model aracın teslimi, 
Sağlık Lojistik Yenibosna tesislerinde 
yapılan törenle gerçekleşti. Törende; 
Temsa Genel Müdürü Eşref Zeka, 
Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Zahit Sağlık ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Nahit Sağlık’ da yer aldı. Üst düzey 
yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 
tören, Temsa İş Makinaları tarafından 
sunulan plaket ile taçlandırıldı.

Yatırım hedefleri doğrultusunda 
filosuna 50 adet araç daha ekleyen 
Sağlık Lojistik yetkilileri, Temsa İş 
Makinaları ile yapılan bu iş birliğinden 
yaratıcı ve vizyonel çalışmaların da 
doğacağını düşündüklerini belirtti. 
Gerçekleşen bu ortak çalışmada, 
emeği olan herkese Temsa İş 
Makinaları ailesi adına gönülden 

teşekkür eden Eşref Zeka, “Temsa 
İş Makinaları için Sağlık Lojistik 
ile birlikte çalışmak bir onur. 
Aramızdaki bu iş birliğinin yeni iş 
birlikteliklerine kapı açacağına, 
daha uzun yıllar güçlenerek devam 
edeceğine inanıyorum. Bu iş birliğinin 
gerçekleşmesinde katkısı bulunan 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
sözlerini tamamladı. 

Teknolojinin getirdiği tüm donanım 
şekillerini hem araçlarında hem 
de akıllı depolama alanlarında 
kullanarak, yurtiçi ve yurtdışı farklı 
birçok sektörden markaya lojistik 
çözüm hizmetleri sunan Sağlık 
Lojistik, karbondioksit salınımının ve 
gürültünün azaltılması için filosunda 
çevre dostu araçlara yer veriyor. Bu 
yeni yatırımında Volvo Trucks Euro 
6 araçları tercih ettiklerine değinen 

Zahit Sağlık, “Volvo Trucks; araç 
kalitesi, teknolojik donanımları 
ve sürdürülebilir çevre koruma 
anlayışıyla otomotivde en güvenilir 
ve en iyi markalardan biri. Yurtiçi 
ve yurtdışı uzun yol taşımacılığında 
kullandığımız Volvo Trucks araçlar, 
yakıt tasarrufu sağlayan dayanıklı 
motorlarıyla maliyetlerin düşüşünde 
rol oynayıp, karlılığımıza önemli bir 
katkı sağlıyor. Yakıt verimliliğinin 
yanında bakım aralıklarının da uzun 
olması, bizim için oldukça önemli” 
dedi.

Lojistik sektöründe önümüzdeki 
sene 40. Yılını kutlamaya hazırlanan 
Sağlık Lojistik, Temsa İş Makinaları 
distribütörlüğünde satışı tamamlanan 
50 adetlik Volvo Trucks Euro 6 
araçlarıyla, filosunu 550 araca 
çıkarmış oldu. 
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TGL’NİN TERCİHİ, 
GOODYEAR LASTİKLERİ OLDU!

TGL (Tet Global 
Lojistik), Goodyear ve 
Goodyear’ın ana bayi 
olarak 1927 yılından 
itibaren hizmet veren 
Tatko Lastik A.Ş. arasında 
uzun dönemli üçlü 
anlaşma imzalandı. 
Anlaşma kapsamında 
2019 yılının sonuna 
dek TGL Lojistik lastik 
ihtiyacının tamamı, 
Goodyear tarafından 
tedarik edilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Goodyear 
Türkiye Ticari Lastikler Direktörü Şaban 
Güngör, “Alanında lider TGL’nin, Goodyear 
lastiklerini tercih etmesinden dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz. Goodyear, TGL ve 
Tatko arasındaki bu güzel başlangıcın 
uzun yıllar sürecek bir işbirliğine 
dönüşeceğine ve aramızdaki bu sinerjinin 
iş süreçlerimize daha da yüksek verimlilik 
olarak yansıyacağına inanıyoruz” diye 
konuştu.

Goodyear ve Tatko ile yaptıkları işbirliğine 
dair olarak TGL adına açıklama yapan 
Hadi Diriarın ise; “TGL olarak günlük 
10.000 ton taşıma kapasitemiz ile lojistik 
sektörünün önemli oyuncularından 
biriyiz. Bu büyük filonun kompleks lojistik 
faaliyetinin sorunsuz yönetilebilmesi 
için lastik en önemli unsurlardan biri. 
Bu bağlamda Goodyear’ı tercih ederek 
TGL’nin tüm lastik servis ve bakım 
işlerinin Goodyear ekipleri tarafından 
yerinde verilmesini sağlamış olduk. 
TGL olarak, Goodyear ile işbirliğimiz, 

Dünyanın lider lastik üreticilerinden 
Goodyear, ülkenin önde gelen lojistik 
markalarından TGL’nin tercihi oldu. 
2002 yılında sıvı kimyasal madde ve 
gıda ürünleri lojistiği alanlarında hizmet 
sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan 
ve halihazırda mobil iletişim sistemleriyle 
donatılmış 400 araçtan oluşan dev filosu, 
günlük 10.000 ton taşıma kapasitesi ile 
sektörün önde gelen lojistik firmalarından 
olan TGL, Goodyear ve Tatko ile imzaladığı 
sözleşme ile 2019 yılının sonuna 
kadar lastik alımlarını Goodyear’dan 
gerçekleştirecek. Goodyear bu kapsamda 
düşük kilometre maliyeti sayesinde 
sektördeki lojistik firmaları tarafından 
yoğun talep gören bölgesel taşımacılık 
segmentine yönelik RHS/RHD/RHT tipi 
lastikleri tedarik ederken, Tatko Lastik 
A.Ş.; filo lastik operasyon verimliliğini 
ölçmek ve değerlendirmek için kullandığı 
özel yazılım, personel altyapısı ve filo 
yönetimdeki uzun süreli deneyimi ile 
TGL’nin ana hizmet sağlayıcısı olacak. 

kaliteye, teknolojiye yatırım yapan, 
sektöre yön veren iki markanın ortak 
paydada buluşması anlamını taşıyor. 
Goodyear ve uzun yıllardır Goodyear’ın 
bayiliğini yürüten Tatko ile gerçekleşen 
bu işbirliğinin henüz bir başlangıç 
olduğunu düşünüyor, ilerleyen dönemde 
yeni işbirlikleriyle yan yana gelmeyi 
planlıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tatko 
Lastik A.Ş. Ticari Lastikler Genel Müdür 
Yardımcısı Halil İbrahim Açıkgöz, 
“Projenin bir parçası olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Şirketimiz; 1927 yılından beri, 
Lastik Sektöründe birçok yeniliğe öncü 
olmuştur. Bunlardan bir tanesi olan Tatko-
Pro Filo Lastik Yönetimi; profesyonel 
ekibi ile birlikte sektörde birçok önemli 
referansa ulaşmış ve kendini kanıtlamıştır. 
Bu vizyon ile; TGL’nin, lastik operasyon 
verimliliğini ölçmek, değerlendirmek ve 
artırmak ana hedefimiz olacaktır.”
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ÇANKAYA’DA TÜM SEMTLERE YENİ ÇÖP SİSTEMİ
Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa 
modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” 
ve “Kompozit Askılı Çöp Poşeti” sistemi 
Çankaya’ya hızla yayılıyor.

Oran’dan, Dikmen’e; Çayyolu’ndan 
Cebeci’ye kadar Çankaya’nın pek çok 
semtine yaklaşık 2 bin yer üstü konteyner 
yerleştiren Çankaya Belediyesi, mahallelere 
Avrupa kalitesinde bir temizlik anlayışı da 
getiriyor.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm 
alanına nakline kadar geçen sürecin 
kalitesini arttıran konteynerler, soğuğa 
ve güneş ışınlarına karşı da dayanıklı. 
Alt kısımlarında, atık çöp sularının 
dışarı sızmasını engelleyen 250 litrelik 
depo barındıran 3 metreküp kapasiteli 
konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma 
esnasındaki sessizliği ile gürültü kirliliğinin 
de önüne geçiyor.

Çankaya Belediyesi, Esat’tan, Karapınar’a; 
Emek’ten Öveçler’e kadar yoğun olarak 

Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa 
modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve 
“Askılı Çöp Poşeti” sistemi Çankaya’ya hızla 
yayılıyor. Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 
semtlere, yaklaşık 2 bin konteyner ve 3 bin 
çöp poşeti yerleştirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 
“Koku ve sıvı sızdırmayan yeni model 
konteynerlerin yanı sıra kompozit askılı çöp 
poşetleriyle, çöple ilgili rahatsızlıkları en aza 
indirdik”

kullanılan semt merkezlerindeki cadde ve 
bulvarlara yerleştirdiği 3 bin kompozit askılı 
çöp poşetini de vatandaşların kullanımına 
sundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
Çankaya’da her alanda yepyeni bir sistem 
inşa ettiklerini belirterek, “Çankaya’nın 
çöp sorununu en aza indirmek için şimdiye 
kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Koku ve 
sıvı sızdırmayan yeni model konteynerlerin 
yanı sıra kompozit askılı çöp poşetleriyle 
çöple ilgili rahatsızlıkları en aza indirdik” 
diye konuştu.

Koordinatörü Kadri Başaran, 
Satış Destek Ekibinden Murat 
Çardak ve Gözde Celepçi Uyanık 
ev sahipliği yaparken, HAKMAR 
adına ise Genel Müdür Yetkiner 
Satılmış hazır bulundu. 

MAN araçlarının, 
ileri teknolojileri 
ve üstün nitelikleri 
ile bulundukları 
segmentlerin 
en üst sınıflarını 

oluşturduklarını vurgulayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Bölge Koordinatörü 
Kadri Başaran “Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler süreçlerde, ‘yaşam 
boyu iş ortağımız’ olarak kabul ettiğimiz 
müşterilerimizin memnuniyetini en üst 
seviyede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu kapsamda HAKMAR ile de uzun yıllara 
dayalı giderek büyüyen bir iş ortaklığımız 
bulunuyor. Bu yeni araçlarımızın da 

İstanbul merkezli ulusal market zincirleri 
HAKMAR, gelişmekte olan mağaza 
ağına paralel gelişen lojistik ihtiyaçları 
doğrultusunda filosunu güçlendirmek için 
Euro 6C motorlu yeni MAN kamyonları 
tercih etti. HAKMAR tarafından satın 
alınan 10 adet MAN TGL 12.180 4X2 BL 
kamyon, MAN’nın Ankara’daki tesislerinde 
düzenlenen tören ile teslim edildi. 

Teslimat törenine, MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Bölge 

HAKMAR’a hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz” 
dedi.

HAKMAR Genel Müdürü Yetkiner Satılmış 
da “’MAN araçları, gerek üstün nitelikleri, 
gerekse düşük işletme maliyetleri ile her 
dönemde ilk tercihimiz olmuştur. Araçların 

üstün nitelik ve kalitelerinin yanı sıra 
aldığımız Satış Sonrası Hizmetlerden de 
son derece memnunuz. Bunların yanı sıra 
düşük yakıt sarfiyatı, konforlu kabin ve sürüş 
imkanları nedeniyle de filomuzu MAN ile 
büyütmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

HAKMAR YOLA MAN İLE DEVAM EDİYOR
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TIRSAN’IN AVRUPA TESLİMATLARI
SON SÜRAT DEVAM EDİYOR 

Tırsan, Belçika merkezli 
ICTS Group’a 250’nin 
üzerinde Kässbohrer 
marka treyler teslimatı 
gerçekleştiriyor.

olarak Tırsan’ın Almanya’daki Goch 
ve Ulm lokasyonlarında bulunan 
fabrikalarından gerçekleştirilirken, 
son araçlarının teslimat töreni Tırsan 
Adapazarı Fabrikası lokasyonunda 
ICTS Group Yönetim Kurulu Üyesi Jan 
Coene ve Genel Başkan’ı Johan de 
Coster’ın katılımı ile gerçekleşti.

Teslimat töreni öncesinde, ICTS Group 
yetkililerine yapılan fabrika gezisinde, 
son teknoloji ile üretilen geniş ürün 
yelpazesine ait üretim hatları, Kaynak 
Akademisi, Prototip Test Merkezi 
ve Kataforez (KTL) tesisi gezilirken, 
ziyaretçilere üretim prosesleri ve 
ürünler üzerinde uygulamalı olarak 
detaylı bilgiler verildi. Yapılan fabrika 
gezisinden çok memnun kaldıklarını 
belirten ziyaretçiler, Tırsan’ın 

Türkiye treyler sektörünün lideri 
Tırsan, Avrupalı müşterilerine çözüm 
ortağı olmaya devam ediyor. Tırsan, 
Avrupa’nın önde gelen kiralama 
şirketlerinden biri olan Belçika 
merkezli ICTS Group’a gerçekleştirdiği 
son teslimatta intermodal 
taşımacılığa uygun Kässbohrer marka 
K.SCS M Perdeli Mega treyler teslim 
etti. Firmanın 250’nin üzerindeki 
siparişinin teslimatları, eşzamanlı 

sahip olduğu son teknoloji üretim 
tesislerinden çok etkilendiklerinin 
altını çizerek, Tırsan ile olan iş 
birliklerinin ileriki dönemlerde artarak 
devam edeceğini vurguladılar.

ICTS Group, treyler kiralama, bakım 
ve saha hizmetleri kapsamında 
faaliyet gösteren bir firmadır. İngiltere, 
Hollanda, Belçika, Polonya ve 
Rusya’da ICTS firması, Avrupa’daki 
belli başlı ulaşım yollarında hizmet 
sunmaktadır. 1.800’ün üzerinde 
treylere sahip olan firmanın filosunda 
250’nin üzerinde Kässbohrer marka 
araç bulunmaktadır.

ICTS filosundaki Kässbohrer 
intermodal Tenteli Perdeli treylerleri, 
Ro-Ro taşımacılığı için özel dizayn 
edilen ve olası darbelere karşı 
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Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 2 
adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile 
Tren Yükleme için özel tasarlanan 
dingil hava yastıkları bulunur. Tren 
Yükleme Sistemi sayesinde yakıt 
tasarrufunun artması, tamir bakım 
masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini 
minimum seviyeye indirgenir.  Ayrıca 
Ro-Ro taşımacılığı için özel dizayn 
edilen ve olası darbelere karşı ekstra 
koruma sağlayan, kaynaklı kayıcı sac 
ve güçlendirilmiş king-pin bölgesi 
kullanılmaktadır.

Yükleme ve boşaltma esnasında 
500 mm yükleme amaçlı, farklı 
ülke ve yük şartlarına göre +150 
mm seviyelendirme özelliğine sahip 
çatı kaldırma sistemi de mevcuttur. 
Böylece farklı tip müşteriler için 
farklı iç net yükseklik seçenekleri 
sunarak, optimal bir şekilde kullanım 
sağlamaktadır.

KÄSSBOHRER PERDELİ 
MAXIMA
Özellikle Avrupa’nın büyük filoları 
tarafından tercih edilen, Kässbohrer 
Perdeli Maxima’da yük güvenliği Tırsan 
mühendisleri tarafından geliştirilen 

ekstra koruma sağlayan, kaynaklı 
kayıcı sac ve güçlendirilmiş king-
pin bölgesi kullanılmaktadır. Öte 
yandan KTL kaplamalı şasisi ile 10 yıl 
paslanmazlık garantisi sunmaktadır. 
Firmanın filosunda ayrıca, Kässbohrer 
K.SCX X Perdeli Maxima treylerler ve 
K.SHG L  Kässbohrer Konteyner Şasi 
de bulunmaktadır.

KÄSSBOHRER PERDELİ 
MEGA TREYLER 
Kässbohrer Perdeli Mega’da yük 
güvenliği Tırsan mühendisleri 
tarafından geliştirilen K-fix sistemi 
ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı 
noktadan yük bağlama olanağı 
sunmaktadır. Televre üzerinde tüm 
araç boyunca yer alan her biri 2,5 
ton yük direncine dayanıklı bağlama 
noktaları ile aracın iç genişliğinden 
ödün vermeden, yükleri Code XL 
standartlarına uygun olarak emniyet 
altına alınabilmektedir.

Kässbohrer, Intermodel taşımacılıkta 
Mega semi-treylerler için Tren 
Yükleme Sistemi opsiyonu 
sunmaktadır. “e-f-g-i” Vagon tipleri 
ve P400 tünel tiplerine uyumlu olan 

K-fix sistemi ile 
sağlanmaktadır. 
Ayrıca sunmuş olduğu 
7,2 ton fork-lift aks 
yüküne dayanıklı 
taban dayanımı 
sayesinde, özellikle 
noktasal yüklemelerde 
güvenli bir yükleme ve 
ekstra taban dayanımı 
sağlamaktadır.  

Kässbohrer, 
Intermodel 
taşımacılıkta Maxima 
semi-treylerler için 
Tren Yükleme Sistemi 
opsiyonu sunmaktadır. 
“e-f-g-i” Vagon 
tipleri ve P400 tünel 
tiplerine uyumlu 

olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 
2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile 
Tren Yükleme için özel tasarlanan 
dingil hava yastıkları bulunur. Tren 
Yükleme Sistemi sayesinde yakıt 
tasarrufunun artması, tamir bakım 
masrafı, lastik ve işletme maliyetlerini 
minimum seviyeye indirgenir. Gemi 
kullanımlarında da, aracın zorlu ve sert 
yükleme koşullarında zarar görmemesi 
adına, ekstra king pin koruması ve 
güçlendirilmiş şasi özelliğine sahiptir. 

KÄSSBOHRER KONTEYNER 
ŞASİ 
K.SHG L  Kässbohrer 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 Swap Body 
taşıyabilmektedir. Kässbohrer 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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KULA VAHŞİ DEPOLAMADAN KURTULUYOR
Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin en 
büyük ve çevreci 
yatırımı olarak hizmet 
vermeye başlayacak 
olan Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve 
Düzenli Depolama 
Tesisi’ne nakli 
yapılacak katı atıklar 
için çalışmalar Kula’da 
tamamlandı. Kula’yı 
vahşi depolamadan 
kurtaracak olan çöp 
transfer istasyonu 
hizmet vermeye 
başladı. 

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım yerinde 
inceledi. Çöp transfer istasyonu ile ilçenin 
katı atıklarının semi-treyler ile taşınarak 
bertarafının sağlanacağı belirtildi. 

“BUGÜNDEN İTİBAREN 
ÇÖPLER KULA’DA 
DEPOLANMAYACAK”
Kula’dan, Uzunburun Katı Atık Bertaraf 
ve Düzenli Depolama Tesisi’ne taşınacak 
olan çöplerin aktarma çalışmalarının ilk 
adımlarını yerinde takip eden Başkan 

Yıldırım, çöplerin 
transferi için 
başlangıcın Ahmetli’de 
yapıldığını hatırlatarak, 
Kula’nın Jeopark 
açısından önemine 
dikkati çekti. Başkan 
Yıldırım, “Daha 
önceki dönemlerde 
yıllarca ilçe belediyesi 
tarafından Akgün 
Mahallesi’nde 
vahşi sistem ile 
depolanan çöplüğü, 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yakın tarihte hizmet vermeye başlayacak 
olan en büyük çevreci yatırım projesi 
Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli 
Depolama Tesisi ilçelerdeki vahşi 
depolamanın da önüne geçecek. Proje 
kapsamında Kula’da yapımı tamamlanan 
ve Kula’yı vahşi depolamadan kurtaracak 
katı atık aktarma alanını Manisa Büyükşehir 

Cengiz Ergün’ün talimatı ile kapattırmıştık. 
Buradaki çöp oluşumu sürekli devam 
ettiği için buna hızlı bir çözüm üretmemiz 
gerekiyordu. Katı atık transfer istasyonu 
yapmak için ilçede alanımızı belirledik. 
İlgili kurumlardan görüşlerimizi topladık. 
Bu çalışmalar devam edeceğinden dolayı 
hızlı bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu 
çözümü ürettik, bugün itibari ile Kula’nın 
çöpleri Kula’da depolanmayacak. Taşınıp 
bertarafını sağlamak için başlangıcı yaptık” 
dedi. Temiz bir çevre için atılan her adımı 
gelecek için inşa edilen bir bina olarak 
gördüğünü ifade eden Başkan Yıldırım, 
yapılan tüm çalışmalar için öncelikle Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 
ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

KULA ÇÖPTEN TAMAMEN 
KURTULACAK 
Çalışmaları yerinde takip eden Manisa 
Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Faik 
Şentürk, emeği geçenlere teşekkürlerini 
ileterek, “Kula yıllardır devam eden 
vahşi çöp depolamadan kurtulmuş oldu. 
Günü birlik toplanan çöpler, büyükşehir 
belediyesinin Uzunburun tesislerine 
taşınacak. Böylelikle Kula çöpten tamamen 
kurtulacak. Bu turizm açısından büyük 
önem taşımaktadır” diye konuştu. 
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TÜRKTRAKTÖR’DEN GAMBİYA’DAKİ 
‘KADIN BAHÇELERİ PROJELERİNE’
TRAKTÖR VE EKİPMAN DESTEĞİ

TürkTraktör,  Afrika  ülkesi 
Gambiya’da hayata 
geçirilen ‘Kadın Bahçeleri 
Projeleri’ni desteklemek 
üzere Sen de Gel 
Derneği’ne  traktör 
ve tarımsal ekipman 
bağışında bulundu.  
TürkTraktör bu bağışıyla 
sadece Türkiye’deki 
değil; dünyanın farklı 
bölgelerindeki  kadın  
çiftçilerin de yanında 
olduğunu gösterdi.

TürkTraktör’ün Türkiye’deki 
fabrikalarında üretilen New Holland 
TD serisi traktör ve TürkTraktör 
markalı Toprak Frezesi, Gambiya’daki 
kadın çiftçilere teslim edilmek 
üzere Sakarya Erenler’den çıktıkları 
yolcululuklarını tamamladı. 
Gambiya’nın Lower River Bölgesi’nde 
gerçekleşen teslim törenine, 
Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail 
Sefa Yüceer, Bölge Valisi Fanta Bojang 
Samati Manneh, Mansakonko Area 
Council Başkanı Sayın Fabakary 
Sanneh ve diğer yerel yetkililer katıldı.  
Coşkulu danslar ve sevinç gösterileri 
içinde geçen törende bağışlanan traktör ve 
toprak frezesi Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi 
İsmail Sefa Yüceer tarafından bölge halkına 
teslim edildi.  

Teslim töreni sonrasında bir açıklama 
yapan TürkTraktör Genel Müdürü Marco 
Votta, yapılan bağışı şöyle değerlendirdi:  
“Sen De Gel Derneği, ihtiyacın bulunduğu 
coğrafyalarda, yoksullukla mücadele, 
istihdam üretme, hayata değer katma gibi 
konularda nitelikli ve sürdürülebilir projeler 
üretiyor. Gambiya’daki  kadın çiftçilere 
yönelik olan Kadın Bahçeleri Projeleri de bu 
çalışmalar arasında bulunuyor. Bu anlamlı 
proje, TürkTraktör olarak hayata geçirdiğimiz 
ve tarımsal üretim ayağında kadın çiftçi ve 

ailelerini desteklediğimiz 
Filizlerin Mucizeleri Proje’mizle 
aynı yaklaşımı paylaşıyor. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadının ekonomik olarak 
yetkinleşmesi konularının, 
ekonomilerin büyütülmesinde, 
kadın ve erkeklerin, aileler ve 
toplumların yaşam kalitesini 
yükseltmede, tüm dünyada 
daha istikrarlı ve eşit yapıda 
toplumlar oluşturulmasında, 
tüm bunlara ek olarak 
kalkınma ve sürdürülebilirlik 
ile insan hakları konularında 
kabul edilmiş uluslararası 
hedeflere ulaşmada 

Türkiye traktör pazarının öncü ve lider 
üreticisi TürkTraktör, özellikle kadın çiftçilere 
yönelik desteğini Türkiye sınırlarının dışına 
da taşıyor. TürkTraktör ana istihdam ve 
geçim kaynağı tarım olan Afrika ülkesi 
Gambiya’da hayata geçirilen ‘Kadın Bahçeleri 
Projeleri’nde yararlanılması için Sen de Gel 
Derneği’ne traktör ve tarımsal ekipman 
bağışı yaptı.

önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu 
nedenle de Kadın Bahçeleri Projeleri’nin 
desteklenmesini, vizyonumuzun uluslararası 
bazda genişlemesi olarak görüyoruz.”

UNDP raporuna göre ülke nüfusunun üçte 
birinin uluslararası yoksulluk sınırı olan 1,25 
USD’nin de altında yaşadığı Gambiya’da, 
nüfusun yüzde 70’inden fazlasının hayvan 
yetiştiriciliği ve çiftçilik ile uğraştığını 
sözlerine ekleyen Marco Votta; “Dünyada 
tarımın %50’sinden fazlası küçük çifçtiler 
tarafından yapılıyor. Özellikle az gelişmiş 
ülkelerde ise tarım çalışmaları tüm ailelerin 
hayatını değiştiriyor. Sen De Gel Derneği’ne 
yaptığımız traktör ve ekipman bağışı ile 
bölgedeki insanlara toprağı işlerken artık 
elle çalışmalarını gerektirmeyecek, araziyi 
iyileştirecek ve yüzlerce aileye de daha 
fazla yiyecek üretilmesini sağlayacak bir 
araç sunuyoruz. Aynı zamanda bu vesileyle 
kendilerine Türk halkının yardımseverlik 
kültürünü hissettirebilmek de bizler için 
ayrı bir önem taşıyor” diyerek sözlerini 
tamamladı.

TürkTraktör, bağışta bulunduğu traktör ve 
ekipmanın kullanım sonrasında zamanla 
ortaya çıkabilecek teknik servis ihtiyacı 
için de gerekli desteği veriyor. TürkTraktör 
tarafından bağışlanan New Holland TD Serisi 
traktörün ve TürkTraktör markalı Toprak 
Frezesi’nin tüm servis ve bakım desteği de 
yine Gambiya’da, TürkTraktör’ün global iş 
ortağı CNHI tarafından verilecek.
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FORD TRUCKS ÇEKİCİ SERİSİNDE
“0 FAİZ” FIRSATI DEVAM EDİYOR

Ford Trucks müşterilerini bekliyor. 

Yeni Ford Trucks Çekici Serisinde 
120.000 km’ye uzatılmış bakım 
aralığı

Güç, verimlilik ve teknoloji özellikleri 
ile donatılan, E6 Ecotorq motorlu 
Ford Trucks Çekici Serisi, 480 PS’e 
kadar çıkabilen gücü ve 2500 Nm’ye 
ulaşan tork değeri ile yüksek sürüş 
performansı sunuyor. Ford Trucks 
Çekici Serisi %20 daha yüksek 
torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan 
bakım aralığı sayesinde %25 daha 

düşük işletim maliyetleri sunmayı da 
başarıyor. Çekici serisinde sunulan 120.000 
km’ye kadar uzatılmış bakım aralığı ile 
müşteriler, lojistik sektöründeki en rekabetçi 
bakım aralığı avantajına sahip oluyor. Ford 
Trucks Çekici serisi yüksek verimliliği ile de 

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford 
Trucks, Ağustos ayında düzenlediği 
kampanyalarla müşterilerine avantajlı 
teklifler sunmaya devam ediyor. Ford Trucks 
Çekici Serisi modellerinde 200.000 TL, 12 
ay, %0 faiz veya 50.000 Euro, 24 ay, %0 faiz 
destekli iki kredi kampanyası Ağustos ayında 

öne çıkıyor. Yakıt ekonomisinde bir önceki 
modele göre %8,5 iyileşme sağlayan Ford 
Trucks Çekici Serisinin bu yakıt tasarrufu 
bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan yol 
testleri ile kanıtlandı. Ford Trucks, çekici 
modellerinde gücün yanı sıra frenleme 
konusunda da önemli iyileştirmeler sağlıyor. 
Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü 
frenleme sistemine sahip Ford Trucks 
çekici serisi; 400 KW’ lık motor frenine ek 
olarak 600 KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor. 
Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık frenleme 
gücü, Ford Trucks Serilerinde, yol seyri 
kadar frenlemeye de verilen önemi ortaya 
koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle Ford Trucks 
modelleri üst düzey güvenlik sunuyor. Ford 
Trucks Çekici Serisi, Şerit Takip, Aktif Acil 
Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren 
Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark 
yaratıyor.

üretici Karsan, Kocaeli’nin ulaşımda 
dönüşüm projesi kapsamında 
şehre 24 adet Karsan Jest+ 
otobüs teslimatı gerçekleştirdi. 
Kuruluşunun 50. yılını geride 
bırakan ve Bursa’da yer alan  iki 
fabrikasında toplu taşıma ve 
ticari araç üretimi gerçekleştiren 
Karsan’ın ürettiği 24 adet Jest+’nın 
teslim töreni Otobüs İşletme 
Garajı’nda gerçekleşti. 
Törene, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri İlhan Bayram, 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Doğan Erol ve Dr.Ali Yeşildal, 
Toplu Taşıma Daire Başkanı 
Salih Kumbar, Ulaşım Park 
Genel Müdürü Yasin Özlü, 
Otobüs İşletme Şube  Müdürü 
Mehmet Akkaya, Karsan 
Kamu Satış Müdürü Adem Ali 
Metin, Karsan Satış Sonrası 
Hizmetler Yöneticisi Şafak 

Çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren 
ve geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle 
şehirlere modern çözümler sunan Karsan, 
yurtdışının yanı sıra yurtiçi teslimatlarına da 
son sürat devam ediyor. Son olarak Kocaeli 
Belediyesi’nin toplu taşıma dönüşüm 
projesine destek veren Karsan, şehre 24 
adet Jest+ otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle 
şehirlere modern çözümler sunan yerli 

Demirel, otobüs şoförleri ve vatandaşlar 
katıldı.

5.5 ile 6.5 metre uzunluğuna sahip Karsan 
Jest+ araçlar, 17 oturan, 3 ayakta ve 
bir engelli yolcu olmak üzere 21 yolcu 
kapasitesine sahip. Yokuş kalkış desteği ve 
şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli 
avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına 
uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği 
ile de ön plana çıkıyor.

KARSAN’DAN KOCAELİ’YE 24 ADET JEST +!
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SAF-HOLLAND INTRA DİSK FRENLİ AKSLARINI 
ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİYOR

Disk fren teknolojisinin 
öncüleri arasında yer 
alan SAF-HOLLAND, 
treyler ve yarı treylerlere 
yönelik geliştirdiği 
uluslararası yeni 
standartlar belirleyen SAF 
INTRA  DİSK’li  akslarını 
artık Düzce’deki yeni 
fabrikasında üretiyor.

SAF-HOLLAND Türkiye Genel 
Müdürü Bilal Azizoğlu, SAF INTRA 
akslar ile ilgili olarak; “Bu özel akslar, 
kullanıcılarımıza bakım maliyetleri 
anlamında avantajlar sunuyor. SAF 
INTRA  aksları kullanıcılarımızın 
operasyonlarında yakıt açısından 
ekonomik verimlilik sağlıyor. Öte 
yandan bu akslarımızı artık Türkiye’de 
üretebilmemiz sayesinde treyler 
üreticilerinin ve kullanıcılarının daha da 
yakın çözüm ortağı olabiliyoruz,” diye 
belirtti. 

DİSK FREN PORYA ÜNİTESİ
• Porya ve  fren  diskleri arasında 
temas yüzeyini azaltır

• Fren  diskinde bulunan konik 
havalandırma sayesinde 
ısınmayı minimuma indirir

• Porya rulmanlarına düşük ısı 
iletilmesini sağlar

KORUMAK ÜZERE 
KONUMLANDIRILDI
Spesifik özelliklerle özel olarak 
koordine edilmiş olan amortisör, 
makas kulağının merkezine 
ve  işlevsel süspansiyon kolunun 
içine  yerleştirilmiştir; böylelikle 

SAF INTRA akslar, milyonlarca saat 
test edildikten ve kanıtlandıktan sonra 
bugün, özellikle üstün ekonomik 
verimliliği ile tanınıyor. Treyler ve yarı 
treyler için üretilen bu akslar, daha az 
aşınma ve yıpranma sayesinde daha 
uzun hizmet ömrü sunarken, hafifliği ile 
maksimum yük kapasitesi sağlıyor. 

SAF INTRA akslar alanındaki en 
iddialı hafif tasarımı sayesinde taşıma 
kapasitesinde büyük bir avantaj 
sunuyor. Tek parça tasarımı ile periyodik 
bakım gerekliliğini ortadan kaldıran 
SAF INTRA akslar, böylece hem maliyet 
hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Öte 
yandan orijinal yedek parçalarının 
Türkiye’nin her yerinde uygun maliyetler 
ile temin edilebilmesi de bu özel aksları, 
daha da çekici kılıyor.

Nakliye araçlarının özel ihtiyaçları için 
geliştirilmiş olan B9 disk frenli akslar, 
önemli bir ağırlık optimizasyonu ve 
virajlı yollarda daha fazla esneklik 
sağlıyor. SAF INTRA akslar, minimum 
tekerlek aşınması, daha az yakıt 
tüketimi, yüksek sürüş konforu, optimal 
manevra kabiliyeti, hassas sürüş ve 
daha yüksek treyler ikinci el satış 
değeri gibi avantajları ile hem treyler 
üreticilerinin hem de lojistik filolarının 
tercihi oluyor. 

taş  sıçramalarına ve  diğer yol  
döküntülerine karşı  koruma sağlar.

PERİYODİK BAKIM 
GEREKTİRMEZ
SAF INTRA  aksların tasarımı sayesinde 
Intra Makas ve  aks borusu, ayrılmaz 
ve periyodik bakım gerektirmeyen bir 
ünite oluşturur. Bu, tasarım, U-cıvataları, 
sıkıştırma plakaları ve somunlarına duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırır. Tüm tasarım, son 
derece dayanıklı ve bir o kadar da hafiftir.
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OTOMOBIL VE YAN 
SANAYI

Başlangıç: 14.10.2017   
Bitiş: 22.10.2017 

3. Otomobil ve Yan 
Sanayi Fuarı

TURKIYE - Ankara ANFA İnfo Uluslararası Fuarcılık

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

TURKEYBUILD İZMIR 2017 Başlangıç: 02.11.2017   
Bitiş: 05.11.2017 

23.Yapı Fuarı TURKIYE - Izmir Gaziemir Yem 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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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.

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 

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 

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. 

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ 
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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“ÜTÜYÜ FİŞTEN ÇEKTİM Mİ” DERDİNE SON!
ARTIK EVİNİZİ OTOMOBİLİNİZDEN YÖNETEBİLİRSİNİZ!

İki Alman devi, 
T-Systems’ın ve 
Volkswagen, akıllı 
evleri otomobilinizden 
yönetecek teknolojiler 
üzerinde çalışıyor. 
Bir navigasyon yazılımı 
kadar kullanımı kolay 
bu sistemler hayata 
geçtiğinde, evinizi 
otomobilinizden 
yönetmek “bilim-kurgu” 
filmi senaryosu olmaktan 
çıkacak. 

da ‘ütüyü fişten çektim 
mi’ gibi sorular, akıllı ev 
teknolojileriyle sorun 
olmaktan çıktı.  Akıllı 
evlerle birlikte; yangın, 
hırsızlık, gaz kaçağı vb. 
güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılanmasının yanı sıra 
sıcaklık ayarı, perde–
panjur, televizyon, müzik 
seti, kahve makinası 
gibi eşyaların kontrolü 
sağlamak mümkün.

Dünyanın lider telekom 
kuruluşlarından Deutche 
Telekom’un şirketi 
T-Systems’ın hazırladığı 
ve geleceğin teknoloji trendlerini belirleyen 
“Best Practice” yayınına göre artık bu 
akıllı evleri otomobilimizden de yönetmek 
mümkün. Akıllı otomobiller; kullanıcılara 
tüm bu kontrolleri internet üzerinden 
yapabilme ve diğer akıllı araçlarla yoldayken 
iletişim kurabilme imkanı tanıyor. Üstelik 
bu özellikleri kullanabilmek için araçların 
sadece internete bağlı olması yeterli... 

JETGİLLER ARTIK SADECE 
BİR ÇİZGİ FİLM DEĞİL 
Bir zamanlar gülümseyerek izlediğimiz bilim 
kurgu filmleri ve Jetgiller gibi çizgi filmlerin 
artık günümüz teknolojileriyle gerçeğe 

dönüştüğünü 
aktaran T-Systems 
Türkiye Genel 
Müdürü Sinan 
Kılıçoğlu, 
T-Systems’ın 
özellikle geleceğin 
akıllı ev ve otomobil 
teknolojileri 
üzerinde, global 
dev firmalarla 
önemli işbirlikleri 
ve çalışmalar 
yürüttüğünü 
vurguluyor. Kılıçoğlu 
sözlerini şöyle 
sürdürüyor: 

Hızla gelişen teknoloji hayatımızın her 
alanına girmekle birlikte; binaları tasarım 
sürecinden malzeme ve yapım sistemlerine 
kadar pek çok farklı boyutta etkiliyor. Akıllı 
binalar olarak adlandırılan bu yapılar, 
kullanılan farklı sistemlerin birbiriyle 
bağlantılı olarak yönetilmesine imkan 
sağlıyor.

Yoğun iş ve hayat stresiyle yaşamaya 
alıştığımız bu günlerde, evden çıktıktan çok 
sonra aklımıza gelen, ‘ocağı kapattım mı’ ya 

“Bunların başında yine Alman devi 
Volkswagen ile yaptığımız çalışmalar var. 
Bu iki şirketin işbirliği ile akıllı ev ve otonom 
otomobiller arasında güvenlik ya da erişim 
sorunu da kalmayacak. QIVICON adlı akıllı 
ev platformumuz ile Volkswagen’in CarNet 
hizmeti birbirine MirroLink teknolojisi ile 
bağlanarak müşterilerimizin son derece 
güvenle bu teknolojileri kullanmalarının 
önünü açacak. Bir navigasyon yazılım kadar 
kullanımı kolay olan bu sistem, herhangi 
bir cep telefonuna ihtiyaç duymuyor ve 
otomobilin ön panelinde yer alan ekrandan 
kontrol edilebiliyor. Bu işbirliğinin bir çığır 
olacağını diğer üreticilerin de benzer 
teknolojileri hızla hayata geçireceğini 
düşünüyorum.” 

ACİL DURUMLAR İÇİN EN 
İDEAL ÇÖZÜM
Bu ürünü farklı kılan özelliğin “entegrasyon” 
olduğuna dikkat çeken Sinan Kılıçoğlu, 
“Akıllı evdeki sensörler duman veya su 
hasarını algılarlarsa, proaktif olarak hareket 
halindeki araca gönderiliyor. Kullanıcılar 
da mevcut teknolojileri kullanıp, hızlı bir 
şekilde evlerine ya da gerekli makamlara 
ulaşabiliyor. Acil durumlar dışında da sürüşü 
konforlu ve daha güvenli hale getirmek için 
de kullanılabilen bu ürün, sürücülerin trafik 
kurallarına da tam olarak uymalarına da 
öncülük ediyor” diyor. 
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KARBONDİOKSİT SALINIMINI 
YÜZDE 7 ORANINDA AZALTTI

Türkiye’de ve global 
arenada lojistik 
hizmetlerini yıllardır 
kusursuz bir şekilde 
gerçekleştiren Mars 
Logistics, hem doğaya 
hem de geleceğe 
sahip çıkıyor. Mars 
Logistics, kullandığı 
Intermodal çevre dostu 
taşımacılık modeliyle 
karbondioksit salınımını 
geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 6,9 oranında 
azalttı

Her yıl filosundaki araçları çevre dostu 
araçlarla yenileyerek doğayı korumaya 
özen gösteren Mars Logistics, 2016 yılında 

karayolu taşımalarından kaynaklı karbon 
salınımını geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,9 
oranında azalttı. Büyüyen filosu ve artan 
sefer sayısına rağmen araç başına 1,04 
ton olan karbondioksit salınımını 2016 
yılında 0,96 ton karbondioksite düşüren 
Mars Logistics, bu oranı da yüzde 7,7 
oranında azaltmış oldu. 

 “Yeşil lojistik” ve “sürdürülebilirlik” 
kavramlarına verdiği önemi 2012 
yılından bu yana sürdürdüğü Intermodal 
taşımacılık hizmetiyle kanıtlayan Mars 

Logistics; otomotiv, 
gıda, tekstil, kimya, 
enerji, kozmetik gibi 
birçok sektöre de 
bu hizmeti veriyor. 
Geçtiğimiz yıl, 
kullanılan intermodal 
taşıma çözümleri 
sayesinde yüzde 48 
emisyon tasarrufu elde 
eden şirket, 2 milyon 
374 bin adet ağaç ile 
5,9 hektar ormanlık 
alan kurtarmış oldu. 
Geçtiğimiz yıl atık yağ, 

atık pil, kağıt 
atık, elektronik 
atık, hurda metal 
gibi tehlikeli atık 
miktarı ise yüzde 
40 oranında 
azaldı. 

Intermodal 
taşımacılık 
karbondioksit 
salınımını en alt 
seviye indiriyor 

Intermodal 
taşımacılık 

modeli, konteyner veya treyler 
içerisindeki yükle, başlangıç 
noktasından ulaşacağı yere kadar 
çeşitli taşıma kombinasyonlarıyla 
hareket ediyor. Hizmeti haftanın 6 günü 
karşılıklı olarak devam ettiren Mars 
Logistics, ekolojik taşımacılık yapmaları 
konusunda ve sürdürülebilir çevre 
duyarlılığı hakkında hem firmalara, 
hem de lojistik sektörüne farklı bir yön 
veriyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 
Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, 
“Intermodal taşımacılık, çevreye katkısı 
ve minimum transit sürelerde hizmet 
vermesi dolayısıyla iş ortaklarımız 
tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 2012 
yılından bu yana bu hizmeti veriyoruz. 
Bizim için en kıymetlisi ise, bu modelin 
karayolu taşımacılıktaki karbondioksit 
salınımını en alt seviyeye indiriyor 
olması. Rakamların da ortaya koyduğu 
gibi bu anlamda önemli bir yol aldık. 
Sektörümüzün bu çevre duyarlılığıyla 
hareket etmesi ve yüksek taşıma 
sistemlerini kullanmalarını temenni 
ediyoruz” dedi.

MARS, INTERMODAL TAŞIMACILIK MODELİYLE 
KARBONDİOKSİT SALINIMINI EN ALT SEVİYEYE İNDİRİYOR 
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ALTYAPIDA TEMİZLİK
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

çukurların temizleme 
işlerinin devam ettiğini 
duyurdu.

Kamu kurum ve 
kuruluşları ile ortak 
kullanım alanlarında 
altyapının toplu 
halde deşarj edildiği 
fosseptik çukurlarında 
temizlik çalışması 
gerçekleştirildiğini 
bildiren HATSU 
Genel Müdürlüğü, 
Dörtyol ilçesine bağlı 
Çaylı Mahallesi’nde 
bulunan özel bir eğitim 

kurumunun tıkanıklık sorunu üzerine 
vidanjör aracıyla temizlik yapıldığını ve kötü 
kokulardan arındırıldığını aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(HATSU), Hatay genelinde kanalizasyonu 
olmayan bölgelerde kurulan fosseptik 

Herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşılması 
durumunda ALO 185 HATSU İhbar Hattı’na 
bildirilmesi gerektiğini hatırlatan İdare, 
yapılacak müdahalelerin hızlanmasının ve 
herhangi bir arıza durumunda su kaybının 
önüne geçilmesi için yapılacak bildirimlerin 
önemine dikkat çekti.

Ulusal ve uluslararası müşterilerine 
tedarik zinciri yönetiminde katma 
değerli lojistik hizmetler veren 
Sertrans Logistics’in yeni Satış 
Direktörü Hakkı Sinirlioğlu oldu. 

Sertrans Logistics Satış 
Direktörlüğü görevine Hakkı 
Sinirlioğlu getirildi. Kocaeli 
Üniversitesi Endüstriyel Yönetim 
Fakültesi’nde lisans öğrenimini 
tamamlayan Sinirlioğlu, meslek 
hayatına 2003 yılında lojistik 
sektöründe satış uzmanlığı 
yaparak başladı. Sinirlioğlu, 14 yıllık 
profesyonel hayatı boyunca lojistik 
sektörünün çeşitli firmalarında 

satış müdürlüğü, karayolu 
müdürlüğü ve genel müdürlük 
yaptı. Avrupa Birliği’nin yanısıra 
Körfez ülkeleri, İran ve Irak’a yönelik 
çalışmalarda bulunan Sinirlioğlu, 
Sertrans Logistics’de tüm satış-
pazarlama ile Hava ve Deniz Kargo 
Departmanı’ndaki süreçlerden 
sorumlu olacak. 

SERTRANS LOGİSTİCS’E
YENİ SATIŞ DİREKTÖRÜ
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UPS 2025 YILINA KADAR 
DAHA FAZLA ALTERNATİF ARAÇ, YAKIT 
VE YENİLENEBİLİR ENERJİ VADEDİYOR

Bilimsel Veriye Dayalı 
Hedef Belirlendi ve 
Yıllık Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Raporu 
Yayınlandı

UPS (NYSE: UPS), yenilenebilir enerji 
kaynaklarına bağlılığını artırırken filosuna daha 
fazla alternatif yakıta ve gelişmiş teknolojiye 
sahip araçlar eklemeye yönelik yeni girişimci 
sürdürülebilirlik hedeflerini duyurdu. Şirketin 
2016 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda 
yer alan hedefler UPS’in, Science Based 
Targets Initiative (Bilime Dayalı Hedefler 
Girişimi) tarafından onaylanan bir metodoloji 
kullanılarak geliştirilmiş olan 2025 yılına 
kadar küresel yer hizmetlerinden tüm sera 
gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 12 oranında 
azaltmaya yönelik kararlılığını destekliyor. 

UPS Başkanı ve CEO’su David Abney konuyla 
ilgili olarak şunları dile getirdi: “Büyüklüğümüz 
ve hacmimiz sayesinde taahhütlerimizin 
piyasaları şekillendirebileceğini, teknolojileri 
geliştirebileceğini ve altyapı yatırımları için 
bir katalizör görevi görebileceğini biliyoruz. 
Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve 
teknoloji ortaklarımızın taşımacılık sektörünü 
dönüştürebilecek ve inovasyonu teşvik edecek 
hedeflere ulaşmamızda bize yardımcı olacak 
becerilerine güveniyoruz.” 

UPS, tükettiği elektriğin %25’inin 2025 yılına 
kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından 
gelmesini ve böylece 2016 yılında %0,2 olan bu 
oranı önemli derecede yükseltmeyi hedefliyor. 
Buna ek olarak, 2016 yılında satın alınan her 
yüz araçtan 16’sı alternatif yakıtlı ve gelişmiş 
teknolojiye sahip araçken,  2020 yılına kadar 
satın alınan her dört yeni araçtan birinin 
alternatif yakıtlı araç olmasını sağlayarak 
bu oranı artırmayı planlıyor. Şirket aynı 
zamanda 2016 yılında tüm yeraltı yakıtlarının 
%19,6’sının geleneksel benzin ve dizel 
dışındaki kaynaklardan elde ediyorken bu oranı 
yükselterek 2025 yılına kadar %40’a çıkarmaya 
yönelik bir hedef belirledi.

UPS dünya çapında alternatif yakıt ve ileri 
teknolojiye sahip 8300’ü aşkın araç kullanıyor. 
Şirketin filosu elektrikli, hibrid elektrikli, 
hidrolik hibrid, sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG), 
sıvılaştırılmış doğal gazlı (LNG), propanlı 
ve düşük ağırlıklı yakıt tasarruflu kompozit 
gövdeli araçları içeriyor. Alternatif araçlarının 
kullanımına ek olarak, UPS her yıl düşük 
karbon ayak izine sahip milyonlarca galon 
yenilenebilir dizel ve yenilenebilir doğal gaz 
(RNG) kullanıyor.

Bu girişimler, şirketin araç filosuna güç 
sağlamasında ve tesislerini işletmesinde 
kullandığı enerji tüketimini yükselten 
e-ticaret teslimlerindeki büyümeye rağmen 
çevreye etkisini azaltmaya yönelik bağlılığını 
güçlendiriyor.

UPS vizyonu, gelişmiş enerji sistemi 
altyapısıyla sunulan tesis içi güneş, tesis dışı 
rüzgâr, yenilenebilir doğal gaz, yenilenebilir 
hidrojen ve yenilenebilir dizel dâhil olmak 
üzere, daha çeşitli ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarıyla çalıştırılan tesislerden ve 
ileri teknolojili araçlardan oluşan akıllı bir 
lojistik ağını gelecek için zorunlu kılıyor. UPS 
bu teknolojilerin çoğunu yer filosunda ve 
tesislerinde hâlihazırda kullanıyor. Dünya 
çapındaki filosunda ise kullanımlarını önemli 
ölçüde artırmayı planlıyor.

2009 yılından beri UPS, küresel çapta yakıt 
ikmal istasyonlarına ve alternatif yakıt 
kullanılan ileri teknolojili araçlara 750 milyon 
dolardan fazla yatırım yaptı. Şirket 2016 yılında 
yer filosunda 97 milyonu aşkın galonluk 

alternatif ve düşük karbonlu yakıt 
kullandı. Yakın zamanda ise 8 tesiste 
tesis içi güneş enerjisi sistemlerine 
18 milyon dolar yatırım yaptı. UPS 
hangi durumda hangi alternatif 
yakıtların ve teknolojilerin en çok 
faydayı sağladığını belirlemek için 
Döner Laboratuvar yaklaşımını 
kullanıyor. UPS, pedal kuvvetiyle 
ve elektrik yardımıyla çalışan eski 
moda bisikletlerden elektrik, hibrid 
elektrik, doğal gaz, yenilenebilir doğal 
gaz, propan ve yenilenebilir dizele 
kadar sürdürülebilir inovasyonu tüm 
dünyada harekete geçiriyor.

UPS, çevre çalışmalarına ek olarak 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2020 yılı sonuna 
kadar 20 milyon gönüllü saate ulaşma 
taahhüdü ve 2020 yılında UPS Vakfı aracılığıyla 
insani yardım ve toplum güvenliği programları 
dâhil olmak üzere hayır kurumlarına toplam 
127 milyon dolar bağışta bulunma vaadini 
içeren işgücü ve toplum hedeflerini açıkladı. 
UPS’nin uzak toplumlara hayat kurtaran kan, 
ilaç ve aşı ulaştırmayı amaçlayan ortaklarla 
çalışması ve yardım kuruluşlarına desteğini 
de içeren programlar, tüm dünyadaki 
topluluklara destek sunuyor. 

UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, 
“UPS’in dünya çapında yürüttüğü 
sürdürülebilirlik çalışmaları gözle görülür 
bir fark yaratıyor.” dedi ve UPS Türkiye’nin 
faaliyetleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

Türkiye’de Sağlam KOBİ projesi ile küçük ve 
orta ölçekli şirketleri finansal, sosyal ve doğal 
afetlere karşı güçlendirmek için desteklerken 
hem çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizi 
potansiyel risklere karşı korumuş oluyor 
hem de sürdürülebilir bir ekonomi hedefine 
katkıda bulunmuş oluyoruz. Öte yandan 
UPS Türkiye gönüllüleri her sene artan bir 
katılımla, sürdürülebilir bir toplum için sosyal 
sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. 
Geçtiğimiz sene çalışanlarımız Türkiye’de, 195 
farklı sosyal sorumluluk aktivitesi ile toplam 
9361 saatini gönüllülük faaliyetlerine ayırarak 
toplumumuzun yanında olmuşlardır. Bu bize 
gurur veriyor.”
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GEZİ

100 YIL ÖNCESİNİN KÖY HAYATI 
“ALTINKÖY”
Altındağ Belediyesi, 100 yıl öncesinin 
köy hayatını “Altınköy” projesiyle 
döndü. 1930’larda, 40’larda, 50’lilerde 
Anadolu’nun bir köyünde ne varsa, bu 
köyde de hepsi var. 

Altınköy’ün kapısı, camisi, 
çamaşırhanesi, okulu, bakkalı,  köy 
evleri, yel ve su değirmeni, asma 
köprüsü, köy kahvesi köyün içindeki 
yerini aldı.  Ancak burası yaşayan bir 
açık hava müzesi. Bu yüzden de köyün 
özellikleri bununla sınırlı değil. Bu 
köyde koyunlar, kuzular, inekler, öküzler, 
atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, 
geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, 
tavuklar da var. Bu köyde buğday tarlası, 
sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, 
ahırlar, kümesler, at ve öküz arabası 
da var. Bu köyde süt, yoğurt, tereyağ, 
peynir, yumurta, un, ekmek, domates, 
salatalık, kara lahana, marul, roka, 
semizotu, ıspanak, brokoli, patlıcan, 
kabak, fasulye  de var. Bu köyde nalbant, 
kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, 
köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, 
bakkal, seyis de var. Bu köyde 100 yıl 
öncesine ait eşyalar da var. Tırmık, 

anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç,  
havan, el değirmeni, hereni, kuşhane, 
iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı 
sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı da var.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel 
Tiryaki’nin projelendirdiği ve 2 yılda 
tamamlanan 500 dönüm arazi üzerine 
kurulu Altınköy, sizi şehrin göbeğinde 
ama şehirden uzakta bir köye davet 
ediyor.

Sizi, çocuklarınızla birlikte ailecek, 
günlük telaşınızdan, stresinizden 
kurtulup bir kaç saatliğine mis gibi 
köy havası solumaya davet ediyoruz. 
Gönlünüzce vakit geçirebileceğiniz, 
çocukluğunuza dair özlemlerinizi 
giderebileceğiniz, Altınköy Açık Hava 
Müzesi, sizleri bekliyor.

Kendi çocuklarınıza sütün fabrikada 
üretilmediğini, patlıcanın ağaçtan 
koparılmadığını,  elmanın toprakta 
yetişmediğini, yumurtanın tavuktan 
çıktığını, ekmeğin undan, unun 
buğdaydan yapıldığını göstererek 
anlatabileceğiniz, doğası ve doğallığı ile 
Altınköy artık çok yakınınızda…

Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 



Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet 
Çörekci Caddesi No: 60 Kat: 2/3
19500 Osmancık / ÇORUM - TURKEY
bilgi@otosur.com.tr - www.otosur.com.tr
+90 (530) 603 67 27
+90 (364) 611 88 60 
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Yönetmen: İlker Sarı

Oyuncular: Ebru Sarıtaş, Ekin Türkmen, Cemal Hünal, Ruhi Sarı

Tür: Gizem

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Hayden Christensen, Ty Shelton, Bruce Willis

Tür: Aksiyon

Ülke: ABD

Kendi halinde bir eczacı olan bir adam, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. 
Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası 
gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç 
hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir...

Başrolünde Cemal Hünal’ın yer aldığı filmin kadrosunda Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, Ebru 
Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, Yakup Yavru, Murat Parasayar, Haldun Boysan ve Nilüfer 
Aydan da oyuncular arasında. Filmin yönetmenliğini, senarsitliğini ve yapımcılığını İlker Sarı 
üstleniyor.

Başarılı Wall Street brokerı olan Will, oğlu Danny ile bağlarını yeniden sağlamlaştırabilmek 
için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny avlanmaya çıktıkları sırada, ters 
giden bir banka soygunu sonucu bir polis memurunun öldürülmesine tanık olurlar. Danny 
suçlular tarafından rehin alındığında, Will polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek 
ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır...

BENZERSİZ

İLK KURŞUN

FİLM
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Kelly Rimmer
Pegasus

Paul Cleave
Pegasus

Stefan Zweig
İş Bankası Kültür Yayınları

Bir sene önce hayatımın aşkıyla tanıştım. İlk görüşte aşka inanmayan iki kişi olarak birbirimize bu denli 
çabuk vurulmamız bir mucizeydi. Lilah MacDonald güzel, asi, inatçı ve kelimelerle anlatamayacağım 
kadar mükemmel bir kadın. Bana yeniden yaşamayı öğreten kadın. Bana bu denli büyük bir mutluluğu 
tattıran Lilah aslında çok büyük bir sır taşıyordu ve bu sırrın beni yıkmasına izin vermemek için benden 
vazgeçmeyi seçti.

Karanlık şehir Christchurch yine kana bulanıyor. Eli bıçaklı bir adam ardı ardına, sebebi bilinmeyen 
cinayetler işliyor ve cinayetler arasındaki bağlantıları yakalayabilmek için tam bir seferberlik ilan 
ediliyor. Dedektif Carl Schroder ve belalı eski polis Theodore Tate başta olmak üzere tüm polis teşkilatı, 
zekâsıyla en deneyimli dedektifleri bile ters köşeye yatıran seri katilin peşinde. Katil ise yıllardır özenle 
derlediği ölüm listesindeki kurbanların…

Savaş karşıtı görüşleriyle tanınan Zweig I. Dünya Savaşı boyunca bu görüşlerini yaymayı kendine misyon 
edinmişti. Avrupalı ve “dünya vatandaşı” kimliğine büyük değer veren yazar, yapıtlarında savaşın yıkıma 
uğrattığı “eski dünya”nın değerlerinin kayboluşunu büyük ölçüde dert edinmiştir. Mecburiyet ’in ana 
karakteri ressam Ferdinand da savaş sırasında askere alınmamak için İsviçre’ye kaçmıştır. Bir gün 
askerliğe elverişliliğinin tespiti için konsolosluğa davet edildiğinde, karısının şiddet karşıtı duruşuna 
ihanet etmemesi yolundaki telkinlerine karşın kendini gitmek zorunda hisseder. Görev duygusu, 
savaş karşıtı düşünceleri ve karısına duyduğu sevgi arasında sıkışıp kalmıştır. Ferdinand her ne 
kadar “insanlığın ötesinde bir vatanı” olmasa da, “yirmi milyon insanı boğan o zinciri” kıramayacağını 
düşünür... 

SEN OLMADAN BEN

MEZBAHA

MECBURİYET

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. Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan  
 yapılmış seki, sedir, peyke

2. Eski Türklerde doğaüstü güçlerle doğrudan iletişim kurma   
 yeteneği olduğuna inanılan din adamı

3. Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve ancak   
 mikroskopla görülebilen billurlar

4. Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevreleri  
 ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram

5. Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabzanın içinde kalan bölümü:  
 Pırazvana

6. Reçinesi hekimlikte kullanılan bir ağaççık

7. Matematiğin sayıları, bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri  
 konu alan dalı

8. Benzer seslerin bir mısrada veya bir cümlede kulağa hoş gelecek  
 bir ahenkte tekrarlanması

Yukarıdan aşağı

1. Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür

2. Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu

3. Eski dilde mühür. Yüzük gibi parmağa takılan mühür

4. Yağı çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen ve simit vs. üzerine  
 serpilen küçük sarımtırak tohum

5. Eskiden Ege Denizi’nde kullanılan narin yapılı bir tekne

6. Motorlu taşıtlarda yedek olarak bulundurulan tekerlek
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MURAT TOSUN 
Koordinatör Chef
mutfakonsept.com

Yumurtaları çırpıp sırası ile toz şeker, Ayçiçek yağı, süt, galeta unu, tarçın, 
limon kabuğu, kabartma tozu ,vanilya, ceviz içi, rendelenmiş havucu 
ekleyip iyice karıştıralım ve bir çember yardımı ile 170 derece ısıtılmış 
fırında 30 dakika pişirelim. Ayrı bir kapta çikolatayı eritip içerisine krema 
ve çekirdeklerini aldığımız hurmayı da ilave edip soğumuş olan kekin 
üzerine dökelim. Dilerseniz dekor olarak Hindistan cevizi veya siyah 
üzümde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun

HURMALI KEK

malzemeler hazırlanışı
• Yumurta 3 adet

• Havuç 500 gr

• Ceviz içi 200 gr

• Ayçiçek yağ 200 ml

• Süt 100 ml

• Toz şeker 250 gr

• Galeta unu 150 gr

• Limon kabuğu rendesi 1 adet

• Tarçın toz 10 gr

• Kabartma tozu 1 paket

• Vanilya 1 paket

• Hurma 200 gr

• Bitter çikolata 
100 gr

• Krema 50 ml

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları
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