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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

ÇÖPÜN KIYMETI

Saygılarımla,

Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği 
günümüzde, insanoğlunun daha duyarlı 
ve bilinçli hareket ederek, ekonomik ve 
doğa dostu yöntemlerin uygulanması şart 
olmuştur.

Yıllardır Goethe ‘nin şu sözünü hep söyler 
dururuz.

“Herkes kendi evinin önünü süpürürse, 
bütün dünya tertemiz olur”

Bir ülkenin çöp ile problemi olabilir. Fakat 
İsviçre bizlerden farklı bir problemi yaşıyor.

Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha 
birçok sürdürülebilir uygulamada tüm 
ülkelere örnek olan İsveç, büyük bir sorunla 
karşı karşıya kaldı. Elektrik ve ısınma 
ihtiyaçlarının büyük kısmını çöplerden elde 
eden ülkede çöp kalmadığından çevre 
ülkelerden çöp arayışı başladı.

250.000’in üzerinde evin elektrik ve 
ısınma ihtiyacını çöplerin yakıt olarak 
kullanılmasından sağlayan İsveç hükümeti, 
ülkede üretilen çöpten daha büyük kapasiteli 
çöp dönüştürme tesisine sahip. Bu durum 
da İsveç’i komşusu Norveç’ten çöp ithal 

etmek durumunda bıraktı. İsveç bundan 
böyle Norveç’ten yılda başlangıç olarak 
80.000 ton çöp satın alacak.

9,5 milyon nüfuslu ülkede çıkan atıkların 
yalnızca %4’ü geri dönüşmez durumda. 
Vatandaşların geri dönüşüm konusunda 
duyarlı olması İsveç’in yakıt olarak 
kullanabileceği çöpün tükenmesindeki 
ve komşu ülkelerden ithal edilmeye 
başlamasındaki en büyük etkenlerden 
biridir.

İsveç, Norveç’ten çöplerini alarak ve  geri 
dönüştürerek vatandaşlarına elektrik 
ve ısınma sunuyor. Bir taraftan dünyayı 
temizlerken, bir yandan da ekonomisine 
yardımcı oluyor.

İsveç’in bir sonraki planı ise  Balkan 
ülkeleri, İtalya, Romanya gibi geri 
dönüşüm altyapısı olmayan ülkelerden 
çöp satın alarak onların kirletilmiş 
alanlarını azaltmaya çalışmak, kendi 
sistemlerini bahsedilen ülkelere kurmak 
olacaktır.
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IVECO ÖZGÖZDE İLE ANKARA’DA 
YENİDEN DOĞUYOR

ŞİMDİYE KADAR Kİ EN MODERN IVECO TESİSİ ANKARA’DA AÇILDI

IVECO, 17 
Kasım’da açılışını 
gerçekleştirdiği 
Ankara yetkili 
satıcısı ve servisi 
Özgözde’nin yeni 
tesisi ile Ankara 
ve bölgesindeki 
varlığını 
güçlendirdi.

IVECO’nun Türkiye’deki en eski yetkili 
satış ve servislerinden biri olan Özgözde 
Otomotiv 2000 yılında Ankara’daki 
yatırımlarını tamamladıkdan sonra 
Bursa ve Eskişher’de modern tesisler ile 
yapılanmasını sürdürdü. Ankara’da uzun 
yıllar OSTİM’deki tesisi merkez olmak 
üzere farklı noktalardaki showroomları 
ile hizmet verdi. 2015 yılında başladığı 
Ankara Susuz’daki  yatırımını tamamlayan 
Özgözde 17 Kasım’da yeni tesisinin açılışını 

gerçekleştirdi.

Düzenlenen açılış töreninde Özgözde 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Arslan şunları söyledi;

 “biz Iveco’nun güçlü geleceğine inanıyoruz 
ve bugün modern yeni tesisimizi 
Iveco’nun en yeni ürünleri ile  Daha İyisi 
İçin Çalışıyoruz sloganı ile tanıtmakdan 
mutluluk duyuyoruz. 6.400 m2’si açık alana 
sahip olan Ankara Susuz tesisi  3.600 m2 

kare kapalı alana sahip olup,toplamda 
10.000 m2’ye oturmaktadır. 2100 m2 servis 
alanı ile   aynı anda   20  araca hizmet 
verebilecek kapasitede. 550 m2 modern 
kapalı showroomda aynı anda  7 kamyon 
sergilenebiliyor, dışarıdaki teşhir alanında 
ise aynı anda 50 kamyon sergileme 
imkanına sahibiz”
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64 personelin çalıştığı yeni tesisi çevreci 
bir yaklaşım ile inşa ettiklerini belirten 
Erol Arslan tüm çalışma alanlarının 
havalandırmasını en modern sistemler ile 
donattılarını belirtti. IVECO’nun 3,5 tondan 
ağır vasıtaya geniş bir ürün gamına sahip 
olduğunu belirten Erol Arslan Susuz’daki 
yeni tesisin hem satış hem de ağır vasıta 
ve hafif vasıta servisi için en optimum 
nokta olduğunu belirtti. Ankara, Bursa 
ve Eskişehir tesislerinin kendi öz malları 
olduğunu belirten Erol Arslan bu şekilde 
kendi tesislerine daha rahat yatırım 
yapabildeklerini ifade etti.

Törende konuşma yapan Iveco Araç genel 
müdürü Roberto Camatta ise şunları 
söyledi;   “ Biz Iveco Türkiye olarak hızlı 
büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar 
payımız iki mislinden fazla büyümüştür. 
Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü kamyon 
segmentinde 3. Markayız. Bu büyümede 
Özgözde’nin katkısı büyüktür. Özgözde  bu 
dönemde Bursa ve Eskişehir dahil olmak 
üzere 3 yeni tesisini hizmete sunmuştur, 
bu yıl da yeniden yapılanma çalışmalarımız 
çerçevesinde Özgözde’nin  gördüğünüz 
yeni, modern tesisini hizmete sunuyoruz. 
Amacımız hem ürün hem hizmet 
anlamında tüm gücümüz ile  müşteriye 

daha yakın olmak. Ben sayın Erol Arslan 
ve ailesine bu modern tesisi inşa ederek 
Iveco’ya olan inancını gösterdiği için 
teşekkür ediyorum. Ayrıca her yeni açılan, 
yenilenen tesis o bölgenin gelişimine 
katkıda  bulunmaktadır. Ankara’da güçlü 
bir şekilde olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz”, 

Törende IVECO genel müdürü Roberto 
Camatta, Erol Arslan’ a günün anısına bir 
plaket takdim etti. Çok sayıda davetlinin 
hazır olduğu törende Erol Arslan, Roberto 
Camatta  kurdela keserek tesisin açılışını 
yaptılar.
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ARÜSDER’DE
GENEL SEKRETER GÖREV DEĞİŞİMİ

2015 yılından bu 
yana ARÜSDER Genel 
Sekreteri olarak görev 
yapan Sn.Gürbüz 
GÜRER bundan sonra 
ki çalışma hayatına aile 
şirketi ile devam etmek 
üzere yollarını ayırdı. 
Yerine 27 Ekim 2017 
tarihinde ARÜSDER 
Yönetim Kurulu kararı 
ile Sn. Recep ÖZER 
atandı

ARÜSDER Başkanı Sn. Burhan FIRAT 
tarafından, ARÜSDER Genel Merkezinde 
devir teslim töreni ile Recep ÖZER 
ARÜSDER Genel Sekreteri olarak göreve 
başlamış oldu.

 ARÜSDER Başkanı Burhan FIRAT; Sn. 
Gürbüz GÜRER’e görevi devraldığı günden 
bugüne kadar ki özverili çalışmalarından, 
emeğinden dolayı plaket takdimi yaptı ve 

bundan sonraki iş hayatında da başarılı bir 
süreç geçirmesi temennilerinde bulundu.

ARÜSDER Genel Sekreteri Sn.Recep ÖZER; 
kapsadığı sektörler gereği yelpazesi en 
geniş sivil toplum örgütleri arasında yer 
alan ARÜSDER’in, üyelerinin soru/sorun 
ve isteklerinde en büyük desteği/faydayı 
gözeterek çalışmalarına başlayacağını ifade 
etti.
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YENİ NESİL CAT® EKSKAVATÖR 
DAHA YÜKSEK VERİMLİLİK VE DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİ 
İÇİN 20 TON BOYUT SINIFINDA DAHA FAZLA SEÇENEK SUNUYOR

Caterpillar’ın  Yeni Nesil 
20 ton boyut sınıfındaki 
ekskavatörü 320 GC ve 
320 önceki modellere 
göre çalışma verimliliğini 
artırır, yakıt ile bakım 
maliyetlerini düşürür 
ve operatör konforunu 
artırır. Yeni ekskavatörler 
müşterilerin üretkenlik 
ve maliyet hedeflerini 
karşılamak için amaca yönelik 
üretilmiş benzersiz özellik 
kombinasyonları sunmaktadır.

Yeni Cat ® 320 üretkenliği artıran entegre 
kullanım kolaylığı sunan sistemler ile 
üretkenlik konusunda çıtayı yükseltmektedir. 
Standart teknoloji ile daha düşük yakıt ve 
bakım maliyetlerini birlikte sunarak orta - ağır 
hizmet tipi uygulamalarda düşük maliyetli 
üretimi mümkün kılar.

Düşük - orta hizmet tipi uygulamalar için 
tasarlanmış olan yeni Cat 320 GC’de daha 
düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri 
ile üretkenlik özellikleri en iyi şekilde 
dengelenmiştir. Sonuçta yüksek güvenilirlik ve 
saat başına düşük maliyetli performans elde 
edilir.

BU TEKNOLOJİ İLE 
VERİMLİLİK %45’E KADAR 
ARTIRILIR                                                          
Yeni Cat 320 sektörde üretkenliği artırmak için 
standart olarak fabrikada takılan en gelişmiş 
teknolojilere sahiptir. Modelde sunulan 
entegre CAT kolay kullanım sistemleri, klasik 
tesviye işlemlerine göre çalışma verimliliğini 
%45’e kadar artırabilir.

Derinlik, eğim ve tesviye ile aradaki yatay 
mesafe yönlendirmesi yapabilen 2D sistemli 
CAT kazı kontrol sistemi, operatörlerin 
istedikleri tesviyeyi hızlı ve hassas bir 
şekilde elde edebilmelerini sağlar. Sistemin 

Elektronik sınırlama özelliği sayesinde 
ekskavatörün, operatör tarafından 
belirlenen noktaların dışına çıkması 
engellenir. Makine yüksek gerilim 
hatlarının ve köprülerin altında veya 
trafiğin yakınında güvenli bir şekilde 
çalışabilir. Standart 2D sistem, Gelişmiş 
2D özelliğine sahip CAT kazı kontrol 
sistemi veya 3D özelliğine sahip kazı 
kontrol sistemine yükseltilebilir.

Standart CAT kazı kontrol destek 
sistemi bom, stik ve kova hareketlerini 
otomatik hale getirir. Böylece operatör 
sadece stik levyesini çekerek istediği eğimi 
basit ve zahmetsiz şekilde elde edebilir. CAT 
320 fabrikadan entegre CAT kantar sistemi 
ile gelmektedir. Bu sistem hareket halinde 
tartma kabiliyeti ile hassas yük hedefleri 
ve daha yüksek yükleme verimliliği sağlar. 
Ayrıca kamyonu az veya fazla yüklememek 
için hareket ettirme ihtiyacı olmadan gerçek 
yük kapasitesi ölçümü yapılabilir. Cat LINK™ 
donanım ve yazılımları şantiyeyi ofislere bağlar 
ve müşterilere makine açısından kritik çalışma 
bilgilerini sağlar.

%25’E KADAR YAKIT 
TASARRUFU
Dayanıklı Cat motorları, 2 yeni ekskavatörde 
göreve uygun 107 - 117 kW arasında güç 
değerleri sunar. Yüksek verimli Yeni Nesil 
makineler önceki benzer modellere göre %25’e 
kadar daha az yakıt tüketir. Yeni Akıllı modda 
çalışma, motor ve hidrolik gücünü kazma 
koşullarına otomatik olarak uyarlayıp yakıt 
tüketimini ve performansı optimize eder. Yakıt 
tüketimini daha fazla düşürmek için hidrolik 
isteği olmadığında motor devri otomatik olarak 
düşürülür.

Tek fanlı sistemlerden daha yüksek verimli 
olan yeni soğutma sisteminde birden fazla 
elektrikli fan vardır. Bunlar birbirinden 
bağımsız olarak hidrolik yağı, radyatör ve 
havadan havaya son soğutucu sıcaklıklarını 
takip ederek tam olarak gereken hava akışını 
temin eder. Yüksek tepki ve verimlilik için 
tasarlanmış yeni hidrolik sisteme sahip olan 
Cat 320 GC ve 320’de pilot hat ihtiyacını ortadan 
kaldıran, basınç kayıplarını düşüren ve yakıt 

tüketimini azaltan yeni bir ana kumanda valfi 
vardır. Ekskavatörlerde daha az hidrolik hat 
olduğu için %20 daha az yağ gerekir, uzun 
vadeli işletme maliyetleri düşer.

BAKIM MALİYETLERİ %15’E 
KADAR DÜŞER
Daha uzun ve daha iyi senkronize edilmiş 
bakım aralıkları olan yeni Cat ekskavatörler, 
daha az maliyet ile daha fazla iş yapar ve 
önceki modellere göre bakım maliyetlerini 
%15’e kadar düşürür. Daha yüksek kirlenme 
kapasitesi olan yeni Cat hidrolik dönüş 
filtresinin kullanım ömrü 3.000 saattir. Bu 
önceki filtrelere göre %50 daha uzundur. 
Entegre ön filtreli ve birincil ile ikincil filtreleri 
olan yeni Cat hava filtresi, kullanım ömrünü 
1.000 saate çıkarır ve önceki tasarımlara göre 
%100 artış sağlar.

OPERATÖR PERFORMANSINI 
ARTIRMAK İÇİN 
TASARLANMIŞ YENİ KABİN
Tüm Yeni Nesil Cat Ekskavatör kabinlerinde 
anahtarsız düğmeyle çalıştırma, büyük 
standart 203 mm dokunmatik ekranlı 
monitör ve kumanda tuşları ile ses yalıtımlı 
devrilme koruma yapısı (ROPS) gibi standart 
özellikler ile operatör konforu, güvenlik 
ve sessiz çalışma konusunda yeni bir 
standart yakalanmıştır. Tepki ve çalışma 
şeklini belirlemek için programlanabilir 
kumanda kolu düğmeleri ile üretkenlik 
ayarları girilebilir. Yeni gelişmiş viskoz 
bağlantılar, önceki modellere göre kabin 
titreşimini %50’ye kadar azaltarak operatör 
yorgunluğunu azaltır.
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KRONE RÜZGÂRI 
ÇOBANOĞLU NAKLİYAT’LA DEVAM ETTİ

Türkiye’ye yaptığı 
yatırımlarla dikkat çeken 
Avrupa’nın treyler devi 
Krone, Anadolu’nun 
köklü firması Çobanoğlu 
Nakliyat’a 10 adet 
Profi Liner ve 10 adet 
Alüminyum Kapaklı Sal 
Dorse olmak üzere 20 
adet treyler teslimatı 
gerçekleştirdi. Krone’nin 
Tire fabrikasında üretilen bu 
2 model, Türk nakliyecisi 
tarafından sıklıkla tercih 
ediliyor.

Türkiye Mali İşler Müdürü/CFO’su Burak 
Hepşengenç, Çobanoğlu Nakliyat firma 
sahipleri Bahattin Tay ve Caner Çetinel ve 
Krone Türkiye Satış Yöneticisi Kemal Sungar 
katıldı. Teslim edilen Krone treylerler, 
Çobanoğlu Nakliyat’ın filosundaki ilk Krone 
treylerler olma özelliği taşıyor.

TREYLERE İHTİYACI 
OLAN BİZİMLE İRTİBATA 
GEÇİYOR
Yurt içindeki pazar paylarının yüzde 
25’i geçtiğinin altını çizen Krone Trailer 
International Genel Müdürü Semih Pala, 

Yurt içindeki pazar payını her geçen gün 
dikkat çekici bir şekilde arttıran Krone, 
Nevşehir’in saygın lojistik şirketi Çobanoğlu 
Nakliyat’a 10 adet Profi Liner ve 10 adet 
Alüminyum Kapaklı Sal Dorse olmak üzere 
20 adet treyler teslimatı gerçekleştirdi. 
Krone Tire fabrikasında gerçekleşen 
teslimat törenine Krone Trailer International 
Genel Müdürü Semih Pala, Krone 

“Kendi ürün gamımızda yurt içinde satılan 
her 4 treylerden en az biri Krone imzası 
taşıyor. Diğer taraftan rahatlıkla şunu 
söyleyebilirim ki yurt içinde kimin treylere 
ihtiyacı varsa artık bizimle irtibata geçiyor. 
Bu başarının altında yatan en büyük etken 
bizim herkesten farklı olarak yürüttüğümüz 
direkt satış yöntemimiz. Çobanoğlu Nakliyat 
ile de yürüttüğümüz sağlıklı iletişim 
sayesinde çalışma fırsatı bulduğumuz için 
çok sevinçliyiz. İnanıyorum ki ekibimiz, 
Krone’yi çok kısa sürede çok daha büyük 
bir pazar payına ulaştıracaktır” ifadelerini 
kullandı. 

HEM SAĞLAM HEM FİYATI 
UYGUN
Çobanoğlu Nakliyat firma sahiplerinden 
Bahattin Tay ise, “Krone’yi, bu sektörde 
çalışıp bilmeyen bir arkadaşımız olduğunu 
sanmıyorum. Aynı şekilde treylerlerinin uzun 
ömürlü ve sağlam olduğu konusunda da 
birçok nakliyeci hem fikir olmuş durumda. 
Son 2-3 senedir Türkiye’de çok önemli işlere 
imza atmaya başladılar. Biz de kendileriyle 
çok kuvvetli bir diyalog yakaladık. Krone’yi 
tercih etmemizin diğer bir nedeni de ödeme 
seçeneklerinin bizim açımızdan oldukça 
avantajlı olması. Uygun fiyata, uygun ödeme 
koşullarıyla bu kadar kaliteli ve sağlam bir 
treyler alabilme fırsatı verdikleri için tüm 
Krone yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.
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8.  KARAYOLU  TRAFİK GÜVENLİĞİ  
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Türkiye’de trafik güvenliği 
ile ilgili gerçekleştirilen 
en büyük etkinlik 
olan Karayolu Trafik 
Güvenliği Sempozyumu 
ve Sergisi’nin 8’incisi, 
Başbakan Binali Yıldırım, 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Milli 
Eğitim Bakanı Dr.İsmet 
Yılmaz ve Emniyet Genel 
Müdürü Selami Altınok’un 
konuşmalarıyla başladı

ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, bu 
yıl sekizincisi düzenlenen 
Karayolu Trafik Güvenliği 
Sempozyumu ve Sergisi’nin 
İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme, Milli Eğitim 
ile Bilim Sanayi ve Teknoloji 
bakanlıkları ile ilgili diğer 
kurum ve kuruluşların 
koordinasyonunda 
gerçekleştirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı trafik ve Sürücü 
Eğitimleri Daire Başkanlığı ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 
Malzeme Laboratuvarı Şube Müdürü 
Nilgün Güngör sempozyuma katılarak Ice 
Killer hakkında bilgi aldılar, kış mevsimine 
girdiğimiz şu günlerde araçların güvenli 
sürüşü için kullanılması gerektiği 
belirtilerek ayrıca çevreye duyarlı olması 
açısından da ürünün oldukça faydalı olacağı 
ifade edildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir 
taraftan kural getireceğiz, bir taraftan özel 
sektöre güveneceğiz, bir taraftan insanımızı 
eğiteceğiz, bir taraftan da Türkiye’yi hep 
birlikte daha güvenilir, her türlü kuralın 
uygulandığı bir ülke haline getireceğiz.” dedi.

Etkinlikle trafik meselesi konusunda 
toplumsal farkındalık yaratılması 
ve paydaşlarla görüş alışverişinde 
bulunulmasının amaçlandığına değinen 
Soylu, yapılan çalışmalarla trafik kazalarının 
azaltılmasını hedeflediklerini bildirdi

Soylu, yılda 1 milyon araç ve sürücünün 
trafiğe katıldığı ve trafik kazalarında 
yılda 7 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği 
bilgisini paylaşarak, trafik konusunda 
eğitim ve denetim faaliyetlerine özel 
önem verdiklerini vurguladı.

Sempozyumda ayrıca Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yavuz, Trafik 
Eğitim Araştırma Daire Başkanı Ali 
Temiz firmamıza plaket vererek Ice Killer 
hakkında bilgi aldılar.

Profimak Makina Otomotiv A.Ş. olarak 

Trafik alanında hizmet veren firma, 
kurum, kuruluşların tecrübelerini karşılıklı 
olarak paylaşılması amacıyla düzenlenen 
8.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu 
ve Sergisi 16-18 Kasım tarihleri arasında 
Ankara ATO Congresium Kongre 
Merkezinde gerçekleşti. Başbakan Binali 
Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı Dr.İsmet 
Yılmaz ve Emniyet Genel Müdürü Selami 
Altınok ile yerli ve yabancı vatandaşın da 
katıldığı sempozyumda üretici, uygulayıcı ve 
bilim insanlarının çalışmaları ve tecrübeleri 
karşılıklı olarak paylaşıldı. 

İçişleri Bakanı Soylu, saygı duruşunun 

bizler de bu konuda; “İnsana, çevreye ve 
dünya ya daha iyi, faydalı nasıl oluruz?” 
düşüncesiyle üzerimize düşen görevi 
günbegün geliştirmeye devam etmekteyiz.

Profimak, karayolu trafik güvenliğinin 
birbirini tamamlayan pek çok faktörün, 
uyumlu bir şekilde çalışması ile 
sağlanabileceği öngörüsüyle fuara ilk defa 
görücüye çıkan; Türkiye’de ilk, dünyada da 
benzeri olmayan patentli “Ice Killer” sistemi 
ile etkin olarak katılım sağladı.

ICE KİLLER SİSTEMİ İLE 
ARTIK TRAFİK DAHA 
GÜVENLİ HALE GELİYOR…
Ice Killer sistemi ile her bir araç karla 
mücadelede etkin rol almaktadır. 

Sistem -70 Co ‘ye kadar donmama 
ve doğada çözülebilir özelliğine sahip 
solüsyonu ile soğuk kış aylarında 
aracınızdan inmeden, park yerinden ilk 
hareketini sağlamakla beraber karayolu 
üzerinde de 72 saate kadar kalınımınım 
sağlayarak özellikle sabah erken saatlerinde 
meydana gelen gizli buzlanmanın da önüne 
geçerek hayati ve maddi kayıpları ortadan 
kaldırmaktadır.

Profimak Genel Müdürü Sayın Fırat; 
‘Sadece bu iki sistem ile milli servetimize 
ve ekonomimize geri dönüş açısından çok 
büyük katkı olmaktadır. Fuarda, standımızda 
bulunan Ice Killer ve yeni nesil Elektrikli Yol 
Süpürme Sistemi kamu, kurum görevlileri 
ile vatandaşların yoğun ilgisine neden olmuş 
ve beğeniyle karşılanmıştır.’



BÜYÜKŞEHİRDEN 
İLÇE BELEDİYELERİNE ARAÇ DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’in girişimleriyle 
Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB) tarafından 
Büyükşehir Belediyesine 2 
adet engelli aracı, 6 ilçeye 
ise 8 adet hizmet aracı 
hibe edildi.

encümen üyesi olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Şahin’in özel 
girişimleri sonunda ilçelerin 
lojistik açığını kapatan birlik, 
6 ilçeye 8 adet hizmet aracı 
gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi 
önünde düzenlenen araç 
dağıtım töreninde, Büyükşehir 
Belediyesi, Araban Belediyesi, 
Nizip Belediyesi, Oğuzeli 
Belediyesi, Nurdağı Belediyesi, 
Yavuzeli Belediyesi ve Karkamış 
Belediyesinin ihtiyacı olan 
hizmet araçları teslim edildi.

ŞAHİN: LOJİSTİK 
DESTEKLERE İHTİYAÇ 
DUYDUK
Araç dağıtım töreninde konuşan Başkan 
Fatma Şahin,  Gaziantep’ ulu bir çınara 
benzeterek, “Ulu çınarımızın her bir 
yaprağı da bir ilçemizdir. Bu ulu çınarın 
oluşmasında emeği geçen her bir ilçe 
belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Çok zor bir dönemden geçtik, dönem 
zor, yükü ağırdı. 2 milyon kardeşimizin 
yaşam kalitesini kurtarmak, vatandaş 
memnuniyetini artırmak için çok çalışmamız 
gerekiyordu. Çalışma sorunumuz yok çok 
şükür, akıl ve alın teriyle çalışıyoruz.  Bu 
çalışmayı yaparken zorluklarla karşılaştık, 
bir takım lojistik desteklere ihtiyaç duyuldu. 
Özellikle Büyükşehir yasasıyla şehir sınırları 
büyükşehrin hizmetlerine dahil olunca, 
taşradan merkeze gelmeye başladık, 
ilçelerimizin çok önemli eksikliklerini hızlı 
bir şekilde gidermeye çalıştık. En kısa 
sürede alanı kontrol altına alarak hattı 
müdafaa yok sathı müdafaa vardır, bu 
satıh bütün Gaziantep’tir dedik, yasanın ve 
dönemin zorluğuna rağmen en az zararla 
buradan çıkabilirizin gayretini gösterdik.

SİZLER KAHRAMANSINIZ, 
KOMUTANSINIZ
Belediyeler Birliğinin güçlü kurumsal 
bir alt yapısı var. Ben yeniden birliğin 
encümen üyeliğine seçildim. Eski Birlik 

BAŞKAN ŞAHİN: 
BELEDİYECİLİKTE 
TEÇHİZATINIZ OLMAZSA 
OLMAZ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin’in girişimleriyle Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 
Büyükşehir Belediyesine 2 adet engelli 
aracı, 6 ilçeye ise 8 adet hizmet aracı hibe 
edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 
“Belediyecilikte, iş makinanız olmazsa 
gerekli makine teçhizatınız olmazsa 
yaptığınız altyapıyı kuvvetlendiremezsiniz. 
İlçe belediye başkanları, büyük bir başarı 
hikayesi yazdı. Sizler kahramansınız, 
komutansınız” dedi.

Hem sosyal hem de kültürel çalışmalarla 
adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarına duyarsız 
kalmadı, ilçelerin araç sıkıntısını giderdi. 
Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği 

Başkanı Kadir Topbaş’a durumumuzu 
anlattım, lojistik destek konusunda yardım 
istedim. O da, ‘Gaziantep bizim için değerli, 
birliğimizin sigortası olan bu şehrin yükünü 
hafifletmek bize düşer. Her ilçemizin araç 
ihtiyacına yardımcı olalım’ dedi. 2 ay önce 
araçlarımız geldi. Aşırı yoğunluktan bir 
türlü teslim edemedik. Belediyecilikte, 
iş makinanız olmazsa gerekli makine 
teçhizatınız olmazsa yaptığınız altyapıyı 
kuvvetlendiremezsiniz. İlçe belediye 
başkanları, büyük bir başarı hikayesi yazdı. 
Sizler kahramansınız, komutansınız. Her 
ilçede verdiğimiz sözleri yerine getirdik, 
yolumuza devam ediyoruz. Büyükşehir 
olarak engellilere yönelik iki tane araç için 
destek aldık” dedi.

İLÇE BELEDİYE 
BAŞKANLARI TEŞEKKÜR 
ETTİ
Araç filosunu güçlendiren ilçe belediye 
başkanları, eksik olan araçların 
giderilmesiyle ilçe halkına hizmetin daha 
hızlı ulaşacağını vurgulayarak, bu konudaki 
hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma 
Şahin, ilçe belediye başkanlarına araçların 
anahtarını teslim etti.
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MERCEDES-BENZ TÜRK YETKİLİ SERVİSLERİNDE

‘‘ÜRETİCİ STANDARDINDA ONARIM’’
Mercedes-Benz Türk 
Kamyon ve Otobüs Ürün 
Grubu, yetkili servislerine 
6 ay süren bir eğitim 
başlattı. 
Eğitimi başarıyla 
tamamlayan Koluman 
Ankara ve Mengerler 
Ankara şubeleri “Otobüs 
ve Kamyon Üretici 
Standardında Hasar 
Onarım Merkezi”  
ünvanını almaya hak 
kazandı

Bu yıl kuruluşunun 50. Yılını kutlayan 
Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre en doğru hizmetleri 
sunmaya ve sunduğu servis ve hizmetleri 
genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 
yetkili servislerine 6 aylık bir eğitim veren 
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Ürün Grubu, eğitimi başarıyla tamamlayan 
yetkili servisleri “Otobüs ve Kamyon Üretici 

Standardında hasar Onarım Merkezi” 1 
Kasım günü gerçekleşen ödül töreninde ilk 
sertifikalarını verdi. Mercedes-Benz Otobüs 
Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Grup 
Müdürü Orhan Çavuş, Koluman Ankara 

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Adnan 
Cevher ve Mengerler Ankara Genel Müdürü 
Ünal Keskin, Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Yaşar Elidolu ve Kaporta Boya 
Servis Müdürü Sevinç Deniz’in katılımı ile 
gerçekleşen törenlerde, Koluman Ankara 
ve Mengerler Ankara Bayileri “Otobüs ve 
Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım 
Merkezi” sertifikasını almaya hak kazandı.

Müşterilerin araçlarının hasarlanması 
durumunda ilk günkü gibi güvenle ve 
konforla yola devam edebilmesi amacıyla 
bir çalışma başlatan Mercedes-Benz Türk 
Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, yetkili 
servislerine 6 ay süren bir eğitim vererek, 

servislerinin üretici 
standardlarında kaporta 
onarımını mümkün 
kılıyor. 

Eğitim kapsamında, 
ekipman kontrolleri 
ile servislerin yerinde 
eğitimi sağlanırken, 
yetkili servislerindeki 
kaporta teknisyenleri 
Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Fabrikası ve 
Pazarlama Merkezi 
eğitim bölümlerinde 

Mercedes-Benz Kaporta Teknisyeni 
eğitiminden geçiyorlar. Bu eğitim 
kapsamında yetkili servis teknisyenleri hem 
boya hem de kaporta kapsamında teorik 

ve pratik olarak 2 haftalık eğitim görüyor 
ve bu eğitim sonunda sertifika almaya hak 
kazanıyorlar.

Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık 
bir çalışma sonucunda kaporta ve boya 
onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin 
daha da artması ve ekipman optimizasyonu 
alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve 
süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili 
servisler “Otobüs ve Kamyon Üretici 
Standardında Hasar Onarım Merkezi” 
ünvanını almaya hak kazanıyor. Sertifikalı 
servisler tarafından onarılan araçlara da 
“Üretici Standardında Onarım Sertifikası” 
veriliyor. Bu sertifika, araçların fabrika 
standardında, orijinal parçalar ile Mercedes-
Benz Türk “Sertifikalı Kaporta ve Boya 
Teknisyenleri” tarafından onarıldığını ve 
fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik 
performans ve konfor özelliklerine sahip 
olduğunu temin ediyor. Bununla birlikte 
müşterilerin araçlarındaki hasar onarımları 
Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve 
işçilik garantisi altında oluyor.

Pilot çalışmasını Birollar Otomotiv İstanbul 
yetkili servisinde başlatan ve devamında 
Koluman ve Mengerler Ankara’da 
çalışmasını tamamlayan Mercedes-Benz 
Türk, müşterilerine daha kaliteli ve güvenli 
bir hizmet sağlamak amacıyla tüm Türkiye 
genelinde bayilerinin sertifikasyon sürecini 
en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor.
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BRİKET MAKİNESİ ÜRETEREK 
GELECEKLERİNİ ÖRDÜLER

Osmanlı’nın son 
dönemlerinden itibaren 
Balkan coğrafyasında 
yaşayan Rumeli Türkleri 
savaşlar ve göçlerin 
gölgesinde yaşamak 
zorunda kalır.

açar. 
Sirkeci’de 
Gülhane Parkı 
duvarına 
bitişik 12 
metrekarelik 
bu atölyede, 
Türkiye’nin ilk 
motorlu briket 
makinesini 
üretmek için 
çalışmalara 
başlarlar. 

Mustafa 
Keser ve 
ortağı İsmet 
Dayan, birlikte 
açtıkları bu 
küçük torna 
atölyesine 
‘Özen Torna’ ismini verirler. Bu ismi 
vermelerinin nedenini, yaptıkları işe 
gösterdikleri özen olarak açıklıyor Ertan 
Keser. Özen Torna’nın kurulduğu yılın ekim 
ayında, Keser ailesinin ikinci oğulları Turhan 
Keser dünyaya gelir. İki meslektaş zorlu bir 
sürecin ardından, Türkiye’nin ilk motorlu 
briket makinelerini üretmeye başlar. 

1960 yılına kadar işleri iyi gider ve piyasada 
tanınmaya başlarlar. 1960 devriminden 
sonra tüm Türkiye’de kriz başlar ve İsmet 
Dayan ortaklıktan ayrılarak bir başka 
sektöre geçer. Tek başına kalan Mustafa 
Keser yoluna devam ederken 1961 yılında 
Keser ailesinin üçüncü çocuğu Ertan Keser 
dünyaya gelir. 1963 yılında Mustafa Keser’in 
topuğunda nasıra benzeyen bir yara ortaya 
çıkar ve çok geçmeden bu yaraya kanser 
teşhisi koyulur. Mustafa Keser tedavi için 
daha önce Türkiye’den göç edip Almanya’ya 
yerleşmiş olan aile dostları Şemsi Bey 
ve eşi Madam Greta’nın da yardımları 
ile Almanya’nın München şehrine gider.  
München’deki hastanede 3 ay tedavi gören 
Mustafa Keser, herhangi bir olumlu sonuç 
alınamayınca Türkiye’ye döner. Dönüşünden 
birkaç ay sonra 18 Ağustos 1964’te henüz 37 
yaşındayken hayata gözlerini yumar.

Bu zor şartlarda yaşayan Türk ailelerinden 
biri de Tuna Nehri kenarındaki sevimli 
Rusçuk kentinde yaşayan Keser ailesidir. 
Özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında artan 
baskılardan bıkan Sali Keser ve eşi Emine 
Keser anavatana göç etmeyi düşünmeye 
başlar…

1950 yılında Bulgaristan ve Türkiye arasında 
imzalanan göç antlaşması Keser ailesinin 
umudu olur. Antlaşmadan faydalanan Keser 
ailesinin lideri Sali Keser, üç oğlunun en 
küçüğü Mustafa Keser ve eşi Hatice Keser’i 
ülkenin yaşam şartlarını öğrenmeleri için 
Türkiye’ye gönderir. Amacı daha sonra hep 
birlikte anavatana göç etmektir. İstanbul’a 
gelen Hatice ve Mustafa Keser çifti, Beyazıt 
Kalenderhane Sokak’ta ahşap bir eve 
yerleşir. Bulgaristan’da makine teknisyenliği 
ve tornacılık eğitimi alan ve birkaç yabancı 
lisan bilen Mustafa Keser ilk olarak 
Sirkeci’de bir torna atölyesinde çalışmaya 
başlar. Bulgaristan’da öğretmenlik eğitimi 
almış olan ve birkaç yabancı dil bilen Hatice 
Keser de kısa bir dönem öğretmenlik yapar. 
Bu arada çiftin ilk çocuğu Altan Keser, 1951 
yılında dünyaya gelir. Keser ailesi daha 
sonra 1954 yılında ABD’den gelen Marshall 
yardımlarıyla yapılan Gaziosmanpaşa 
Yıldıztabya semtindeki göçmen evlerine 
yerleşir.

ÖZEN TORNA İLE 
BAŞLADILAR
1954 yılına gelindiğinde Mustafa Keser, 
kendisi gibi Bulgaristan’dan göç ederek 
gelen İsmet Dayan ile birlikte ilk iş yerini 

ZORLUKLAR İÇİNDE 
VERİLEN MÜCADELE
Mustafa Keser’in vefatının ardından Keser 
ailesi için zor günler başlar. Çocuklar 
annelerinin çalışmasını istemezler ve 
ailenin en büyük oğlu olan Altan Keser, 
1965 yılında tahsil hayatına ara vererek 
babasının işini devam ettirmek zorunda 
kalır. Hâlihazırda mesleki eğitimi 
olmadığından çok zor şartlarla mücadele 
etmeye başlar. Çoğu zaman gündüzden 
gelen işleri kendi imkânları ile yapamayan 
Altan Keser, babalarının eski ortağı İsmet 
Dayan ile birlikte gece yarılarına kadar 
çalışarak, ailenin geçimini sağlamaya 
çalışır. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Keser 
ailesinin ortanca oğlu Turhan; öksüz, yetim 
ve kimsesiz çocukların okuduğu Küçükyalı 
Devlet Parasız Yatılı Okulu’nda tahsil 
hayatına devam eder. Henüz 10 yaşında 
olan Turhan Keser, Gaziosmanpaşa’daki 
evlerinden Küçükyalı’daki okuluna hafta 
sonları tek başına gidip gelerek, yol 
parasından dahi tasarruf sağlanmaya çalışır. 
Bu sırada en küçük kardeş olan Ertan 
henüz 3 yaşındadır ve aile ona babasızlık 
duygularını yaşatmama çabası içindedir. 
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Keser’in askerliği çıkar fakat Turhan Keser 
henüz öğrencidir ve işi öğrenmek için fazla 
bir süresi kalmamıştır. O da mecburen tah-
siline ara veriri ve ağabeyi Altan Keser’den 
işi öğrenerek atölyeyi çalıştırmaya başlar. 
Altan Keser, iki yıllık askerliğini tamamla-
dıktan sonra tekrar işlerin başlına geçer, bir 
yıl sonra da kardeşi Turhan askere gider. Bu 
dönemde Altan Keser, Seval Keser ile sade 
bir nikâh töreni ile evlenir.

Bu zaman zarfında Ertan Keser de büyü-
müş, 14 yaşına gelmiştir. Ertan Keser de 
ağabeyi Altan Keser e yardımcı olabilmek 
için tahsil hayatına kısa bir süre ara verir 
ve çalışmaya başlar. 1974 yılında Altan ve 
Ertan kardeşler, babalarından inşaat halinde 
kalan Topkapı Sanayi Sitesi’ndeki atölyeye 
Sirkeci’deki işyerlerini taşır ve bir torna daha 
alırlar. Ve böylece 1974-75 yıllarında servis 
ve garaj makineleri üretimine başlanır. 1975 
yılı sonunda Turhan Keser’in de askerden 
dönmesiyle üç kardeş daha güçlü olarak işe 

koyulurlar. Artık daha büyük 
yatırımlara başlamanın zamanı 
gelmiştir...

İŞLERLE BİRLİKTE 
AİLE DE BÜYÜYOR
İlk olarak garaj krikosu, daha 
sonra lastik sökme takma 
makineleri ve ondan sonra da 
hidrolik şişe tipi kriko üretmeye 
başlarlar. İşler büyürken aynı 
zamanda aile de büyümektedir. 
Altan Keser’in ilk çocuğu Fun-
da Keser 1975; ikinci çocuğu 
Mustafa Keser ise 1980’de 
dünyaya gelir.

1978 yılına Turhan Keser 
Sevinç Keser ile hayatını 
birleştirir. Turhan ve Sevinç 
çiftinin ilk çocukları Figen 
1979, ikinci çocukları Erkan 
Keser ise 1983 yılında dünyaya 
gelirler. Keser kardeşler, 1980’li 
yılların başlarında, mamullerini 
Türkiye pazarında tanıtıp pazar-
layabilmek için başta İzmir 

Bu arada Hatice Keser’e babasından miras 
kalan göçmen evi habersiz olarak satılır. 
Hatice Keser satılan evden ancak küçük 
bir pay alabilir. Zaten gelen para da geldiği 
gibi borçlara gider. Hatice Keser aileyi 
ayakta tutmak için terzilik yapmaya başlar. 
Çocuklar ise okuldan artan zamanlarında 
o dönemde yapabilecekleri her türlü işte 
çalışırlar. O günlerden bahseden Ertan Ke-
ser, “Eve 50 gram kıyma, sana yağın dörtte 
biri ya da 50-100 gram külah içinde zeytin 
alındığını hatırlıyorum ama bu durum bizi 

birbirimize kenetledi.” diyor. 

KESER AİLESİNİN İLK 
SANAYİ ADIMLARI
Keser ailesinin Sirkeci’deki atölyede başla-
yan sanayi yolculuğu, 1968 yılından itibaren 
kriko imalatı ve tamiratı ile devam eder. 
Bu dönemde, iş ortaklarıyla bazı sıkıntılar 
yaşarlar ve Altan Keser bu sıkıntıları tek ba-
şına göğüsler. 1971 yılına gelindiğinde Altan 

fuarı olmak üzere çeşitli yurt içi fuarlara 
katılırlar. Yeni makineler alarak imalatlarını 
güçlendirirler. İlk kez 1989 yılında, İtalya’nın 
Bologna şehrinde ziyaretçi olarak gittikleri 
fuara, ilerleyen yıllarda katılımcı olarak 
gitmeye başlar Atek Makina. İlk ihracatlarını 
da Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine 
yaparlar. Aynı zamanda bir satış mağazası 
açarak, kendi ürettiklerinden farklı ürün-
leri de pazarlamaya başlarlar. Altan Keser 
pazarlamaya; Turhan Keser finans, ithalat 
ve ihracata; Ertan Keser ise üretime bakar 
ve işleri geliştirirler.

ÖZEN TORNA’ ATEK 
MAKİNE’ OLUR
1981 -1983 yılları arasında Ertan Keser 
askerlik görevini yerine getirir ve ekibe 
tekrar katılır. Artık Altan, Turhan, Ertan 
keser kardeşlerin önlerinde başka engel 
kalmamıştır. İlk olarak, babalarından kalan 
‘Özen Torna’ ismini, dünyada daha bilinir bir 
isim olabileceğine inandıkları isimlerinin baş 
harflerinden oluşan ‘Atek Makine’ olarak 
değiştirirler.

Bu süreçte Ertan Keser, yarım bıraktığı 
tahsilini tamamlar ve yabancı lisanlarını 
geliştirir. Ertan Keser 1987 yılında Selmin 
Keser ile evlenir ve 1988 yılında Peker, 1993 
yılında İlter Keser adlarında iki oğlu dünyaya 
gelir. Gelişimine devam eden Atek Makina, 
1993 yılında Bayrampaşa’da şirket genel 
merkez ve satış mağazasını; 1996 yılında 
ise Hadımköy’de son sistem CNC makina-
larından oluşan fabrikasını kurar. Bu arada 
Funda Keser finans eğitimi alır ve firmanın 
muhasebe ve finans müdürü olur. Figen 
Keser ihracat müdürü, Erkan Keser’de ma-
ğaza ve iç piyasa satış ve pazarlama müdürü 
olur.  Mustafa Keser’de fabrika üretim ve 
planlama müdürü olur.

2001 yılında ekonomik kriz başladığında 
çalışanlarından kimseyi çıkartmadıklarını 
belirten Ertan Keser, “İşsizliğin, parasızlığın, 
sıkıntının ne olduğunu iyi biliyoruz, o yüzden 
kimseyi çıkartmak istemedik. İhracata 
ağırlık vermemiz gerektiğini anladık ve Bul-
garistan’ın Plovdiv şehrinde ‘Atek Machina’ 
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adlı bir satış merkezi açtık ve bu sayede krizi 
atlattık.” diyor. 

AİLE ANA YASASI VE AİLE 
BİRLİKTELİĞİNİN ÖNEMİ
Bu günlere birbirlerine bağlılıkları sayesinde 
gelen üç kardeş, çocuklarının da aynı duygu-
ları anlaması için çok sıkı bir Çekirdek Aile 
Anayasası ‘ Büyük Aile Anayasası Ve Şirket 
Anayasası hazırlamışlar. Bu ana Yasaların 
hazırlanması 9- 10 sene gibi bir zaman aldı. 
Ve halada ihtiyaçlardan doğan isteklerden 
dolayı güncellemeler deven ediyor. Çocuklar 
11 yaşından itibaren iş yerine getiriliyor ve 
böylece üçüncü jenerasyonun da işin içinde 
büyümesi sağlanıyor. Yine aile anayasası 
kapsamında, çocuklara birbirlerinin yakın 
evler alınarak belli bir süre birlikte yaşama-
ları sağlanıyor. Gelin ve damatların şirket 
içinde çalışamıyorlar ve şirketle herkese bir 
oy hakkı tanınıyor. Herkesin konumu, maaşı 
ve performans primleri yazılı olarak belirle-
nerek eşitlikçi bir yapı kurulmuş.

İŞ VE YAŞAM PRENSİPLE-
RİNİN ÖNEMİ
Ticaretteki en önemli prensiplerinin güvenir-
lilik olduğunu belirten Ertan Keser, “Kendi-
mize yapılmasını istemediğimizi başkasına 
yapamayız. Biz nasıl ki aldığımız malın iyi  ve 
garantili olmasını istiyorsak, müşterilerimiz 
de bizden aynı şeyleri  bekler” diyor. 15 yıl 
önce Made in Turkey imajının 
müşteriyi uzaklaştırdığını ifade 
eden Keser, “Artık bu durum 
değişti. Dün malımızı almamak  
için çeşitli sebepler ortaya atan 
yabancı müşterilerimiz,  artık 
sıra bekliyor. Güvenilirlikte 
İtalyan ve Alman rakiplerimizle 
ayni platformdayız diyor.

KARDEŞLERİN 
SOSYAL PAYLAŞIMI
Klasik Türk sanat musikisi 
Keser kardeşlerin en büyük 
hobileri. Altan ud, Turhan ka-
nun,  Ertan ise keman çalıyor. 

Yeşilyurt Spor kulübü Musiki korosunu ku-
ran kardeşler, sosyal yardım amaçlı olarak 
birçok vakıf ve hayır kurumu için konserler 
düzenliyor. Son yıllarda yurt dışı faaliyetle-
rinden dolayı Yeşilyurt Spor kulübündeki 
çalışmalarına ara vermek zorunda kaldık-
larını belirten Ertan Keser, “Şu an Bulga-
ristan’da Bultiş (Bulgar ve Türk işadamları) 
derneğinin yönetim kurulundaki faaliyetleri-
nin yanında, kültür faaliyeti olarak kimsesiz 
çocuklar yararına çeşitli konser ve etkinlik 
yapmaya devam ediyoruz.” diyor.

“ÖZKAYNAĞA DAYALI 
EĞİTİM BURSU VE AR-GE” 
STRATEJİSİ İLE TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME BAŞARISI
Atek Makina’yı, kendi alanında dünya lider-
liği hedefine taşıyan başarının ardında, “Öz 
kaynağa Dayalı Ar-Ge” stratejisi ile teknoloji 
geliştirme çabası yatıyor. Atek Makina Araş-
tırma - Geliştirme ekibinin, yöneticileri de 
dahil olmak üzere büyük bölümü, “Endüstri 
Meslek Liseleriyle Öz kaynak Geliştirme 
Projesi” kapsamında, öğrencilik yıllarında 
şirkete katılanlardan oluşuyor. Atek tarafın-
dan 1983 yılından itibaren kurumsallaştırılan 
proje kapsamında, İstanbul’da 10’dan fazla 
endüstri meslek lisesi müdürlüğü tarafından 
her yıl seçilen öğrenciler değerlendirmeye 
alınıyor. Öğrencilerle yapılan mülakatlar 
sonucunda, şirket yönetimi tarafından 

kabul edilenler, okulları ile birlikte haftanın 
birkaç günü Atek Makina’da çalışmaya 
başlıyor. Lise yıllarında şirket tarafından 
kendilerine verilen eğitim bursu, üniversiteyi 
kazanmaları halinde, Atek’te çalışmaya ara 
vermelerine rağmen, yüksek öğrenimleri 
bitene kadar artarak devam ediyor. Eğitim 
bursu alıp, Atek şirket kültürü ile yetişen 
endüstri meslek liselerinin erkek mezunları, 
üniversiteyi kazanamazlar ise, lise sonrasın-
da ya da üniversiteden mezun olup askere 
gittiklerinde, şirketin maddi desteği ‘askerlik 
yardımı’na dönüşerek her ay karşılıksız 

biçimde devam ediyor. 
Erkek ya da kız endüstri 
lisesi mezunlarından 
Atek Makina bursu ile 
okuyanlar, standart iş 
başvurusu prosedürüne 
gerek duyulmadan iş 
hayatına Atek Makina’da 
başlayabiliyorlar. Aynı sü-
reç, Atek Makina’yı kuran 
Keser ailesinin üçüncü 
kuşağından itibaren, 
şirkette çalışacak sonraki 
kuşaklarına da uygulanı-
yor. Atek bursu ile okuyan 
endüstri meslek lisesi 
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mezunları, başka şirketlerde ya da başka 
alanlarda çalışmayı seçseler de, şirket ile 
olan bağları kopmuyor ve Atek Makina’nın 
şirket dışında işbirliği yaptığı “güven networ-
kü”nü oluşturuyorlar.

ÖZERK AR-GE 
YAPILANMASI İLE 
YENİ TEKNOLOJİLERE 
DÖNÜŞEN ÇILGIN 
FİKİRLER
Çok genç yaşlardan beri birlikte 
çalışan ve Atek Makina’yı bir aile 
şirketi olarak bugünlere getiren 
3 kardeş, büyük önem verdikleri 
teknolojik gelişmeyi özgürleştir-
mek amacıyla, Ar-Ge Bölümü’ne 
“özerklik” tanımış. Kendileri de 
dâhil, şirket üst yönetiminden hiç 
kimsenin Ar-Ge Bölümü’nün günlük 
iş akışına müdahale edemediğini 
belirten Ertan Keser, “Ar-Ge Bölümü 
günlük iş planını, özgürce kendi 
yapısı içinde belirliyor. ‘Çılgın Fikirler 
Tablosu’ uygulamamız ile tüm 
çalışanlarımızın Ar-Ge bölümüne 

yeni fikirler sunmasını sağlıyoruz. ‘Çılgın 
Fikirler Tablosu’ adlı panoda herkes 
fikirlerini paylaşıyor. Üretime dönüşme 
zamanı henüz gelmemiş fikirleri çöpe 
atılmayıp saklıyoruz. ‘Aracın içinde, ilk 
kamyon lastik sökme takma makinesi’ 
gibi, ortaya atılışından birkaç yıl sonra 
üretilebilir hale gelenler, Atek Makina’nın 
teknolojik yenilikleri arasına katılmış 
oluyor.” diyor.

97 ÇEŞİT MAKİNA 
ÜRETİMİ, 6000 ÇEŞİT 
ÜRÜN
Atek Makine bugün Hadımköy’de 
bulunan son teknolojiye sahip modern 
tesislerinde, ISO-9001, CE ve dünya 
standartlarında diğer kalite güvenlik 
belgelerine sahip, lastik servis makineleri 
ve hidrolik kriko üretimi gerçekleştiri-
yor. Atek Makina’nın üretim konuları 
arasında, Jant Düzeltme, Temizleme ve 

Parlatma Sistemleri’nden, Lastik Sökme 
Takma Sistemleri’ne, Rot ve Balans Maki-
neleri’nden Lastik Şişirme Saatleri ve Hava 
Makaraları’na kadar 97 farklı çeşit makine 
yer alıyor.  Atek Makina, kendi markalarının 
yanında, birçok dünya markasının, geniş 
coğrafyalarda distribütörlüğünü yürütüyor. 
76 ülkede 106 satış noktasında satışa sun-
duğu 6000 çeşit ürün ile Atek Makina, garaj 
ve servis ekipmanlarında dünya liderleri 

arasında yer alıyor.

BÜYÜMENİN YENİ ÖNEMLİ 
ADIMI ATEK LİFT
Atek Makina, hidrolik alanındaki deneyimi-
ni 2012 yılında kurduğu ‘Atek Lift Hidrolik 
Kaldırma Sistemleri’ ile taçlandırmış. Farklı 
araç tipleri için 300 kilogramdan 3000 ki-
lograma kadar kaldırma kapasitesine sahip 
hidrolik arka kapak liftleri sunan Atek Lift, 
Atek Makina’dan Atek Group’a doğru atılmış 
en önemli adımlardan biri olmuş. Atek Lift, 
sanayi ve ticaret sektörüne sunduğu çözüm-
lerle birlikte, otobüsler için ürettiği ‘Engelli 
Yolcu Liftleri’ ile kurumsal sosyal sorumlu-
luk bilinciyle, öncülük üstlenmiş. Ayrıca 2013 
yılından sonra Atek Lift firması Atek Forklift 
ithalatı ve daha sonrada imalatını yapmayı 
planlıyor.

ATEK’İN AVRUPA’YA 
DOĞUDAN AÇTIĞI TURİZM 
KAPISI; CİTY HOTEL 
PLOVDİV
Atek Group, 2012 yılında açtığı ‘City Hotel 
Plovdiv’ ile Bulgaristan’daki yatırımlarına, 
turizmi de eklemiş. 90 yataklı 43 lüks odaya 
sahip ‘City Hotel Plovdiv’ ile Atek Group, bu 
topraklardaki kültür hazinelerimizi Türki-
ye’ye tanıtarak, iki ülke arasında gelişecek 
ilişkiler yoluyla, Avrupa’nın doğusundaki 
büyük iş fırsatlarını harekete geçirme mis-

yonunu da üstlenmiş. Ayrıca 
Atek Group City hotelin 
bünyesinde Bulgar ve Türk 
işadamları derneği BULTİŞ 
ana merkezi olup tüm 
toplantılara ve görüşmelere 
ev sahipliği yapıyor. Ertan 
Keser, “Bulgaristandaki City 
Hotel Plovdiv bizim çıraklık 
projemiz, kalfalık projemiz 
ise İstanbul’da iş insanları-
nın rahatına uygun bir otel 
projesi gerçekleştirmek.Bu 
proje, ustalık projelerimizin 
de zeminini oluşturacak.” 
diyor.
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DASSAULT SYSTÈMES
TİCARİ ARAÇ PAZARINDA ÖNCÜ 
OLUYOR

Dassault Systèmes, 
Volvo Group ve Eicher 
Motors Limited arasında 
Hindistan’da kurulan 
ortak bir girişim olan VE 
Commercial Vehicles 
Limited ‘in (VECV) 
Hindistan’ın büyüyen 
ticari araç pazarına 
yüksek kaliteli ve yenilikçi 
kamyonları maliyet 
açısından etkin bir şekilde 
geliştirip sunabilmek 
için 3DEXPERIENCE 
platformunu seçtiğini 
açıkladı. 

ürün gelişimine entegre bir yaklaşım 
için “Modular, Glocal ve Secure” 
endüstri çözüm deneyimini kullanıyor. 
Bu uygulama, şirketin mühendislik ve 
üretim değer zinciri süreçlerini, verilerini 
ve sistemlerini entegre ederek, kaliteyi 
artırmayı, ürün geliştirme sürecini 
düzene koymayı ve işletme çapında 
değer yaratmayı hedefleyen “Entegre Veri 
Yönetimi” girişiminin bir parçasıdır.

3DEXPERIENCE platformuna dayanan 
“Modular, Glocal ve Secure” endüstri 
çözüm deneyimi, dijital bilgiyi VECV’in 
iş ürün planlaması ve portföy yönetimi, 
ürün geliştirme, araç entegrasyonu ve 
üretim planlama departmanlarının yanı 
sıra iş ortaklarının da erişebildiği tek bir 
ortak çalışma ortamında birleştiriyor. 
Ekipler, küresel ürün tasarımlarının çevik 
değişkeni ve konfigürasyon yönetimi ile 
tüm değişkenleri içeren bir malzeme 
listesi ile kapsamlı ürün portföyünün 
karmaşıklığına çözüm getirebiliyor. 
VECV, maliyetler ve döngü sürelerini 
optimize ederken performans ve kalite 
açısından artan müşteri beklentilerini 
karşılayabiliyor.

Eicher Trucks & Buses şirketinin 
Operasyon Direktörü R S Sachdeva, 

-Entegre dijital veri yönetimi deneyimi, 
kaliteyi ve üretkenliği artırıyor

-3DEXPERIENCE platformu, bölgesel 
gereksinimler için araç geliştirmeyi 
hızlandırıyor

-Yenilikçi kamyonlar ve otobüsler, ticari 
araç pazarına rekabet avantajı getiriyor

-Bu örneklerden biri Hindistan’daki VE 
Commercial Vehicles Limited (VECV) 
örneği.

Dassault Systèmes, Volvo Group ve Eicher 
Motors Limited arasında Hindistan’da 
kurulan ortak bir girişim olan VE 
Commercial Vehicles Limited ‘in (VECV) 
Hindistan’ın büyüyen ticari araç pazarına 
yüksek kaliteli ve yenilikçi kamyonları 
maliyet açısından etkin bir şekilde 
geliştirip sunabilmek için 3DEXPERIENCE 
platformunu seçtiğini açıkladı. 

VECV, bölgesel gereksinimleri karşılayan 

şunları söyledi: “18 aylık bir ticari 
danışmanlık ilişkisinden sonra, yeni 
fikirleri kolayca test etmek, ürünün 
doğrulanma ve onaylanma sürecini 
hızlandırmak ve yenilikçi ürünleri 
piyasaya daha kısa sürede sunabilmek 
için iş süreçlerinin verimli hale 
getirilmesinin gerekli olduğunu fark 
ettik. 3DEXPERIENCE platformu ile 
müşterilerimizin çıkarlarının, ürün 
stratejisinden satış noktasına kadar, ürün 
geliştirme süreçlerinin her aşamasında 
temsil edilmesini dijital olarak 
sağlayabiliriz.” 

Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite 
Sektörü Başkan Yardımcısı Olivier Sappin, 
“Farklı bölgesel talepleri karşılamak 
ve farklılaşan teknolojilerin gelişimini 
yerelleştirmek için bir ürün stratejisi 
benimsemek, birçok orijinal ekipman 
üreticisi için önemli bir konudur” 
dedi.  “3DEXPERIENCE platformu, 
yeniliği hızlandırmak, ürün kalitesini ve 
performansı artırmak ve mühendislik 
sürelerini ve maliyetlerini düşürmek için 
dijital süreklilik sağlamaktadır. Bunun 
işlerine getirebilecekleri değeri fark eden 
ticari araç üreticilerinin sayısı her geçen 
gün artıyor.” 
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OPTIDRIVER XTENDED: C VE K SERİSİ İÇİN 
EKSTRA DÜŞÜK (KARINCA) VİTESLİ ŞANZIMAN

kullanmasına olanak 
sağlıyor.   

Renault Trucks’ın C ve K 
inşaat serisi araçları, artık 
robotize ve ekstra düşük 
karınca vitesli şanzıman 
olan Optidriver Xtended 
donanımı ile sunulabiliyor. 
Müşteriler, ihtiyaçlarına 
göre, birinci vitesin üzerine 
yerleştirilecek bir veya iki 
adet ek vites seçebiliyor. 
Bu özellik ile müşteriler, 
araçlarını oldukça 

yavaş hızlarda (0.7 ve 2km/s arasında) 
tamamen güvenli ve hassas bir şekilde 
kullanabiliyor.

Optidriver Xtended, kamyonların zorlu 
sürüş koşullarında kullanım konforunu ve 

Renault Trucks, C ve K serisi için 
ekstra yavaş karınca vitese sahip 
robotize şanzıman Optidriver Xtended’i 
ürün gamına ekliyor. Bu özellik, zorlu 
koşullarda çalışan müşterilerin C ve K 
serisi kamyonlarda ek olarak bir veya iki 
adet ekstra düşük hızdaki karınca vitesi 

manevra kabiliyetini artırmasının yanı sıra 
dik tepelerde ve tam yüklü durumlarda 
aracın ivme kazanmasını kolaylaştırıyor. 
Optidriver Xtended, debriyaja daha az 
baskı yüklendiği ve aşınma süresini 
uzattığı için müşterilerin işletme 
maliyetlerini de azaltıyor.  

13 vitesli yavaş versiyon (Over Drive*) 
inşaat ve ağır inşaat sektörü, 80 tonu 
aşan ağır taşımacılık işleri ve süpürme 
makinaları gibi sabit, yavaş hareket 
gerektiren uygulamalarda faaliyet 
gösteren müşteriler için tavsiye ediliyor. 
14 vitesli ekstra yavaş versiyon (Direct 
Drive ve Over Drive*) ise sadece taş ocağı, 
maden, orman, petrol ve gaz sahaları 
gibi uygulamaların zorlu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış dört çeker 
araçlar için mevcut bulunuyor.

toplamda 27 yeni iş 
makineleri ekleyerek 
ilçemizin her yerine 
etkin ve kaliteli hizmet 
vermeyi hedefledik. 
Bu yıl içinde  26.iş 
makinesini (15 adet 
çöp kamyonu, 1 adet 
silindir, 1 adet yol 
süpürme aracı, 4 adet 
damperli kamyon, 1 
adet çekici şasi araç, 
1 adet greyder, 2 
adet kazıyıcı yükleyici 
toplamda, 1 adet 
havuz tipi dorse), 
bünyemize katmıştık. 
Daha etkin ve kaliteli hizmet üretmek için 
bir  iş makinesini daha araç filomuza kattık.
Toplamda bu yıl 27 yeni  iş makinesini  
Samandağ Belediyesi bünyesine 
kazandırmış olduk. Yüz ölçümü bakımından 

Samandağ Belediyesi, ilçenin her yerinde 
etkin  ve kaliteli  hizmet verebilmek için iş 
araçlarına yenilerini ekleyerek ,araç filosunu 
günlendirmeye devam ediyor. Samandağ 
Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi 
lastik tekerlekli yükleyici kazandırıldı. 

Samandağ  Belediyesi, ilçe genelinde alt yapı 
,üst yapı  çalışmalarında kullanılmak üzere 
hizmet araç filosunu genişletmeye devam 
ediyor. 

Samandağ  Belediye Başkanı Mithat 
Nehir’in talimatı sonrasında, ilçede 
yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak 
üzere yeni  bir iş makinesi daha hizmete 
alındı. Samandağ  Belediye Başkanı Mithat 
Nehir yeni  iş makinesi hakkında destek 
Hizmetleri Müdürü Bedir  Zehra ,Samandağ 
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet  
Yıldız’dan bilgi aldı. 

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir 
açıklamasında:” Bu yıl içinde araç filomuza 

geniş bir ilçeyiz. Daha dinamik bir şekilde 
çalışıyoruz. Amacımız Samandağ’ımızı daha 
güzel günlere taşımaktır. Modern Kent  
kimliğine ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

BAŞKAN NEHİR: “AMACIMIZ, SAMANDAĞIMIZI 
DAHA GÜZEL GÜNLERE TAŞIMAKTIR”
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MANİSA’DA ÇÖP TARİH OLDU!
Manisa Büyükşehir 
Belediyesinin şehrin 40 
yıllık çöp sorununu tarihe 
gömdüğü Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve 
Düzenli Depolama 
Tesisi’nin açılışı, MHP 
Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Günlük 650 ton çöpün işleneceği tesisin 
Manisa’ya hayırlı olmasını dileyen MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, “Açılışını yapmaktan 
kıvanç duyduğumuz tesis, milletimizin 
bize verdiği emanete layık olduğumuzun 
göstergesi, güvencesidir. Projenin planlama 
ve yapım aşamasında özverili çalışmalarda 
bulunan Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey başta 
olmak üzere, tüm belediye personelimize, 
dava arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. Her birini ayrı 
ayrı tebrik ve takdir ediyorum. Ülkemize, 
Manisa’mıza ve siz değerli vatandaşlarımıza 
hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’ün yoğun çabasıyla 2012’de 
ilk adımları atılan uzun ve meşakkatli bir 
sürecin ardından 8 Mart 2016’da temelleri 

atılan Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve 
Düzenli Depolama 
Tesisi, görkemli 
bir törenle hizmete 
açıldı. Dev tesisin 
açılış törenine MHP 
Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ve 
Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Cengiz Ergün’ün 
yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcıları 
Şefkat Çetin, 
Celal Adan, Oktay 
Öztürk, Sadir 
Durmaz, MHP Genel Sekreteri İsmet 
Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları 
Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Mustafa 
Kalaycı, Başkan Ergün’ün eşi Şeyda Ergün, 
MHP’li milletvekilleri, ilçe kaymakamları, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan 
Can, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl 
Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir 
Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 
Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel 
Müdürü Yaşar Coşkun, Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı Nevin Taşlıçay, MCBÜ Rektörü 
Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet 
Türkgüler, Başkan Danışmanları Yasemin 
Aktan, Nursel Ustamehmetoğlu, Azmi 
Açıkdil, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, 
Genel Sekreter Yardımcıları, İller Bankası 
Bölge Müdürü Enver Çelebi, ilçe belediye 
başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, 
misafir il başkanları, Manisa ve ilçeleri Ülkü 
Ocakları başkanları, Nazilli, Çal, Aliağa, 
Isparta, Tarsus, Şalpazarı, Yalvaç, Menemen 
belediye başkanları, Büyükşehir Belediye 
Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet 
Güzgülü, Büyükşehir ve ilçe belediye 
meclis üyeleri, Büyükşehir ve MASKİ daire 
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, ulusal, bölgesel ve yerel 

gazetelerin temsilcileri, mahalle muhtarları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

MANİSA İÇİN TARİHİ GÜN
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende, tesisin 
tanıtımının yer aldığı film gösterisi 
gerçekleştirildi. Ardından törenin açılış 
konuşmasını yapmak üzere Manisa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 
sahneye davet edildi. Şahsı adına ve Manisa 
adına önemli ve tarihi günlerden birini 
yaşadıklarını belirten Başkan Ergün, Bugün 
Manisa’mız için şahsım için ve hatta ülkemiz 
için önemli bir gün. Şehircilik ve çevre 
adına bir devrin kapandığı ve yeni bir devrin 
başladığı gün. Bugün Manisa’mızın geleceğini 
kurtaracak ve ülkemiz ekonomisine önemli 
bir katkı sağlayacak Türkiye’nin yerel yönetim 
kaynaklarıyla yapılan en büyük entegre 
tesisinin açılış günü. Bu kutlu günde bizi 
yalnız bırakmayan, öngörüleriyle ne kadar 
haklı olduğu bugünlerde çok daha net 
anlaşılan, ülke gündemi bu kadar yoğunken 
bizlere vakit ayıran Türkmen Beyimiz, değerli 
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 
Beyefendi’ye ve Manisa’mıza dışarıdan teşrif 
eden tüm konuklarımıza hemşerilerim adına 
hoş geldiniz diyorum” dedi.

“MANİSA SEVDAMIZLA 
DAĞLARI DELİP YOLLARI 
VE DEV TESİSİ YAPTIK”
8 Mart 2016’da tesisin temelinin atıldığını 
hatırlatan Başkan Ergün, “O günü Manisa’nın 
bayram günü olduğunu belirtmiş, açılışını 
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yapacağımız günün de düğün 
günü olacağını ifade etmiştim. 
Aradan tam 1,5 yıl geçti. Böyle 
kısa bir sürede bu önemli 
çevreci yatırımı açılışa hazır 
hale getirmenin heyecanı 
ve mutluluğunu yaşadığımı 
belirtmek isterim. Bu sürece 
2012 yılında Katı Atık Bertaraf 
Tesisinin yerinin bulunmasıyla 
başladık. Çok uzun, yorucu, 
oldukça meşakkatli bir 
sürecin ardından çalışmasına 
başlayabildik. Bugün Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli 
Depolama Tesisi olarak 
gördüğünüz bu alan, o dönem ot 
bitmeyen bir dağ başıydı. Buraya 
çıkacak yol bile yoktu. Kendi 
ekiplerimizle kendi imkanlarımızla ilk olarak 
buraya çıkacak yolları yaptık. Manisa’ya 
olan sevdamızla dağları delip, yolları ve 
nihayetinde bu önemli tesisi hayata geçirdik” 
dedi.

GÜNLÜK 650 TON ÇÖP 
İŞLENECEK
Çevreci tesisin teknik detayları hakkında bilgi 
veren Başkan Ergün, “Manisa’mızın 40 yıllık 
çöp sorununu çözecek Katı Atık Bertaraf ve 
Düzenli Depolama Tesisimiz, toplam 440 
dönümlük arazi üzerine kurulmuş olup 
günlük 650 ton çöp işleme kapasitesine 
sahiptir. Peki bugüne kadar ne yapılıyordu? 
Toplanan çöpler merkezde ve ilçelerimizde 
vahşi depolama alanlarına götürülüp 
istifleme usulüyle biriktiriliyordu. Biz bugün 
buna son veriyoruz. Merkezin yanı sıra 
ilçelerimizin çöpleri de, kuracağımız transfer 
istasyonlarından alınarak semi treyler 
vasıtası ile bu tesise getirilecek. Mekanik 
ayrıştırma tesisinde el değmeden metal, 
plastik, alüminyum, poşet, kağıt-karton gibi 
geri dönüşebilir atıklar ayrıştırılarak lisanslı 
geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. 
Kompost üretilebilir nitelikli organik atıklar 
da membran kompost alanına gönderilecek. 
Kompost tesisinde gübre üretilecek ve 
üretilen gübre, belediyemizin park bahçe 
işlerinde kullanılacak” diye konuştu.

“ELEKTRİK ÜRETECEK, 
EKONOMİYE KATKI 
SAĞLAYACAK”
Tesisin ilk etapta 4 ilçeye ardından tüm 

ilçelere hizmet vereceğini de belirten Başkan 
Ergün, şunları söyledi: “Kısaca bir zamanlar 
patlamalarıyla yangınıyla gündeme gelen 
Manisa çöplükleri gidiyor, yerine elektrik 
üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan 
modern bir tesis gelmiş oluyor. Bu sayede 
insanımıza da temiz ve yaşanılabilir bir çevre 
kalıyor. Tabi ki geri dönüştürülemeyecek 
atıklar da var. Geri dönüşümü mümkün 
olmayan bu atıklar; geçirimsiz depolama 
sahasında üzeri örtülerek depolanacaktır. 
Depolama sonucu oluşan sızıntı suları ileri 
yöntem arıtma tesisinde arıtılarak çıkan 
metan gazından enerji üretilecektir. Böylece 
çevre kirliliğini önlemenin yanında ülke 
ekonomisine de büyük katkı sağlayacağız. 
Tesisin kurulum çalışmalarıyla birlikte ilimiz 
genelinde 9 adet transfer istasyonunun 
kurulum çalışmalarına da başladık. Turgutlu, 
Saruhanlı, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Salihli, 
Selendi, Demirci ve Sarıgöl ilçelerimizde 
kurulacak katı atık transfer istasyonlarıyla 
ilçede oluşan evsel katı atıklar tesise 
taşınacak. Öncelikle Turgutlu, Saruhanlı, 
Ahmetli, Yunusemre ve Şehzadeler 
ilçelerimizin katı atıkları tesise getirilecek. 
Bunun için Turgutlu ilçemizde katı atık 
transfer istasyonu kurulumu tamamlandı, 
Saruhanlı ilçemizdekiyse yapım aşamasında. 
Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Selendi, Demirci 
ve Salihli’nin bakanlık proje onayları 
tamamlandı ve ihalesine çıkılacak.”

YÜZDE 100 KAMU 
SERMAYESİ
Tesisin Türkiye’nin en büyük tesisleri 
arasında yer aldığını da sözlerine ekleyen 
Başkan Ergün, şöyle konuştu: “110 

milyon gibi bir yatırım 
bedeliyle Manisa’mıza 
kazandırdığımız bu önemli 
tesis, Türkiye’de entegre 
ve tam otomatik olma 
özelliğiyle İstanbul’la 
birlikte en büyük iki 
tesisten biridir. Yüzde 
100 kamu sermayesiyle 
şehrimize kazandırdığımız 
bu çevreci tesis, 
Türkiye’nin en kapsamlı 
ve en büyük tesisi olma 
özelliğiyle de Türkiye’de 
ilk ve tektir. Bugün burada 
Türkiye’nin ilk çevrecisi 
kabul edilen Manisa 
Tarzanı’nın hayallerini de 
gerçekleştirmiş olmanın 

gururunu yaşıyoruz. İnsan odaklı ve çevreye 
duyarlı belediyecilik anlayışımızla bu önemli 
tesisimizin 17 ilçemize hizmet verebilmesi 
amacıyla kapasitesini de arttırdık. Yeni 
açılacak alanda yaklaşık 52,2 milyon 
Euro’luk Yakma Tesisinin kurulması ve bu 
tesisten elektrik üretilmesini planlıyoruz. 
Bununla ilgili fizibilite raporunu Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Kurulacak 
yeni tesislerle çöpün tamamı gömülmeden 
bertaraf edilecektir.”

74 BİN KONUTU 
AYDINLATACAK ELEKTRİK 
ÜRETECEK
Çöpten elektriğin ne şekilde üretileceği 
konusunda katılımcıları bilgilendiren Başkan 
Ergün, “Uzunburun Katı Atık Bertaraf 
ve Düzenli Depolama Tesisimizin hayata 
geçmesiyle birlikte ilimiz genelindeki 1 milyon 
143 bin 781 metrekarelik vahşi depolama 
sahalarını kapatmış olacağız. Buradaki 
çöp sahalarından ve birazdan açılışını 
yapacağımız tesisimizden elektrik enerjisi 
elde edeceğiz. İlk etapta 1 yıl içerisinde elde 
edilecek elektrik enerjisiyle yaklaşık 74 bin 
konutun aydınlatma ihtiyacı karşılanacak. 
Daha sonra yapacağımız revizyonlarla birlikte 
3 yıl içerisinde toplam 231 bin konutun 
aydınlatma ihtiyacını karşılayabilecek bir 
enerji üretim tesisi oluşturmuş olacağız. 
Yani, Manisa’nın çöplerinden artık 
dumanıyla çevreyi kirleten yangın değil, 
ülke ekonomisine kaynak sağlayacak enerji 
çıkacak. Şehrimizin çöpleri, ülkemize milli 
servet olarak geri dönecek. Bu yüzden ayrıca 
mutluyum. Şükürler olsun ki, böylesi önemli 
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bir tesisi yapmayı ve tamamlamayı Cenab-ı 
Allah bizlere nasip etti” diye konuştu.

“ÇEVRECİ YATIRIMLARA 
ÖNCELİK VERDİK”
Manisa’nın kangren haline dönmüş 
sorunlarının üzerine kararlılıkla gittiklerini 
anlatan Başkan Ergün, “2009 yılında 
geçmişten gelen elektrik borçları nedeniyle 
elektrikleri kesilen, alacaklıların kapısında 
beklediği bir belediyeden, Türkiye’de 30 
büyükşehir belediyesi arasında bütçeyi en 
iyi kullanan belediye haline getirerek birinci 
seçildik ve trilyonluk yatırımlar yapan bir 
belediyeye ulaştık. Peki bunu nasıl yaptık? 
İşimize sahip çıktık, İşimizi takip ettik, 
işimizi yaptık, sizlerin desteğiyle bugünlere 
geldik hamd olsun. Biz göreve geldiğimiz 
2009 yılından bu yana şehrimizin öncelikli 
ve kangren olmuş sorunlarının üstüne 
kararlılıkla gittik. Günü kurtaran, popülist 
yatırımlardan ve siyasi yaklaşımlardan uzak 
durduk. Yalnızca Manisa’mızın, Manisa’mızda 
yaşayan hemşerilerimizin mutluluğu ve 
gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri 
hayata geçirmenin gayretini gösterdik. 
Manisa’mızın büyükşehir olmasının 
ardından çevreci yatırımlara öncelik verdik. 
Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri her 
zaman tuttuk. Gelecek seçimler için değil, 

gelecek nesiller için çalışacağız dedik ve 
bu sözümüzü “Aynesi İştir Kişinin” şiarına 
bağlı kalarak yerine getirdik ve getirmeye de 
devam edeceğiz” dedi.

“ÖNCE ÜLKEM, ÖNCE 
MANİSA’M”
Çöp sorununun yanı sıra suların arıtılması 
konusuna da hassasiyetle yaklaştıklarını 
aktaran Başkan Ergün, “Katı atık bertaraf 
tesisinin yanı sıra hizmete soktuğumuz ve 
yakın zamanda hizmete girecek olan Atık su 
arıtma tesislerimizle Manisa’mızın toprak 
ve su kirliliği sorununu kökünden çözmüş 
olacağız. Çevreye duyarlı belediyecilik 
anlayışımızla çok kısa zamanda faaliyete 
geçireceğimiz çevre dostu elektrikli toplu 
ulaşım araçlarımız ile hava ve gürültü 
kirliliğini Manisa’nın şehir içi yaşamından 
çıkarmaya başlayacağız. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi olarak yapmış olduğumuz 300’ü 
aşkın proje ile Türkiye’nin örnek belediyeleri 
arasında gösteriliyoruz. Çünkü biz “ÖNCE 
ÜLKEM VE MİLLETİM, SONRA PARTİM 
VE BEN” diyen Hareketin Lideri kıymetli 
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 
yönetimindeki Milliyetçi Hareket Partisi 
belediyesiyiz. Önce ülkem, önce Manisa’m 
dedik. Çok şükür iki dönemdir sizlere 
Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinin en 
güzel örneklerini gösterdik ve göstermeye de 
devam ediyoruz” diye konuştu.

“YOKLUKLAR İÇİNDE 
DESTANLAR YAZAN 
MİLLETİN ÇOCUKLARIYIZ”
Gelecek nesillere yaşanabilir bir Manisa 
bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan 
Başkan Ergün, “Çünkü bu topraklar, bu 
vatan canlarını ve kanlarını hiçe sayan aziz 
şehitlerimiz ve kahraman 
atalarımızdan miras kaldı 
bizlere, biz de bu şuur 
ve bilinçle mirasımıza 
ve emanetimize sahip 
çıkıyoruz ve çıkmaya 
da devam edeceğiz. 
Bizler yokluklar içinde 
destanlar yazan bir 
milletin çocuklarıyız. Miras 
aldığımız bu toprakların 
bugünün ve yarınların 
daha huzurlu, mutlu ve 
güvenle yaşanan vatan 
parçası olması için var 

gücümüzle çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir 
Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu 
başkomutanımız büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bizlere işaret ettiği 
Muasır Medeniyetler seviyesine ulaşmanın 
yolunun çalışmaktan geçtiğini biliyoruz ve 
Kurtuluş Savaşı veriyormuş gibi çalışarak 
çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini 
güven altına almaya çalışıyoruz. Gelecek 
nesillerden beklentimiz ailesine, vatanına, 
bayrağına sahip çıkmalarıdır. Arkamızda 
“Ne Mutlu Türküm Diyene” diyen nesiller 
bırakırsak bundan onur ve gurur duyarız” 
dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Konuşmasının son kısmında projenin 
hayata geçmesinde emeği olanları kutlayan 
Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bu tesisimizin hayata geçmesinde katkıları 
büyük olan İller Bankası Genel Müdürlüğü 
ve Bölge Müdürlüğü’ne, Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü ve Bakanlık yetkililerine, Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanımız 
Ertuğrul Yıldırım ve ekibine, tüm teknik 
ekibimize ve burada çalışmayı yürüten firma 
yetkilileriyle emeği geçen, katkıda bulunan 
herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 
Manisa’mıza ve açılışımıza teşrifleriyle bizlere 
büyük bir onur ve güç veren kıymetli Genel 
Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bizleri 
yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza 
da ayrıca teşekkür ediyorum. Birazdan 
açılışını yapacağımız bu önemli çevreci 
yatırımın Manisa’mıza, tüm ilçelerimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Nice 
güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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“MANİSA GÖZÜMÜZÜN 
BEBEĞİDİR”
Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, kürsüye davet edildi. 
Manisa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Genel Başkan Bahçeli, “Bizleri 
bir kez daha bir araya getirdiği için 
Cenab-ı Allah’a şükrediyorum. Ne mutlu 
ki Manisa ile tekrar kavuşmak nasip oldu. 
Hasretimiz dindi, özlemlerimiz son buldu. 
Manisa bizim gözümüzün bebeği olan bir 
ilimizdir. Manisa geçmişimizin tapusu, 
bugünümüzün garantisi, yarınımızın 
teminatıdır. Şehzadeler şehri Manisa’mız 
istikbale açılan ufuk kapımızdır. Burada 
asırlara uzanan hatıralarımız vardır. Bizler 
Manisa’ya bakınca sadece yalnızca kutlu 
ecdadımızın emanetlerini değil, yarınları 
inşa edeceğimiz heyecanı da buluyoruz. 
Sizler huzurluysanız bizler müsterih oluruz. 
Sizlerin yüzü gülüyorsa bizler rahat oluruz. 
Bu yüzden Manisa bizim için değerlidir, 
ülkemiz için hayati önemdedir. Manisa 
bize önce kutlu ecdadımızın sonra siz aziz 
vatandaşlarımızın emanetidir. Bu emanet 
başımızın üzerindedir” dedi.

BAHÇELİ’DEN BAŞKAN 
ERGÜN’E TEŞEKKÜR
Böylesine değerli bir emanete layık olabilmek 
için Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadrolarının 
büyük bir azim ve fedakârlıkla çalışmalarını 
sürdürdüğünü dile getiren Bahçeli, “Manisa 
şanlı geçmişimizle, güçlü ve parlak 
geleceğimiz arasında sağlam bir köprüdür. 
Bu çerçevede Manisa’ya yapılan her türlü 
yatırımın değeri tartışmasızdır. Bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz Uzunburun 
Katı Atık Bertaraf ve Düzenleme 
Tesisi’nin faaliyete geçirilmesine 
de aynı anlayışla bakıyoruz. 
Tamamı kamu bütçesiyle yapılan 
bu tesis, ülkemizin en büyük 
katı atık bertaraf tesislerinden 
birisi olacaktır. Gerçekleştirilen 
yatırımla Manisa’nın 40 yıllık çöp 
sorunu ortadan kaldırılacaktır. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
üretken belediyecilik anlayışı 
umut saçmaktadır. Açılışını 
yapmaktan kıvanç duyduğumuz 
tesis, milletimizin bize verdiği 
emanete layık olduğumuzun 
göstergesi, güvencesidir. Projenin 

planlama ve yapım aşamasında özverili 
çalışmalarda bulunan Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün 
Bey başta olmak üzere, tüm belediye 
personelimize, dava arkadaşlarımıza, emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
Her birini ayrı ayrı tebrik ve takdir ediyorum. 
Ülkemize, Manisa’mıza ve siz değerli 
vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

“DİK BAŞ, TOK KARIN, 
MUTLU YARIN”
Vatandaşların sıkıntılarını yakından ve 
titizlikle takip ettiklerini belirten Genel 
Başkan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi 
tüm kadrolarıyla gecesini gündüzüne 
katmakta, sizlerin yaşadığı her türlü sorun 
üzerine kafa yormaktadır. Bizler günü birlik 
siyasi hesap ve kazanımlar peşinde değiliz. 
Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı 
ve güvenliği her şeyden önce gelmektedir. 
Çünkü milletimiz mutsuzsa, biz geleceğe 
ümitle bakamayız. Millete rağmen siyaset 
yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Milletin 
duası, rızası ve desteği olmadan hiçbir 
siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır. 
Halden, dertten, talepten anlamayan, 
yüksek hedeflere varamayacaktır. En büyük 
arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu 
şekilde temsil etmek, hak ettiği gelişmişlik 
mevkilerine çıkarmak, sorunlarını kökten 
çözebilmektir. Her insanımızın beklentilerini 
karşılamak; dik baş, tok karın, mutlu yarın 
amacına ulaşmak için çalışıyoruz. Emin 
olunuz yaşadığınız tüm sıkıntıları büyük bir 
dikkat ve titizlikle takip ediyoruz” dedi.

“ÜZÜM MANİSA’NIN GÖZ 
BEBEĞİDİR”

Bu çerçevede Manisalı çiftçilerin de son 
dönemde yaşadığı sorunlara her açıdan 
odaklandıklarını vurgulayan Bahçeli, 
“Manisa büyük bir sanayi şehri olduğu 
kadar, ülkemizin tarım anlamında gurur 
kaynağı olan bir ilimizdir. Tarım anlamında 
Manisa’yı diğer illerimizden ayrıcalıklı kılan 
alanlardan bir tanesi de üzüm üretimidir. 
Özellikle üzüm üreticisi olan çiftçilerimizin 
meseleleri bugünlerde oldukça fazla 
gündemdedir. Üzüm, Manisa’nın göz bebeği, 
hatta kalbidir. Üzüm; çiftçilerimizin geçim 
kaynağı, ekmek kapısı, yaşı ve kurusuyla 
sofraların ve ekonomimizin vazgeçilmezi 
arasındadır. Ülkemiz dünyadaki çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatının yüzde 40 ile yüzde 
45’ni gerçekleştirmektedir. Ege bölgesinde 
yaklaşık 950 bin dekar bağ alanında ortalama 
250 bin ton kuru üzüm üretilmektedir” diye 
konuştu.

“ÜZÜM ÜRETİCİSİ HAYAL 
KIRIKLIĞINA UĞRADI”
Üzüm fiyatlarına da değinen Bahçeli 
şunları söyledi: “Türkiye’nin çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatı da 400 milyon 707 
bin dolar seviyesindedir. Ancak üzüm 
üreticisi kardeşlerim ne yazık ki üzgündür, 
hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta, 
emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim 
biliyorum, durumunuz zordur. Halinizin 
farkındayım, sesinizi duyuracak bir yer 
arıyorsunuz. Gözlerinize bakınca anlıyorum, 
mağdursunuz ve bir yardım bekliyorsunuz. 
Sorun ve beklentilerinizi görecek, size 
omuz verecek bir irade, tutunacak bir 
dal arıyorsunuz. İşte Milliyetçi Hareket 
buradadır. Sizin yükünüzü hafifletmek, 
sesinizi duyurmak, derdinize derman olmak 
için elimizden geleni yapacağız. Bu Milliyetçi 

Hareket Partisi sözüdür. İçiniz rahat 
olsun, sorunlarınızın takipçisiyiz. 
Her seviyede ve mümkün olan 
her yerde sıkıntılarınızın çözümü 
için elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. Bu sene kuru üzümün 
maliyeti çiftçilerimiz için ortalama 
3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Hatta 
bu rakamın 4 lira seviyesini aştığını 
sizler yaşayarak biliyorsunuz. 
Ancak üzüm taban fiyat 4 lira olarak 
açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki 
üzüm üreticisi çitçilerimizi hayal 
kırıklığına uğratmıştır.”
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2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar 
yüzde 2 oranında daralarak 643 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 477 bin 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde üretim yüzde 2 ve hafif ticari araç 
grubunda yüzde 3 oranında azalırken, ağır 
ticari araç grubunda ise yüzde 9 seviyesinde 
arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi 
kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Eylül dönemine 
göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. 
Aynı dönemde ticari araç pazarı ve hafif 
ticari araç pazarı yüzde 2 oranında artarken, 
ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 
6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar 
daralması son 2 yılda yüzde 49 seviyesine 
ulaştı.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 24 oranında 
artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 38 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam 
ihracat 984 bin adet, otomobil ihracatı ise 
689 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar ve Euro bazında yüzde 22 arttı. 
Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,2 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 58 artarak 8,6 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 59 artarak 7,8 
Milyar € seviyesine yükseldi. 

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış ile 
toplam 1 milyon 223 bin 838 adet taşıt aracı 
üretildi.

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

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 
262 bin 572 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Eylül dönemine göre, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı 
Ocak-Eylül döneminde toplamda yüzde 2 
azalırken, ürün grubu bazında

K. Kamyonda  yüzde 46

Minibüste   yüzde 30

B. Kamyonda  yüzde 11 

Otobüste   yüzde 3  
oranlarında artı ve

Midibüste   yüzde 7

Kamyonette  yüzde  5  
oranlarında azalma kaydetti. 

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
31 oranında artarak 839 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör 
üretimi yüzde 1 oranında azalarak 38 bin 734 
adet oldu.

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 
satışlar yüzde 2 oranında azaldı ve 642 bin 
695 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
3 oranında azaldı ve 476 bin 621 adet oldu.

•2007–2017 yılı Ocak-Eylül dönemine 
ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar 
payının 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 
yüzde 70 olarak gerçekleştiği görülmektedir

•2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla 

göre toplam otomobil satışları yüzde 3 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 22 oranında 
arttı.

Grafik 2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

•2007–2017 yılı Ocak-Eylül dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yüzde 49 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.Tablo  1.1 ( 36. 
sayfada görebilirsiniz  )

•2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla 
göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 6 
oranlarında artarken; yerli hafif ticari araç 
satışları yüzde 1 azaldı.

Grafik 3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 6 
oranında azalarak 15 bin 352 adet, kamyon 
pazarı yüzde 4 oranında azalarak 13 bin 
405 adet, midibüs pazarı aynı seviyesini 
koruyarak bin 316 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 37 oranında azalarak 631 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

•Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 
19, otomobil pazarı yüzde 30,  hafif ticari 
araç pazarı yüzde 1 artarken; ağır ticari araç 
pazarı yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. 

Tablo  2.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

İHRACAT
• 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 689 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 80’ini oluşturan 984 bin 
adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 
2016 yılına göre yüzde 24 oranında arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 
oranında artarken,  ticari araç ihracatı aynı 
seviyesini korudu. Traktör ihracatı de 2016 
yılı Ocak-Eylül dönemine göre aynı seviyesini 
koruyarak 10 bin 166 adet olarak gerçekleşti.
Tablo  3.1 ( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 18, otomobil 
üretimi ise yüzde 31 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 224 
bin adet, otomobil üretimi 
ise 839 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

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

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

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

TABLO 1.1: Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları
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PROMETEON TÜRKİYE KAMYONCU DURAKLARINDA
Pirelli kamyon, otobüs, tarım ve OTR 
lastiklerinin lisanslı üretici ve dağıtıcısı 
Prometeon Tyre Group’un Türkiye 
operasyonu Prometeon Türkiye, ağustos 
ve eylül aylarında ilginç bir projeye imza 
attı. “Kamyoncu Durağı” adı verilen 
etkinliklerde kamyon şoförleri ile bir 
araya gelindi. Türkiye genelinde 12 ilde 
17 tesiste bir ay boyunca etkinlikler 
düzenlendi. Bu etkinlikler sırasında 
yaklaşık 2.000 kamyon şoförüne ulaşıldı. 

Kamyoncu Durakları etkinliği boyunca, 
kamyonların lastik kontrolleri yapıldı. 
Etkinlikte ürün ve servisler ile ilgili bilgiler 
paylaşılırken, yolların kaptanlarına 
çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca kamyon 
şoförlerine ücretsiz kablosuz internet ve 
masaj koltuğunda masaj hediye edildi. 

Etkinlik sırasında Prometeon Türkiye 
ekibi ve bayileri kamyoncu duraklarında 
aktif rol aldılar. Pirelli markalı lastikler 
kamyon şoförlerine tanıtılırken, 

Geliştirdiği 
servis ve 
çözümleriyle 
lastik bakım 
yönetiminde 
uzman 
Pirelli marka 
endüstriyel 
lastiklerin 
lisanslı 
üreticisi 
Prometeon, 
Türkiye 
çapında 12 

ilde 17 tesiste Kamyoncu Durağı Etkinliği 
gerçekleştirdi. Bir ay süren etkinlikte 
yaklaşık 2.000 kamyon şoförüne ulaşıldı. 
Prometeon Türkiye, kamyon şoförlerine 
yönelik etkinliklere önümüzdeki dönemde 
de yenilerini eklemeyi planlıyor.  

Prometeon Türkiye bayileri de satışlar 
gerçekleştirdiler. 

Kamyoncu Durakları etkinliği ile ilgili 
açıklama yapan Prometeon Türkiye 
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, 
“Bu etkinlik sonrasında kamyon 
şoförlerinden oldukça güzel geri dönüşler 
aldık. Üç ay boyunca kooperatiflerle 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin 
sonrasında Kamyoncu Durakları 
projemizi hayata geçirdik. Bu etkinlik 
sayesinde kamyon şoförlerimiz ile 
aramızdaki duygusal bağı geliştirdiğimizi 
düşünüyoruz. Ayrıca bu etkinlik 
onlar nezdinde bilinirliğimizi arttırdı. 
Prometeon Türkiye olarak bu tür başarılı 
etkinliklerimizi önümüzdeki yılda da 
devam ettirerek kamyon şoförlerimizle 
daha sık beraber olacağız” dedi.

gerçekleştiren Temsa Motolu Araçlar Genel 
Müdürü Levent Akpulat, “Temsa Motorlu Araçlar 
olarak müşterilerimize değer verdiğimiz noktada 
biz de doğru yolda ilerleme kaydediyoruz, sizlerle 
ufuk açacak, iş birliğimizi kuvvetlendirecek 
fırsatlar yaratmak için bir araya geldik, bugün 
sizleri de dinleyerek sinerjimizi güçlendirmek 
adına alınacak adımları belirleyeceğiz” dedi.

Levent Akpulat’tan sonra söz alan Temsa 
Motorlu Araçlar Pazarlama Müdürü Aytuğ 
Bük de, dünyada 55, Türkiye’de 33 yıldan beri 
faaliyet gösteren, 25 yıldır yerli üretimi yapılan 
ve yakın zamanda toplam satışları 85.000 adede 
ulaşan Fuso Canter markalı hafif kamyonların 
üstün özelliklerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı 
Portalı’ndan bahsetti. Bük, “Müşterilerimizin  
ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz 
fonksiyonel ürünlerimiz, yüksek taşıma 
kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, yüksek manevra 
kabiliyeti, ferah kabinleri, konforlu tasarımı ve 
dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Rakiplerine 
göre taşıma kapasitesi avantajı da sunan Fuso 

Temsa Motorlu Araçlar, distribütörlüğünü 
yürüttüğü Fuso markasının işortakları olan 
nitelikli üst yapıcı firmaları 19 Ekim’de İzmir’de 
bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye’nin çeşitli 
illerinden 40’a yakın firma yetkilisi katıldı. 
Gerçekleştirilen toplantıya katılan Temsa Motolu 
Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, sektörde 
yeni fırsatlar yaratmanın önemine dikkat çekti. 
Ayrıca toplantıda yeni Fuso Canter ürünleri B35L 
ve 8BL çift kabin modellerinin yanı sıra, Fuso Üst 
Yapıcı Portalı hakkında bilgi verildi.

Temsa Motorlu Araçlar, iş ortaklarıyla iş birliğini 
güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak üzere 19 
Ekim 2017 tarihinde İzmir’de nitelikli üst yapıcı 
firmaları ile bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden sektörün önde gelen üst yapıcı 
firmalarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 
yeni Fuso Canter ürünleri B35L ve 8BL çift kabin 
modellerinin yanı sıra Fuso Üst Yapıcı Portalı 
hakkıda bilgi verildi.

Toplantının açılışında bir konuşma 

Canter, bu özelliği sayesinde her türlü üst yapı 

için elverişli bir araç” dedi. Aytuğ Bük’ten sonra 

bir sunum gerçekleştiren Kordsa Proje Lideri 

Elçin Çakal Saraç da kompozit teknolojileri, 

kompozit malzemeler ve otomotiv sektöründeki 

uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ikinci yarısında, katılımcı firmaların 

soruları cevaplanırken, araçlar hakkında 

teknik bilgiler verildi. Fuso Canter üst yapıcılar 

toplantısı, Fuso Canter ürün gamının yakından 

incelenmesiyle son buldu.

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR ÜST YAPICI 
FİRMALARI İLE İZMİR’DE BİR ARAYA GELDİ



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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“GÖKYÜZÜNÜ İGDAŞ 
SAYESINDE GÖREBİLİYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, INGAS 
2017’nin ikinci gününde 
yaptığı konuşmada 
“İGDAŞ olmasaydı şu 
anda gökyüzünü sadece 
martılar ya da pilotlar 
görebilecekti” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, INGAS 2017’nin 
ikinci gününde yaptığı konuşmada “İGDAŞ 
olmasaydı şu anda gökyüzünü sadece 
martılar ya da pilotlar görebilecekti” dedi.

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’nın 
(INGAS 2017) ikinci gününde konuşan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
Fatih Dönmez, kendisinin de eski bir İGDAŞ 
çalışanı olduğunu belirterek, “O dönemde 
gazeteler maske hediye ediyordu, insanlara 
maske takmadan sokağa çıkmayın 
diyorlardı. İGDAŞ olmasaydı şu anda 
gökyüzünü sadece martılar ya da pilotlar 
görebilecekti” diye konuştu.

“BU KIŞ SIKINTI 
YAŞAMAYACAĞIZ”
İGDAŞ’ın dev organizasyonu INGAS 
2017, ikinci gününde de oldukça önemli 
konuşmacılara ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 
sisteme verilebilen doğalgaz kapasitesinin 
de giderek arttığını ifade ederek, “Geçmişte 
kış aylarında yaşadığımız sıkıntılı 
dönemleri bu kıştan itibaren yaşamamış 
olacağız. Yaptığımız altyapı yatırımları 
bizlere esneklik kazandıracak, bu da 
kaliteli, ekonomik, sürdürülebilir bir 
gaz arzı sağlayacaktır. En önemlisi 
seçim şansı tanıyacaktır. Tedarikçiler ve 
tüketiciler de böylece ciddi bir esnekliğe 
kavuşmuş olacak. Artık doğalgazda 
da satıcıların belirleyeceği bir piyasa 
yapısından alıcıların belirleyeceği bir 
pazara doğru ilerliyoruz” dedi.

“SAĞLIKLI NEFES 
ALAMIYORSANIZ 
ÜRETEMEZSİNİZ”
INGAS 2017’nin konukları arasında yer alan 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise INGAS 
2017’nin doğalgazın geleceğine köprü te-
masıyla, Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi 
olma hedefine hizmet ettiğini belirterek, 
“EPDK olarak bizler de bunu hedefliyoruz. 
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Bunun için şeffaf yapımızı güçlendirmemiz 
gerektiğini biliyoruz. Sadece 6 ilde kullanılan 
doğalgazı ülkemizin her yanında kullanılabi-
lir hale getirdik. Doğalgaz olmayınca nefes 
alma kalitemiz düşüyor. Sağlıklı bir nefes 
alamıyorsanız ne çalışabilirsiniz ne uyuyabi-
lirsiniz ne de üretebilirsiniz, bunun bilinciyle 
gece gündüz çalışarak problemlerin minimi-
ze edilmesini sağladık” diye konuştu.

“WEO’DA DOĞALGAZ 
VURGUSU YAPILACAK”
Dünya doğalgaz sektörünün öncü 
kuruluşları arasında yer alan Uluslararası 
Gaz Birliği’nin (IGU) İcra Direktörü Menelaos 
Ydreos da INGAS 2017’de konuşan isimler 
arasında yerini aldı. Yaptığı konuşmada 

14 Kasım’da Londra’da yayınlanacak olan 
World Energy Outlook’u (WEO) okuma 
fırsatı bulduğunu ifade eden Ydreos, 
burada doğalgazın çevresel avantajının 
vurgulanacağını belirtti. Ydreos ayrıca metan 
salınımıyla ilgili dünyanın en büyük doğalgaz 
şirketlerinin ciddi anlamda çalıştığını 
sözlerine ekledi.
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BETON İZMİR 2018 FUARI, 
İNŞAAT VE HAZIR BETON SEKTÖRLERİNİ 
İZMİR’DE BULUŞTURACAK

Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB) ve 
Kalite Fuar Yapım A.Ş. 
tarafından düzenlenen 
Beton İzmir 2018 Fuarı, 
hazır beton, çimento, 
agrega ve inşaat 
sektörlerini İzmir’de bir 
araya getirecek. “Beton 
İzmir 2018 Hazır Beton, 
Çimento, Agrega, 
İnşaat Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı” 25-
28 Nisan 2018 tarihleri 
arasında İzmir’de 
gerçekleştirilecek.

ATLAS ATIK YÖNETİMİ; 
“REW İSTANBUL 2018’İ 
HEDEFLERİNE ULAŞMA 
ADRESİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ”
İFO Fuarcılık tarafından düzenlenen 
REW İstanbul, Şubat ayında 12 bin sektör 
profesyonelini ağırlamaya hazırlanırken, 
organizasyona 20 ülkeden 170 firmanın 
katılımı bekleniyor. Fuarda yer alacak 
firmalardan Atlas Atık Yönetimi, “amaç ve 
hedeflerine ulaşmada önemli bir adres” 
olarak gördüğü REW İstanbul 2018’de; 
oluşan her türlü atığı, son teknoloji ve 
sistemleri kullanarak toplayan, taşıyan, 
geri dönüşümünü yapan ve tamamına 
yakınını bertaraf edip yenilenebilir 
enerji ve geri kazanım sağlamaya 
yönelik hizmetlerini sergileyecek.  Fuar 
katılımcılardan Forsen Makine ise Türkiye 

distribütörlüğünü yaptığı Alman firmaları 
Sennebogen Maschinenfabrig GmbH, Jenz 
GmbH ve Eggersmann GmbH firmalarının 
sektördeki yeniliklerini REW İstanbul’a 
taşıyacak. 

REW İstanbul 2018, başta büyük sanayi 
kuruluşları olmak üzere üretim yapan 
tüm sektör firmalarının bir taraftan, 
yasal zorunluluk haline getirilen çevre 
sorumluluklarını yerine getirirken, diğer 
taraftan atıklarını birer ekonomik değer 
olarak yeniden değerlendirebilmelerine 
imkân tanıyan teknolojilere 14. kez ev 
sahipliği yapacak. Fuarda, katı atık, su ve 
atık su arıtımı, bio-enerji, atık toplama 
ve taşıma araçları, ayırma, arıtma ve 
presleme makineleri, geri dönüşüm 
sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, 
yenilebilir enerji teknolojileri ve kentsel 
çevre temizlik araçları gibi onlarca farklı 
kategoride yenilikler sergilenecek.
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YENİGÜN İNŞAAT, AFRİKA’DAKİ DEV SPOR 
KOMPLEKSİ İÇİN FORD TRUCKS’I TERCİH ETTİ

taşıyacak ve 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda 
da kullanılacak Japoma Spor Kompleksi 
Projesi’nin inşaatında kullanacak. 

9 Ekim’de düzenlenen araç teslimat 
töreniyle birlikte Ford Trucks yönetimi 
tarafından Yenigün İnşaat’a plaket takdim 
edilirken, 11 adet Ford Trucks araç teslim 
edildi. Törene Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu 
Üyesi Edip Yenigün, Yenigün İnşaat Genel 
Müdür Yardımcısı Celal Çıtak, Yenigün İnşaat 
Makine ve Ekipman Sorumlusu Gökhan 
Yıldız, Ford Trucks Kıdemli Bölge Satış 
Sorumlusu Fatih Çeken ve Başer Otomotiv 
Kamu ve Özel Satışlar Müdürü Murat 
Başarır katıldı.

AFRİKA’NIN SAYILI SPOR 
KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ 
OLACAK

1973 yılından bu yana inşaat sektöründe çok 
sayıda ulusal ve uluslararası dev projeye 
imza atan Yenigün İnşaat, araç filosunu 
Afrika’daki stadyum inşaatı projesinde 
kullanmak üzere 11 yeni Ford Trucks 
modeliyle genişletti. Yenigün İnşaat satın 
aldığı 11 adet Ford Trucks aracı Kamerun’un 
en büyük spor kompleksi olma özelliği 

Avrupa kalitesinde bir temizlik 
anlayışı da getiriyor.

Soğuğa ve güneş ışınlarına karşı 
dayanıklı olan konteynerler, alt 
kısımlarında, atık çöp sularının 
dışarı sızmasını engelleyen 
250 litrelik depo barındırıyor. 3 
metreküp kapasiteli konteynerler, 
kullanım kolaylığı ve boşaltma 
esnasındaki sessizliği ile gürültü 
kirliliğinin de önüne geçiyor.

Esat’tan, Karapınar’a; Emek’ten 
Öveçler’e kadar yoğun olarak kullanılan 
semt merkezlerindeki cadde ve bulvarlara 
yerleştirilen 3 bin kompozit askılı çöp poşeti de 
vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor.

GÜNDE BİN 350 TON ATIK
İlçe genelinde günde bin 350 ton atık toplayan 
Çankaya Belediyesi söz konusu yeni sistemle, 
katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm 

Çankaya Belediyesi başlattığı Avrupa modeli 
“Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve “Askılı 
Çöp Poşeti” sistemiyle Çankaya’yı pırıl pırıl 
yapıyor. İlçe genelinde semtlere yaklaşık 2 
bin konteyner ve 3 bin çöp poşet yerleştiren 
belediye, günde bin 350 ton atık topluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: 
“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”

Çankaya Belediyesi başlattığı Avrupa modeli 
“Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve “Kompozit 
Askılı Çöp Poşeti” sistemiyle Çankaya’yı pırıl 
pırıl yapıyor.

Oran’dan, Dikmen’e; Çayyolu’ndan Cebeci’ye 
kadar Çankaya’nın pek çok semtine yaklaşık 
2 bin yer üstü konteyner ve 3 bin çöp poşet 
yerleştiren Çankaya Belediyesi, mahallelere 

alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini 
de artırıyor.

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.

ÇANKAYA’DA

YENİ SİSTEMLE TEMİZLİK 

Kamerun’un en büyük şehri Douala’da 
hayata geçirilecek ve Afrika’nın sayılı spor 
komplekslerinden olacak Japoma Spor 
Kompleksi Projesi, 50 bin kişilik stadyum, spor 
salonu, olimpik yüzme havuzu, 2 antrenman 
sahası ve tenis kortlarını içermekte olup 750 
milyon liranın üzerinde bir yatırım değeri 
içeriyor. Kamerun’un en büyük spor kompleksi 
olma özelliğini de taşıyacak projede yer alan 
stadyum, Kamerun’da düzenlenecek olan 
2019 Afrika Uluslar Kupası’nda kullanılacak.

Uluslararası inşaat sektörünün en tanınmış 
yayını olan Mac-Graw Hill Enginnering News 
Record dergisinin “En Büyük Uluslararası 
Müteahhit Firmalar” listesinde üst üste 5 yıldır 
yer almayı başaran Yenigün İnşaat, yurtiçinde 
ve yurtdışında konut, spor tesisi, sosyal tesis, 
idari ve askeri bina, otel ve ofis inşaatları, 
baraj, liman, otoyol, havalimanı gibi birçok 
mega projeyi üstlendi.
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BRİSA’NIN 300 MİLYON DOLAR YATIRIMLA 
HAYATA GEÇİRDİĞİ AKSARAY FABRİKASI 
2018’DE ÜRETİME BAŞLAYACAK

BRİSA İŞ ORTAKLARI, ŞİRKETİN KURULMAKTA OLAN ÜRETİM ÜSSÜNÜ GEZDİ

Brisa, İzmit’ten sonraki 
ikinci üretim tesisini 
300 milyon Dolar 
yatırımla Aksaray 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kuruyor. 
Brisa ve Bridgestone’un 
teknoloji, inovasyon ve 
Ar-Ge gücünün ürünü 
olan ikinci fabrikanın 
2018 yılında üretime 
geçmesi planlanıyor. 
Son hazırlıkların 
yapıldığı fabrika, 
Brisa’nın iş ortakları 
için tesis gezisi ve bayi 
konseyine ev sahipliği 
yaptı.

Bridgestone ve Lassa markaları ile 
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 300 
milyon dolar yatırımla Aksaray Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ikinci bir fabrika inşa 
ediyor. Yüksek teknoloji ile katma değerli, 
yerli üretim için kurulan fabrika, Brisa’nın 
iş ortaklarına ev sahipliği yaptı. 32 iş 
ortağı, fabrika gezisi ve bayi konseyi için 
bir araya geldi. 

Brisa’nın iş ortaklarına, Brisa Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup 
Demir, Brisa Pazarlama Direktörü Evren 
Güzel ve Brisa Satış Direktörü Taylan 
Avcıoğlu eşlik etti. Kurulumu devam 
eden fabrikanın üretim holünü ziyaret 
eden iş ortakları, Brisa’nın yeni dönem 

stratejisinde ve gelişiminde önemli bir 
rol üstlenecek olan ikinci üretim üssünü 
yakından tanıma şansı elde ettiler.

Brisa, 2013 yılında kurulum çalışmalarına 
başlanan Aksaray fabrikasına toplamda 
300 milyon ABD doları yatırım yapıyor. 
Brisa, yıllık 10 milyon adet üretim 
kapasitesine sahip olan İzmit’teki üretim 
tesislerine ek olarak, Aksaray fabrikasının 
yıllık üretim kapasitesinin yılda 4,2 milyon 
adet olmasını planlıyor.

VERİMLİLİK, 
ÇEVRECİLİK VE 
KALİTE
Toplamda 952.903 m2’lik bir 
alanda kurulan ikinci fabrika, 
Bridgestone ve Brisa’nın Ar-
Ge ve inovasyon alanındaki 
deneyimi üzerinde yükseliyor. 
Bridgestone’un küresel arenadaki 
know-how’ı ve teknolojilerinden 
yararlanan Brisa, yüksek 
teknolojiye sahip, yenilikçi bir 

fabrika inşa ediyor. Fabrika aynı zamanda 
Brisa’nın sürdürülebilirlik stratejisi ile 
paralel olarak verimli ve çevreci bir yapıya 
sahip. 

Brisa’nın Aksaray fabrikası, faaliyete 
geçişiyle birlikte son teknoloji ürünü 
lastiklerin üretildiği bir üsse dönüşecek. 
Binek ve hafif ticari araç lastikleri üretimi 
gerçekleştirilecek olan fabrikada, 2018 
senesinde üretilen ürünlerin %70’i çevre 
dostu olacak.
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JCB üretmekte olduğu inşaat ekipmanları, 
tarımsal ve endüstriyel ekipmanlar 
alanlarında 70 yılı aşkın süredir liderliğini 
sürdürmektedir. LOADALL adını verdiği 
teleskopik yükleyiciler, JCB’ nin ürettiği en iyi 
ürünlerinden yalnızca birini oluşturmaktadır.

JCB, 1977’de ilk Loadall’ı tasarlayıp 
üretmesinden 2016 yazına kadar olan 
sürede 200.000’inci teleskobik yükleyicisini 
üreterek bir rekora imza attı ve 200.000’ 
inci Loadall’ı üretme kilometre taşını geride 
bıraktı. Şimdi 2017 yılında, JCB teleskobik 
yükleyici satışlarında tartışmasız dünya 
lideri olarak bu simgesel makinenin 40. Yıl 
dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

PEKİ, LOADALL’I NASIL 
ÜRETİLİYOR? DÜNYANIN 
LİDER TELESKOBİK 
YÜKLEYİCİLERİNİ ÜRETMEK 
NELERİ İÇERİYOR?
JCB Loadall’ın dünyanın lider teleskobik 
yükleyicileri arasında yer almasını sağlayan 
en önemli özelliği, ürünün sac halinden son 
kullanıcıya kadar geçen süreye kadar tüm 
kontrollerinin merkezi olarak yapılmasıdır.

ÜRETİMDE MÜKEMMELLİK
Loadall üretim bölümü 40 yılı aşkın süredir 
JCB’nin Rocester, Staffordshire’daki merkez 
ofis üretim tesisinin kalbi olmuştur. Şu anda 
30’dan fazla temel Loadall modeli üretiliyor. 

Loadall üretim hattı tek başına şase, denge 
ayakları ve yüksek dayanıklılığa sahip 
bomların yapımında yıllık 35.000 tondan 
fazla yüksek kalitede çelik tüketiyor.

JCB’ nin Staffordshire’daki üssünün 
yakınlarındaki diğer JCB tesisleri de JCB 
motorları, JCB şanzımanları ve aksları, 
Loadall kabinleri ve tüm hidrolik ramlar ve 
silindirleri üretiyor.

Bu, JCB’nin tasarımcılarının ve 
mühendislerinin, müşteriler için 
performansı ve üretkenliği artıracak şekilde 
her şeyin kusursuzca birlikte çalıştığından 
emin olmak amacıyla her bileşende ince 
ayar yapmasına olanak tanıyor.

Montaj hatlarına kesintisiz temini 
sürdürmek için şase ve bom üretim 
tesisinde iki vardiya uygulanıyor. 

Çelik sac, kamyonlarla geliyor ve üretim 
binasının dışında üzeri örtülerek depolanıyor. 
Ardından, denge ayaklarına özel bir yan 
üretim alanıyla birlikte, biri bomlar ve diğer 
şase için olmak üzere iki ana üretim hattına 
besleniyor.

Özenli planlama, kesme aşamasında 
atıkların en aza indirilmesini sağlarken, 
bilgisayarlı tasarım, gelen malzemenin 
%77’ye kadar olan kısmını kullanmak için 
farklı bileşen parçalarını her çelik sacla 
birleştiriyor. 

Atık sac, geri dönüşüm amacıyla 
tedarikçilere geri gönderiliyor. 

15 mm’ye kadar kalınlıktaki çelik sac dört 
bilgisayar kontrollü kesme makinesinde 
kesilirken, 20-40 mm çelik ise CNC plazma 
kesme makineleriyle kesiliyor. 

JCB son zamanlarda Loadall hattında ek 

lazerli ve plazma 
kesme ekipmanlarına 
1 milyon £’dan dan 
fazla yatırım yaptı. 
Plazma kesme 
ekipmanları daha 
sonra üretim 
aşamasında kaynak 
verimliliğini artırmak 
için keserek yiv açısı 
bile oluşturabiliyor. 
Lazerli kesme 
ekipmanından 
gelen bom çeliği 
daha sonra bomun 
kutu bölümünü 
oluşturmak amacıyla 
650 tonluk bir 

prese geçiyor. Her aşamada, ekipman 
operatörleri uygulamadaki sonraki bölümü, 
yani “müşterileri”yle birlikte kaliteyi 
sürdürmekten sorumludur.

Bom kısımlarına başlangıçta burçlar 
takılarak punto kaynağı yapılırken, şase 
yanlarına tüm gerekli delikler açılarak 
bunların dişleri açılıyor. Modele bağlı olarak 
ortalamada iki şase tarafını yapmak 45 
dakika sürüyor ve bunu 7-12 dakikalık delik 
açma ve delik dişi açma işlemleri izliyor.

Tüm şase ve bom yapılarına, her sac 
parçasını kusursuzca yerinde tutan 
karmaşık çok modelli delme kalıplarında 
elle punto kaynağı yapılıyor. Şase ve bom 
kaynağının %70’e kadar olan kısmı robot 
kaynak makineleriyle yapılıyor, ulaşılması 
zor alanlardan oluşan kalan %30 ise 
operatörler tarafından elle tamamlanıyor.

Loadall üretim tesisinde inanılması zor bir 
biçimde her yıl 14.509.818 m kaynak teli 
kullanılıyor.

Şase kaynakla bir araya getirildikten sonra, 
bir ikiz delme makinesi iki deliğin kusursuz 
biçimde hizalanmış olduğundan emin 
olmak için bom montaj noktalarının nihai 
silindir çapını tamamlıyor. Ardından, 1,2 m 
£ değerindeki iki bilgisayar kontrollü işleme 
merkezi bom kısımlarını deliyor, dişlerini 
açıyor ve montaja hazır biçimde tamamlıyor.

JCB SARISI
Yapı ve tarım makineleri pazarlarında bazı 

STFA grup şirketlerinden 
SİF İş Makinaları’nın 
distribütörlüğünü yaptığı 
dünyanın önde gelen iş 
makinası üreticilerinden 
JCB’nin geliştirdiği LOADALL 
(Teleskobik Yükleyiciler) 
üretiminin 40.Yılını kutluyor.

“JCB LOADALL’IN (TELESKOBİK YÜKLEYİCİLER) 
40. YIL DÖNÜMÜ (1977-2017)”
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renkler JCB sarısı olarak kolayca tanınır 
ve bu şekilde ünlüdür. Bomlar, şaseler ve 
stabilizörlerin tamamı her türlü kiri gidermek 
ve çeliğin yüzeyini boya uygulamasına 
hazırlamak amacıyla hafif bir kumlamayla 
başlayan iki saatlik bir boya işleminden 
geçiriliyor.

Başlangıçta makineler, parçalar bir araya 
getirildikten sonra boyanıyordu ancak artık 
tüm bileşenler daha yüksek kaliteli bir 
son kat sağlamak için montajdan önce ön 
boyama işleminden geçiyor. 

JCB iki paket akrilik boya uygulaması 
kullanıyor ve tesis Loadall’ları boyamak için 
her yıl 73.000 litre astar boyanın yanı sıra 
50.000 litre cila kullanıyor. Tamamlanan 
bileşenler makineye sağlam ve koruyucu bir 
kaplama sağlamak için 90-120C arasında 
fırınlanıyor.

JCB sarısı uzak ara en popüler renk olsa 
da müşteriler Loadall’ları aynı titiz son kat 
standartlarına göre boyanmış olarak kendi 
logolarına sahip şekilde sipariş edebiliyor.

LOADALL MONTAJI
Bomların ve şaselerin üretiminde 300 kişinin 
çalıştığı Loadall üretim tesisinde, montaj 
hatları 460’tan fazla kişiyi istihdam ediyor. 

Tüm montaj çalışanları en az üç iş 
fonksiyonunu gerçekleştirecek şekilde 
eğitiliyor, bu da gerektiğinde hatta yer 
değiştirmelerine olanak sağlıyor. 

Kablolama tertibatı şaseye takılması 
gereken ilk bileşen. Alt montaj bölümleri 
kablolama tertibatları, motorlar ve 
şanzımanlar, kabinler ile aks düzeneklerini 
hazırlayan ana montaj hatlarının her bir 
tarafında bulunuyor. Bu alt montaj bölümleri 
üretimin süreç boyunca sorunsuz biçimde 
ilerlemesini sağlayacak şekilde gerektiği gibi 
ana hatlara besleniyor.

Hatta herhangi bir tam boy Loadall süreç 
boyunca birbirini takip eden farklı modellerle 
üretilebiliyor. Kompakt Loadall’lar için ikincil 
bir hat bulunuyor.

Şirketin Wrexham’daki tesisinde üretilen 
JCB aksları şasenin döndürülerek ikinci 
montaj hattının başlatıldığı erken bir 
aşamada tekerlek takılarak şaseye monte 
ediliyor. Sonra şirketin Rocester tesisi 
bünyesindeki hidrolik bileşen bölümünün 
ürettiği hidrolik valf blokları, ramlar ve 
silindirler geliyor.

Derby yakınlarındaki JCB Power Systems’ın 
ürettiği motorlar, alt montaj hatlarında 

eklenen egzozlar ve yardımcı parçalarla 
birlikte JCB Transmissions’ın Wrexham’daki 
tesisinde üretilen şanzımanlara takılıyor.

Bir JCB Loadall’da 3000 adede kadar tek 
bileşen ve 1.000 adede kadar yapılandırma 
bulunabilir. Her makinenin üretimi hatta 
doğru parçaların doğru zamanda gelmesini 
sağlamak için dikkatlice koordine edilir. 35 
üretim aşamasından geçen bir Loadall’ı 
tamamen monte etmek yaklaşık sekiz saat 
sürer.

Loadall kabinleri JCB’nin Rugeley’deki kabin 
tesisinden tamamen son hali verilmiş olarak 
geliyor ve bu kabinler makinenin soğutma 
sistemiyle birlikte takılıyor. Bom alt montaj 
hattı, iki, üç veya dört bom bölümü takılıp 
yapı denge ayaklarından sonra şaseye 
takılmaya hazır yapı üretilerek şase hattıyla 
paralel olarak çalıştırılıyor.

Montaj hattında bulunan üç ayrı kalite 
kontrol noktası, her makinenin JCB’nin titiz 
kalite standartlarını karşılamasını sağlıyor.

TEST SÜRELERİ
Makine tamamlanmış durumdayken, 
yağlar ve sıvılar eklenerek motor ilk kez 
çalıştırılıyor. Ardından her Loadall iki güç 
aktarma sistemli test tamburundan birine 
giriyor. Makineler kayışlarla sabitleniyor 
ve motor ile şanzıman güç aktarma 
organlarının kalibrasyonunu yapmak 
amacıyla 13 dakikalık tam hız test tamburu 
testlerinden geçiriliyor.

Loadall’lar iyice ısıtıldıktan sonra hidrolik 
bileşenlerin bütünlüğünü kontrol etmek 
amacıyla mor ötesi ışık kullanılan UVXPOSE 
kabinine giriyor. Başlangıçta kullanılan 
sıvılar mor ötesi ışık altında kolayca 
görülebilen bir izleme katkısı içeriyor.

Yalnızca bu kalite kontrolü tamamlandıktan 
sonra son gövde bileşenleri ve motor 
kapakları takılıyor. Daha sonra makineler 
montaj hattından ayrılıyor ve son derece 
eğitimli 10 operatörün her Loadall’da 
kapsamlı testler yaptığı harici bir test 
tesisine gidiyor.

Bu, ısınma, direksiyon testi ve makinenin 
10 dakika boyunca tam yükseklikte ve tam 
mesafede bir test ağırlığı tuttuğu bir ağırlık 
testini içeriyor. Bu aşamada makineyle 
birlikte gönderilmek üzere sipariş edilen her 
türlü ataşman da takılarak test ediliyor.

Ardından makineler Teslimat Öncesi 
İnceleme (PDI) merkezine gönderilmeden 
önce ek bir kalite onayının parçası olarak 

kontrol için ikinci bir UVXPOSE karanlık 
odasına giriyor. PDI makinenin gönderilmeye 
hazır hale getirilmesi için kapsamlı bir 
kontrolü de içeriyor.

MÜŞTERİ ODAĞI
Mart 2016’da, JCB’nin Loadall bölümü 
Loadall Müşteri Odağı Merkezi’ni açtı. 
Her Loadall PDI’dan makinenin bir kez 
daha ayrıntılı olarak baştan sona kontrol 
edildiği CFC’ye geliyor. Etiketler takılıyor 
ve müşterinin isteğine uygun olarak alet 
kutuları, ek aydınlatma ve diğer isteğe bağlı 
ekipmanların eklenmesiyle özelleştirme 
tamamlanabiliyor.

Loadall’lara gönderilmeden önce otomotiv 
tarzı bir temizlik işlemi uygulanarak 
müşterilerin makinelerini mümkün olan en 
iyi durumda teslim almaları sağlanıyor. Bu 
noktada, taşıma sırasında hasar meydana 
gelmediğinden emin olmak için bir dizi 
fotoğraf çekiliyor.

Ancak, CFC’deki gerçek yenilik Komuta 
Merkezi. 

Artık her Loadall modeli JCB’nin LiveLink 
telematik sistemine sahip olarak üretiliyor 
ve bu sistem Komuta Merkezi’ne bilgi akışı 
sağlıyor. Veriler aynı zamanda JCB’nin 
teknik web hizmetleri merkezinden ve 
müşteri aramalarından da aktarılıyor.

Bir ekip dünya genelindeki Loadall’lardan 
alınan tüm mevcut bilgileri derliyor.

Bir sorun görülürse, ekip nedene yönelik 
bir sorgulama başlatıyor ve sorun üretimle 
ilgiliyse hızlı bir şekilde fabrikaya geri 
bildirimde bulunulabiliyor. Daha sonra, 
Komuta Merkezi kalitenin en yüksek 
standartlara uygun olduğundan emin olmak 
amacıyla üretilecek sonraki makine partisini 
izliyor. Bu, makinelerin doğrulanıp kontrol 
edilmesini sağlamak için CFC hattındaki 
tablet bilgisayarlara fotoğraflı ve yazılı 
talimatlar göndermeyi içeriyor.

Sistem sahadan yapılan geri bildirimin hızını 
büyük ölçüde artırıyor. Normalde bu geri 
bildirim işlemi haftalar sürüyordu. 

CFC’de nihai inceleme sona erdikten 
sonra, makineler tüm dünyadaki bayilere 
ve müşteriler gönderilmeye hazır şekilde 
gönderim alanına taşınıyor. Ancak burada 
bile, JCB’nin titiz kalite düzeylerinin 
sürdürülmesini sağlayarak müşterilere 
dünyadaki en iyi teleskopik yükleyicileri 
sunmak amacıyla tüm yükleme, kaldırma 
testleri yapılarak Loadall denetimleri 
yapılıyor. 
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BP TÜRKİYE, 
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA 
OMSAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

BP Türkiye, istasyonlarına 
nakledilen akaryakıt ve 
LPG ürünlerinin karayolu 
taşımacılığı için OYAK 
şirketlerinden OMSAN 
Lojistik ile iş birliği yaptı.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin 
Thomsen, iş birliği hakkında şunları 
söyledi: “BP Türkiye olarak ’sıfır kaza-
sıfır hata’ prensibiyle operasyonlarımızı 
gerçekleştirerek müşterilerimize daha 
emniyetli ve güvenli bir hizmet sunmayı 
amaçlıyoruz. Taşımacılık sektöründeki 
bilgi, deneyim birikimi ve standartların 
yerleşmesiyle operasyonlarımızı her 
konuda donanımlı iş ortaklarımızla 
beraber yürütmek amacıyla OMSAN 
Lojistik firmasını tercih ettik. Yüksek 
standartlardaki tankerlerle bu operasyonu 
emniyetli bir şekilde gerçekleştirerek yol 
güvenliğine büyük katkıda bulunuyoruz. 
OMSAN Lojistik ile yaptığımız bu iş birliği 
ile ‘Akaryakıtta BP Kalite Güvencesi’ 
hedefimizi başarıyla gerçekleştireceğimize 
inanıyorum çünkü BP olarak Sağlık-

Türkiye’nin lider lojistik firmalarından 
OMSAN, dünyanın en büyük enerji 
firmalarından biri olan BP ile beş yıllık 
akaryakıt ve LPG taşıma anlaşması 
imzaladı. Böylece OMSAN, BP Türkiye’nin 
taşıma tedarikçileri arasındaki yerini aldı. 

Emniyet-Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) 
politikalarımız gereği, her faaliyetimizde 
olduğu gibi, karayolu taşımacılığı alanında 
da hatasız bir operasyonla, insana ve 
çevreye zarar vermeden ürünlerimizi 
terminallerden akaryakıt istasyonlarımıza 
ulaştırmayı hedefliyoruz.”

İş birliği hakkında konuşan OMSAN 
Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan 
Keskin, “Bugün burada bir OYAK grup 
şirketi olan OMSAN ve BP Türkiye olarak 
kaliteli hizmeti sunmayı ilke edinen, gurur 
duyulacak bir iş birliğine imza atıyoruz. 
OMSAN olarak bu proje kapsamında 30 
milyon TL yatırım yaparak 190 yeni sürücü 
istihdamı sağladık ve ADR taşımacılığı 
yapan araç filomuza 81 araç kattık. 
BP Türkiye ile birlikte yaratacağımız 

sinerjiyle, akaryakıt ve 
otogaz taşımacılığında, 
diğer faaliyetlerimizde 
olduğu gibi uluslararası 
standartları uygulayarak, 
sıfır hata ve sıfır kaza 
hedefiyle sektöre 
örnek olacak bir proje 
gerçekleştireceğimize 
inanıyorum” dedi.

BP Türkiye, OMSAN 
Lojistik aracılığıyla, 
akaryakıt ve otogaz 
olmak üzere 81 araç ve 
190 karayolu taşımacılık 
operatöründen oluşan bir 
filo ile bayilerine hizmet 
verecek. Bu sayede 
yılda yaklaşık 10 milyon 
kilometre yol katedilerek 
900 km3 akaryakıt 
ve otogaz dağıtımı 
gerçekleştirilecek.
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İTFAİYE YENİ ARAÇLARLA 
GÜÇ KAZANDI

İtfaiye Teşkilatı’nın 303. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle ‘İtfaiye 
Haftası’ etkinlikleri 
kapsamında hizmete 
alınan yeni araçlar 
törenle filoya katıldı.

sıkıntılı günlerinde halkın yanında… Olası 
yangınları söndürmek için cansiperane bir 
şekilde mücadele eden değerli itfaiyemizle 
gurur duyuyoruz. İtfaiye teşkilatı daha da 
güçlü olsun istiyoruz” dedi.Altepe, itfaiyenin, 
gerek personel gücü gerekse donanımlı ekip 
ekipman ve araçlarla etkin hizmet vermesi 
hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarının 
genişlemesiyle itfaiye teşkilatının da çalışma 
alanının arttığını anlatan Başkan Altepe, 
“Bursa’da 11 bin kilometrekarede, 17 ilçe ve 
1076 mahallede her türlü olaya müdahalede 
bulunuyor, itfaiye teşkilatımız. Hatta yaz 
aylarında bazen günde 60’ı aşkın noktada can 
ve mal kaybı olmasın diye çalışıyorlar. Yılda 
yaklaşık 9 bin civarında olay oldu Bursa’da… 
Bu rakam bu işin ne kadar önemli olduğunu 
da gösteriyor” şeklinde konuştu.

ETKİN MÜCADELE
Başkan Altepe, olası afetlerde, en hızlı 
müdahaleyle can ve mal kaybını en aza 
indirmek amacıyla çalışan itfaiye teşkilatının 
personel sayısının 350’den bugün 480’e 
çıktığını söyledi. Gönüllü itfaiyecilerle 525 ilave 
personelin de çalışmalara destek olduğunu 
anlatan Başkan Altepe, “Personelimiz, 
gönüllülerle birlikte bini aşmış oluyor. Daha 
önce 11 noktada olan İtfaiye teşkilatımız, 
artık 66 noktada müdahale edebiliyor. Bu da 
yaklaşık 6 kat büyüdüğümüzün ve müdahale 
gücümüzün de arttığının emaresi… Sahillerde 
de can güvenliği için yapılan çalışmalarda 14 

Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması 
hedefiyle çalıştıklarını anlatan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, İtfaiye 
Teşkilatı’nın hem personel hem de ekip 
ekipmanlarla günden güne güç kazandığını ve 
51 yeni aracın daha hizmete alındığını söyledi.

İtfaiye Teşkilatı’nın 303. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle ‘İtfaiye Haftası’ etkinlikleri 
kapsamında hizmete alınan yeni araçlar 
törenle filoya katıldı. Bursa’nın daha 
yaşanabilir bir kent olması hedefiyle 
çalıştıklarını anlatan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, İtfaiye Teşkilatı’nın 
hem personel hem de ekip ekipmanlarla 
günden güne güç kazandığını ve 51 yeni 
aracın daha hizmete alındığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 
filosuna katılan yeni araçların hizmete 
alım töreni, Küçük Sanayi İtfaiye Grubu’nda 
gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, törende 
yaptığı konuşmada, kentin en önemli 
dinamiklerinden olan itfaiyenin güç 
kazanmasının değerine dikkati çekti.

İtfaiye teşkilatının yaşamdaki önemine 
vurgu yapan Başkan Altepe, “Bugün 51 yeni 
aracımız İtfaiye Teşkilatı bünyesine katılıyor. 
İtfaiye teşkilatımız, bizim en önemli birimimiz” 
dedi.

“GURUR DUYUYORUZ”
Yaklaşık 303 yıl önce kurulan İtfaiye 
Teşkilatı’nın 3 asırdan fazladır Bursa’ya 
hizmet ettiğini anlatan Başkan Altepe, 
“Büyükşehir Belediyesi’nin halkla en yakın 
temastaki birimlerinden olan İtfaiye, en 

ayrı noktada bu yaz 55 kişi kurtarıldı. İnsana 
yönelik güzel bir hizmet” dedi.

TEŞKİLAT DONANIMI ARTTI 
Başkan Altepe, yaklaşık 8,5 milyon TL 
değerindeki 51 aracın katılmasıyla teşkilatın 
daha donanımlı hale geldiğini kaydederek, 
“İtfaiye teşkilatımız daha güçlü bir şekilde 
hizmet verecek. 40 adet yangın söndürme 
tankeri, kırsal mahallerimizde kurulan 
gönüllü itfaiye teşkilatlarına verilecek ve 
traktör arkası yangın söndürme tankeri 
anında müdahale çalışmalarına katkı 
sağlayacak. Yangın söndürme tankerleri 
gönüllü itfaiye teşkilatlarımızın yer 
aldığı Osmangazi Seç, İnegöl Deydinler,  
Mustafakemalpaşa Kumkadı, Çaltıbük, 
Koşuboğazı, Taşpınar, Karacabey Karakoca, 
Dağkadı, Harmanlı,  Orhangazi Çakırlı, 
Orhaneli Gümüşpınar, Büyükorhan Sarnıç, 
Danacılar, Mazlumlar,  Harmancık Akalan’a 
teslim edilecek. Bunun yanında 2 adet 20 
tonluk, 2 adet 16 tonluk ve 1 adet 10 tonluk 
olan toplam 5 adet su ikmal tankeri, İnegöl, 
Gürsu, İznik ve Mustafakemalpaşa itfaiye 
gruplarında; 6 adet merdivenli itfaiye aracı da 
İnegöl, Yenişehir, İznik, Mustafakemalpaşa, 
Orhangazi ve İhsaniye İtfaiye gruplarında 
hizmet verecek” diye konuştu.

Törene katılan minik itfaiyecilerin 
gerçekleştirdiği temsili tatbikatın ardından 
Başkan Altepe, yeni araçları inceleyerek, 
çalışma teknikleriyle ilgili bilgi aldı.
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HAREKET’İN YENİ YATIRIMI 
TÜRKİYE’NİN İLK 750 TONLUK MOBİL VİNCİ OLDU

Hareket, full konfigürasyon olarak 
teslim aldığı yeni mobil vinçle makine 
parkında bulunan vinç sayısını 
81’e yükseltti. Türkiye’de rüzgar 
enerjisi santralleri yatırımlarının 
%50’sinin taşıma, kaldırma ve montaj 
operasyonlarını gerçekleştiren Hareket, 
yeni mobil vinci RES yatırımlarında 
kullanmayı planlıyor. Yeni mobil vinç, 
Türkiye’de kullanılmamış olarak 
satın alınan en büyük mobil vinç olma 
özelliğini taşıyor. 

ÇEKİCİ YATIRIMI
Hareket, vinç yatırımının yanı sıra makine 
parkına 4 adet 2017 model Volvo 540 HP çekici 
ve 4 adet Faymonville marka dorse de ekledi. 
Son yatırımlarla birlikte Hareket’in çekici 
sayısı 72’ye yükseldi.

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği 
alanında Türkiye’nin lider kuruluşu Hareket, 
yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Her yıl sürekli büyüyen ve 2017 yılı bütçesinin 
de %30’unu yatırımlara ayıran Hareket, 
makine parkına son olarak 750 ton kapasiteli 
Liebherr LTM 1750-9 vinç modelini ekledi. 

konuşmada, Tırsan olarak müşterilerinin 
her türlü ihtiyacına çözümler 
geliştirdiklerini ve müşterilerinin 
sonuna kadar arkasında durduklarını 
söyledi. Nuhoğlu, “Seray Uluslararası 
Taşımacılık, Tırsan Perdeli Maxima 
Plus semi-treylerleri tercih ederek, 
aracın sunduğu hafiflik avantajı ile 
daha fazla ağırlık taşıyarak verimliliğini 
arttıracaktır” dedi. 

TIRSAN FABRİKASI, ARTIK 
TÜRKİYE’NİN FABRİKASIDIR 
Seray Uluslararası Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Doğan Bayındır ise yaptığı 
konuşmada, “Tırsan’ın Adapazarı’nda bulunan 
fabrikasını gezdim ve çok gurur duydum. 
Artık bu fabrika, Türkiye’nin fabrikasıdır” dedi. 
Bayındır, Tırsan’ın Türk markası olmasının 
önemine işaret etti ve Tırsan ile bugüne kadar 
sorunsuz bir işbirliği gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Doğan Bayındır sözlerine şu şekilde 

Tırsan, Tırsan Perdeli Maxima Plus treyler 
ile 2.800 mm iç neti ve 385/65 R 22,5 lastik 
ölçüsüyle 4.030 mm gabari sunuyor.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 
karayolu taşımalarında sektörün öncü 
firmalarından olan Seray Uluslararası 
Taşımacılık’a Tırsan Perdeli Maxima Plus 
T.SCS X+ treylerleri teslim etti. Firma, 
yeni aldığı araçlarla birlikte 50 adetlik filo 
büyüklüğüne ulaştı.

Her türlü taşımacılığa özel geliştirdiği 
çözümlerle öne çıkan Tırsan, lojistik 
firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. 
Seray Uluslararası Taşımacılık da Tırsan’ı 
tercih ederek filosuna T.SCS X+ Perdeli Maxima 
Plus kattı. Tırsan Adapazarı fabrikasında 
yapılan törenle araçlar, Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Seray 
Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Doğan Bayındır’a teslim edildi. 

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı 

devam etti, “Yeni aldığımız araçlarla filo 
büyüklüğümüz 50’ye ulaştı. Seray olarak 
Yunanistan taşımalarında sektör lideriyiz. 
Ayrıca Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya 
ve Kosova’ya kuru yük taşımacılığı yapıyoruz. 
Tırsan ile büyümeye devam edeceğiz. Daha 
önce filomuzda Tırsan ürünleri bulunuyordu ve 
bu ürünlerden memnunduk. Tırsan kendisini 
sürekli geliştiren ve yatırımlar yapan bir 
marka. Satış sonrasında da aldığımız kaliteli 
ve sorunsuz hizmetler Tırsan’ı seçmemizin en 
büyük nedenlerindendir” diye konuştu. 

TIRSAN’DAN SERAY ULUSLARARASI TAŞIMACILIK’A

REKABETÇİ ÇÖZÜM 
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ANKARA NAKLİYAT 10 ADET MAN 
ÇEKİCİ İLE FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Nakliye sektörünün 
dinamik firmalarından 
Ankara Nakliyat,  10 
araçlık yatırımında, 
MAN TGS 18.460 BLS 
çekicileri tercih etti. 
Firmanın 30 araçlık 
filosu, ağırlıkla MAN 
çekicilerden oluşuyor. 
Ankara Nakliyat’ın 
satın aldığı araçlar, 
Ankara, Akyurt’taki 
MAN tesislerinde 
gerçekleştirildi.

Başkanı Orhan Yalçın, “Filomuzdaki mevcut 
MAN araçlarının gerek performans ve 
dayanıklılık, gerekse yakıt ve işletme 
giderlerinde sağladıkları tasarrufla 
yarattıkları farkı, tecrübelerimizden 
biliyoruz. MAN araçlarının Euro 6C ile başta 
yakıt ve sonrasında bakım aralıkları olmak 
üzere her alanda yaptığı geliştirmelerle bu 
farkı çok daha ileri taşıdıkları da sektörde 
rasyonel olarak tecrübe edilmiş bir 
gerçek. Bu doğrultuda filomuzu daha da 
güçlendirmeye ve gençleştirmeye yönelik 
yaptığımız 10 araçlık bu yatırımda da 
sunduğu bu benzersiz ayrıcalıklarla MAN’ı 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ve 
Kamyon Satış Koordinatörü Ferit Aslan 
Akman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 
teslimat törenine, Ankara Nakliyat adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yalçın ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Yalçın, Mithat 
Yalçın ve Hüseyin Yalçın katıldılar. Törende 
ayrıca Volkswagen 
Doğuş Finansman 
A.Ş. Bölge Satış 
Yöneticisi Ali Tuğrul 
Aykın’ın yanı sıra 
satışı gerçekleştiren 
Şensan’dan Satış 
Müdürü Mehmet 
Demir ve Satış 
Danışmanı Mustafa 
Karadeniz ile 
Antoto’dan Satış 
Danışmanı Engin 
Karaoğlu da hazır 
bulundular.  

Ankara Nakliyat 
Yönetim Kurulu 

tercih ettik” dedi. 

Dünyanın mühendislik ve üretim devi MAN 
araçlarının, yüksek standartları ve ileri 
teknolojileri ile segmentlerinin premium 
sınıflarını oluşturduğuna vurgu yapan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara da, “MAN 
yaptığı tüm geliştirmeleri, başta müşterileri 
olmak üzere, araçlarının üstlenebileceği 
görevleri ve ekolojik değerleri düşünerek 
yapar. Daha az yakıt ile daha yüksek 
performans, daha yüksek bakım aralıkları 
ve daha az çevresel değerleri üretmeyi 
hedefler. Dolayısıyla her yeni modelimizde 

bu değerlerde 
ulaştığımız 
noktalar, 
sektörün de 
referans çizgisini 
oluşturuyor. Bu 
noktada MAN 
için en büyük 
tescil ve taltif de, 
reel sektörden, 
müşterilerimizin 
yollardaki 
tecrübelerinden 
geliyor” şeklinde 
konuştu.
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ORKUN LOJİSTİK
MİCHELİN SOLUTİONS İLE ANLAŞTI

Dünyanın en büyük 
lastik üreticilerinden 
Michelin, Türkiye’nin 
lider Lojistik 
şirketlerinden 
Orkun Lojistik ile filo 
çözümleri işbirliği 
anlaşması imzaladı. 
Sektörlerinde uzun 
yıllara dayanan 
deneyimleriyle öncü 
Michelin ve Orkun, 
Michelin Solutions 
kapsamında işbirliğine 
gidecek.

AKÇAGÖZ, “ORKUN 
LOJİSTİK’E DESTEK 
VERECEK OLMAKTAN 
MUTLUYUZ”
Orkun Lojistik  Genel Müdürü Yavuz 
Karadeniz, Michelin Ağır Vasıta Lastikleri 
Ticari Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin 
Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yalçın, 
Michelin Solutions Ülke Operasyonlar 
Müdürü Emrah Urunga’nın da katılımıyla 
Orkun Lojistik Genel Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 
Sertan Akçagöz, “Avrupa’da 80 yıldır toplam 
20 ülkede sürdürdüğümüz Michelin Solutions 
hizmetlerimizi Türkiye’de lojistik sektörüne 
yön veren lider şirketlerden Orkun Lojistik 
ile sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Yapılan anlaşma kapsamında Orkun Lojistik’e 
360 derece hizmet vereceğiz. Eminim ki 
Michelin’in teknolojik ve yenilikçi duruşu 
işbirliğimiz süresince çok büyük avantajlar 
sağlayacak.” dedi.

KARADENİZ, 
“FİLOLARIMIZIN 
VERİMLİLİĞİ İÇİN 
MİCHELİN DİYORUZ”
Orkun Lojistik Genel Müdürü Yavuz Karadeniz 
ise törende, “Orkun Lojistik olarak, kara, 

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, Türkiye’nin lider Lojistik 
şirketlerinden Orkun Lojistik ile filo çözümleri 
işbirliği anlaşması imzaladı. Sektörlerinde 
uzun yıllara dayanan deneyimleriyle öncü 
Michelin ve Orkun, Michelin Solutions 
kapsamında işbirliğine gidecek.

MİCHELİN SOLUTİONS’UN 
GENİŞ HİZMET AĞINDAN 
FAYDALANACAK
Türkiye’de sunduğu hizmetlerin yanı sıra 
Avrupa’da çeşitli ülkelerinde bulunan tesisleri 
ve 800 araçlık filosu ile lojistik sektörünün 
lider firmalarından Orkun, yeni işbirliği 
sayesinde Michelin’in geniş hizmet ağından 
faydalanacak. Filoların elverişliliğini optimize 
edip, operasyonel maliyetlerini düşürerek 
işletmelerin lastik yönetimini kolaylaştıran 
Michelin Solutions sayesinde kendisi için 
özel olarak hazırlanmış lastik yönetimiyle 
filosundaki araçların lastiklerinin bakımını ve 
tam güvenliği sağlayacak.

hava ve deniz nakliyesi, proje taşımacılığı, 
depolama ve lojistik alanlarında 1986 yılından 
bu yana anlamda hizmet vermeye devam 
ediyoruz. Bizim için müşterilerimize kaliteli 
hizmet sunarken verimliliğimizi korumak çok 
büyük bir öncelik. Bu anlamda Michelin ile 
birbirimize karşılıklı fayda sağlayacağımıza 
inanıyor, uzun süreli işbirliğimizin daha 
kaliteli hizmet için önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu vesile ile yaptığımız 
işbirliğimizin bütün sektörümüze hayırlı 
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

YALÇIN: MİCHELİN, 360 
DERECE LASTİK HİZMETİ 
SUNUYOR
Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü 
Ali Yalçın “Anlaşma kapsamında Orkun 
Lojistik, her türlü kullanım şartlarına 
uygun lastiklerimiz ve düzenli denetim, 
yol yardımı gibi hizmetlerimiz sayesinde 
güvenle seyahat etmeye devam edecek. 
Orkun filosu için oluşturulan özel Michelin 
Solutions ekibi, her gün operasyonel 
mükemmellik sunarak, filonun işlerini 
kolaylaştırıcak ve filo kaynaklarını optimize 
ederek, operasyonel maliyetleri düşürmenin 
yanı sıra tam güvenlik sağlıyacak. Yakıt 
tasarrufu için tasarlanan lastikler sayesinde, 
en çevreci çözümleri de sunuyoruz. Böylece 
Orkun Lojistik, karbondioksit emisyonunu 
minimuma indirecek.” dedi.
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NEW HOLLAND 
BURSA TARIM FUARI’NDA ÇİFTÇİLERİN TÜM 
İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN 360 DERECE 
ÇÖZÜMLERİNİ TANITIYOR

New Holland’ın Bursa 
Tarım Fuarı’ndaki standı 
bu yıl çiftçileri, traktör 
ve zirai ekipmandan, 
finansal çözümlere kadar, 
çiftçilerin hayatlarını 
baştan aşağı değiştirecek 
her şeyi bulabilecekleri 
bir ‘yenilikler alanı’ olarak 
karşılıyor.

derece çözümlerini 
tanıttığı standında 
hissettirdi.  

New Holland’ın tanıtım 
alanında çiftçilere 
tarımdan hayvancılığa 
tüm çalışmalarda 
işleri kolaylaştırıp 
verimliliklerini artıran 
yepyeni traktör ve zirai 
ekipmanlarının yanı 
sıra çiftçinin krediye 
ulaşmasında büyük 
bir kolaylık sağlayan 
yeni finansal çözüm 
TürkTraktör Finans hizmeti de tanıtıldı.  

T480B: NEW HOLLAND, 
BAĞ BAHÇE İLE UĞRAŞAN 
ÇİFTÇİLER İÇİN İDEAL, 
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BİR 
ÜRÜNLE FUARDA
New Holland, Türkiye’de üretilen ve en çok 
tercih edilen traktörlerden biri olan T480’in, 
bağ ve bahçe uygulamaları için tasarlanmış 

bahçe modeli T480B’i 
ilk kez Bursa Tarım 
Fuarı’nda çiftçilerin 
beğenisine sundu. 
Büyüyen bahçe tarımı göz 
önünde bulundurularak 
üretilen T480B bahçe 
tarımı için ideal ölçüleri, 
tüm modellerde standart 
olarak sunulan ileri-geri 
mekik kolu, modern 
çizgilere sahip kaporta 
dizaynıyla sınıfında yeni 
standartları belirliyor.

Bursa Tarım Fuarı’ndaki 
standında yepyeni New 

New Holland fuardaki standında, bağ-bahçe 
tarımı için Türkiye’de üretilen yepyeni traktör 
serisi T480B ile birlikte; çiftçilerin kredi ve 
finansal ihtiyaçlarına pratik ve hızlı bir çözüm 
sunmak için tasarlanan ve Türkiye’de bir 
ilk olan TürkTraktör Finans hizmetini de 
tanıtıyor.

Bu yıl 15.si düzenlenen Bursa Tarım 2017 
Fuarı’nda New Holland lider marka olmanın 
farklılığını, tarım sektörüne sunduğu 360 

Holland T480B serisine ek olarak, yenilenen 
New Holland TD4B serisi, TT4.75, New 
Holland T7, T6 Auto CommandTM Tier 4B 
ve TR 5 serisi traktörler de yer aldı. Tanıtım 
alanında traktör modellerinin yanı sıra 
tarım ekipmanları ve tarımda kullanılan iş 
makineleri de sergilendi.

HAYVANCILIKLA 
UĞRAŞANLARIN, 
EKİPMANLARI YAŞAYARAK 
İNCELEYEBİLECEĞİ ÖZEL 
BİR ALAN 
New Holland bu yılki standında hayvancılıkla 
uğraşanlar için özel deneyim alanı da 
oluşturuldu. Bu alan sayesinde hayvancılıkta 
işini geliştirmek isteyenlere tarım ve 
mekanizasyona dair tüm ürünler bir arada 
gösterildi. 

Bu alanda tanıtımı yapılan ürünler arasında 
her türlü hayvansal üretim işletmesinin 
ihtiyaç ve talebine yönelik sunulan yeni 
Roll-Belt Serisi Balya Makineleri, FR600 
Forage Cruiser silaj makineleri ve CX6.80 
Biçerdöverler yer aldı. 
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BURSA TARIMDA 
DÜNYAYA MODEL

Bursa’da düzenlenen 
15. Uluslararası Tarım, 
Tohumculuk, Fidancılık 
ve Süt Endüstrisi Fuarı 
(BURTARIM 2017) ile 10. 
Uluslararası Hayvancılık 
ve Ekipmanları Fuarı 
kapılarını ziyaretçilere 
açtı. Fuarın açılışına 
katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın tarım 
ve hayvancılıkta attığı 
adımlarla dünyaya 
model olduğunu 
söyledi

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.
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GERİ DÖNÜŞÜM, ATIK YÖNETİMİ VE 
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ 
14. KEZ REW İSTANBUL’DA BULUŞUYOR! 

İFO Fuarcılık tarafından 
15-17 Şubat tarihleri 
arasında 14.’sü 
düzenlenecek olan 
REW İstanbul’a katılımlar 
tüm hızıyla devam 
ediyor. Geri dönüşümün 
geleceğine yön veren 
sektör firmaları, farklı 
pazarlara açılmak ve 
yeni işbirliği fırsatları 
yakalamak için 
Avrasya’nın lider çevre 
teknolojileri fuarı REW 
İstanbul’da buluşuyor. 
Geçen yıllarda olduğu 
gibi yine İSG Avrasya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 
ile eş zamanlı olarak 
Tüyap Beylikdüzü’nde 
düzenlenecek Uluslararası 
REW İstanbul’u ziyaret 
eden profesyoneller de, 
hem “Katı Atık, Atık Su, 
Atık Gaz ve Yeşil Enerji” 
başlıkları altındaki en 
yeni teknoloji, makine, 
malzeme ve ekipmanları 
hem de iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik ürün 
ve hizmetleri bir arada 
görme imkânı buluyor. 

ATLAS ATIK YÖNETİMİ; 
“REW İSTANBUL 2018’İ 
HEDEFLERİNE ULAŞMA 
ADRESİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ”
İFO Fuarcılık tarafından düzenlenen 
REW İstanbul, Şubat ayında 12 bin sektör 
profesyonelini ağırlamaya hazırlanırken, 
organizasyona 20 ülkeden 170 firmanın 
katılımı bekleniyor. Fuarda yer alacak 
firmalardan Atlas Atık Yönetimi, “amaç ve 
hedeflerine ulaşmada önemli bir adres” 
olarak gördüğü REW İstanbul 2018’de; 
oluşan her türlü atığı, son teknoloji 
ve sistemleri kullanarak toplayan, 
taşıyan, geri dönüşümünü yapan 
ve tamamına yakınını bertaraf 
edip yenilenebilir enerji ve geri 
kazanım sağlamaya yönelik 
hizmetlerini sergileyecek.  Fuar 
katılımcılardan Forsen Makine ise 
Türkiye distribütörlüğünü yaptığı 
Alman firmaları Sennebogen 
Maschinenfabrig GmbH, Jenz 
GmbH ve Eggersmann GmbH 
firmalarının sektördeki yeniliklerini 
REW İstanbul’a taşıyacak. 

REW İstanbul 2018, başta büyük sanayi 
kuruluşları olmak üzere üretim yapan 
tüm sektör firmalarının bir taraftan, 
yasal zorunluluk haline getirilen çevre 
sorumluluklarını yerine getirirken, diğer 
taraftan atıklarını birer ekonomik değer 
olarak yeniden değerlendirebilmelerine 
imkân tanıyan teknolojilere 14. kez ev 
sahipliği yapacak. Fuarda, katı atık, su ve 
atık su arıtımı, bio-enerji, atık toplama ve 
taşıma araçları, ayırma, arıtma ve presleme 
makineleri, geri dönüşüm sistemleri, geri 
kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji 
teknolojileri ve kentsel çevre temizlik 
araçları gibi onlarca farklı kategoride 
yenilikler sergilenecek. 
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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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TEMSA İŞ MAKİNALARI, 
SEKTÖRLER ARASI YARATTIĞI SİNERJİYLE  TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE DEĞER KATIYOR

Türkiye’nin önde 
gelen iş makinaları 
şirketi olan Sabancı 
Holding iştiraklerinden 
Temsa İş Makinaları, 
hizmet verdikleri lojistik 
sektöründen madene, 
inşaat sektöründen 
depo çözümlerine kadar 
gerçekleştirdikleri iş 
birliklerini ve yarattıkları 
sinerjiyi paylaşmak 
amacıyla 23 Ekim’de 
bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi. 

Geniş bir katılımla Çırağan Kempinski 
İstanbul’da gerçekleşen toplantıda, Temsa 
İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, iş 
makinaları sektörüne giriş hikayesinden, 
sektörler arası yarattıkları sinerjiyle çözüm 
ortaklığına uzanan yolculuklarını basın 
mensuplarıyla paylaştı. 

Eşref Zeka konuşmasında, 1983’teki 
Komatsu distribütörlüğüyle başlayan, 
2013’te de Japon Marubani Grubu 
iştirakiyle bir ortaklığa dönüşen, bugün 
ise iş makinaları ve maden makinaları 
üretiminde dünyanın lider markası Komatsu 
ile birlikte, Volvo Trucks, Crown, Terex Finlay 
ve Dieci markalarının distribütörlüğüne 
uzanan başarı hikayesine değindi. Global 
iş birlikleri ile birçok sektörün ihtiyaçlarına 
bütünsel olarak cevap verebilecek bir sinerji 
yarattıklarını belirten Zeka, “Bugün burada 
farklı sektörlerin bir araya gelmesinden 
doğan sinerjinin ne kadar anlamlı ve önemli 
olduğunu vurgulamak için toplandık. 
İş kolları arasında bir sinerji yaratarak, 

müşterilerimize sadece bir ürün ya da 
hizmet sunmuyoruz, beraberinde işlerine 
değer katmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 
yola çıkarak, iş yapış şeklimizi geliştirdik. 
Birçok farklı sektörde uçtan uca çözüm 
sunar hale geldik. Marka iş birliklerimiz 
ile müşterilerimize hem performans 
ve verimliliklerini arttırabilecekleri 
hem de işletim maliyetlerinde tasarruf 
sağlayabilecekleri ürünler ve güçlü bir 
satış sonrası destek hizmeti sunuyoruz. 
Müşterilerimize bütünsel hizmet vermek için 
çalışıyoruz,” dedi. 

Geniş servis ağı ve 1250 kişilik çalışanı ile 
müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her yerde 
eksiksiz ve hatasız saha desteği sağlama 
hedefiyle çalışan Temsa İş Makinaları’nın, 
Türkiye’nin yanı sıra Azerbeycan ve Gürcistan 
pazarlarına da satışı bulunuyor. Şirket, 
inşaattan madenciliğe, endüstri ve çelik 
sanayiden enerji sektörüne kadar farklı 
sektörlere uçtan uca çözüm sunarak hem 
iş makinesi hem de endüstriyel pazarda, 
satış sonrası servis hizmeti ve servis ağı 
bakımından önemli bir fark yaratıyor. Yeni 
nesil teknolojik iş makinaları, kamyon 
ve endüstriyel makinelerin yanı sıra 
satış sonrası hizmete de önem veren 

şirket, uydudan makinaların takip edilip, 
performanslarının analiz edilebileceği, 
böylece araçların daha verimli, daha etkin 
kullanılmasını sağlayan Komtrax adı verilen 
teknolojiyi de sunuyor. 

Basın toplantısında ayrıca, Temsa 
İş Makinaları’nın öncelikli hedefinin 
müşterilerine, dünya standartlarınca kalitesi 
onaylanmış ürün ve hizmetler sunarak 
işlerine değer katmak ve beklentilerinin 
ötesine geçen hizmetler ile onların daimi 
çözüm ortağı olmak olduğunu belirten Eşref 
Zeka, temel hedeflerini de şöyle açıkladı: 
“Birlikte çalıştığımız tüm markalarımızın 
gücü ve oluşturduğumuz sinerjiyle 
misyonumuz, Temsa İş Makinaları olarak, 
sadece iş ortaklarımız değil, şirket olarak, 
bulunduğumuz coğrafyadaki tüm insanların 
yaşam kalitesini koruyarak ekonomik 
büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi 
hedefleyen, sürdürülebilir kalkınmayı 
önemsiyoruz. Yaptığımız iş ortaklıklarının 
yarattığı sinerjiyle 2018 yılında büyüme 
trendimizin devam edeceğine inanıyorum. 
Hizmet verdiğimiz her alanda Türkiye 
ekonomisine değer katma hedefiyle 
yolumuza devam edeceğiz.”
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IOT DEVRİMİ
Mobil hidrolik sistemlerin 
dijital kontrolü, enerji 
verimliliğini artırıyor ve 
mobil iş makinelerini 
Nesnelerin İnternetine 
(IoT) hazır duruma 
getiriyor.

donanım mimarisi, uygulamaların istenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda, düşük maliyete 
yapılmasına olanak tanıyacak. 

Gelecekte bilginin mobil elektronik 
cihazların kontrol ünitesi ve veri bulutu 
arasındaki veri değişiminin sorunsuz 
olması hedefleniyor. Bu da uygunluk ve 
verimliliğin artacağı anlamına geliyor. 
Üstelik veri kullanımı sayesinde yepyeni 
işletme modelleri yaratılabilecek. 
Kısacası yazılımlar, sahada kullanılan 
mevcut makinelerin teknolojisini geride 
bırakacağa benziyor.

MAKİNEDEKİ TÜM 
KONTROL ÜNİTELERİYLE 
YAKINDAN ETKİLEŞİM 
Son 15 yıl içinde uygulamaların ve 
hareket tahrik hidrolik sistemlerinin 
elektronik hale getirilmesi büyük ölçüde 
hız kazandı. Hareket tahriki ve uygulama 
hidrolik sistemleri, yanmalı motordan 
sonra performansı en çok belirleyen 

Vardiya başlangıcında, inşaat makinesinin 
sürücüsü ekskavatörü çalıştırır. Ağa 
bağlanır, otomatik olarak iş sahasını 
ve üzerinden çalışılan işin bilgilerini 
yükler. Kısa bir yazılım güncellemesi, 
motoru hava durumu tahminine göre 
otomatik olarak ayarlar. Ayrıca belirli bir 
bileşen, 100 çalışma saati içinde kritik bir 
duruma erişecek olursa ve değiştirilmesi 
gerekiyorsa ekskavatör, ustabaşına bu 
durumu bildiren bir elektronik posta 
gönderir…

Hareket tahriki ve hidrolik 
uygulamalarının kontrolü için dijital ünite 
ve yazılımların kullanımının gün geçtikçe 
artması, çok yakında bu senaryonun 
gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor. 

Ağırlığı birkaç ton olan mobil iş 
makinelerinin işlevlerinin kontrolü için 
yazılım kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. 
Mobil hidrolik sistemlerin elektronik hale 
getirilmesindeki amaç, ilk aşamada yakıt 
tüketimini azaltmak ve karmaşık süreçleri 
basitleştirmekti. Şimdiyse hedeflenen 
iş ve tarım makinelerinin Nesnelerin 
İnterneti ile bağlantısını kurmak…

Elektronik donanıma sahip mobil hidrolik 
sistemleri, daha az yakıt tüketimi ve 
egzoz tüketimi için olduğu gibi işlevlerin 
yazılıma transferinde de büyük rol 
oynayacak. Bu sayede yardım sistemleri, 
operatörün günlük görevlerini azaltacak 
ve tehlikelere karşı koruma sağlayacak. 
Yapılandırılabilir ve açık olan yazılım ve 

bileşen grupları. Diğer bileşenlerden 
daha gelişmiş teknoloji, güç yoğunluğu 
ve sağlamlık sunarken, dijital kontrol 
bağlantıları sebebiyle enerji tasarrufu da 
sağlıyor. 

Teknolojinin öncü ismi Bosch Rexroth, bu 
alanda sinerjilerden yararlanmak üzerine 
yoğunlaşıyor. Mobil hidrolik sistemleri 
uzmanları, Bosch’un motor elektroniği 
alanındaki geliştirici ve programcılarıyla 
yakın çalışmalar sürdürüyor.

Sürecin bu kadar ilerlemesini sağlayan 
ilk neden, dünya çapındaki emisyon 
gerekliliklerinin yaygınlaşmasıydı. 
Üreticilerin, yalnızca egzoz son işlem 
yöntemleriyle belirlenen değerlerin 
altında kalması mümkün olmuyor. Bunun 
yerine genellikle daha küçük turboşarjlı 
motorları daha düşük hız aralıklarında 
maksimum torkta kullanarak emisyonu 
azaltmayı hedefliyorlar. Bu da daha 
az enerji kullanarak aynı performansı 
göstermesi beklenen hidrolik sistemleri 
olumsuz etkiliyor.

YOL ARAÇLARI TEKNOLOJİSİNDE
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Çözüm ise motor ve hidrolik sistem 
arasındaki veri alışverişi, değişken 
pompaların kullanımı ve motora göre 
ayarlanan akıllı performans yönetimidir. 
Ancak birbirinden farklı birçok 
mobil iş makinesi için tek bir çözüm 
düşünülemez. 
Bosch bunun yerine mobil elektronik 
sistemler, yazılım, kontrol paneli 
ve elektrohidrolik bileşenlerden 
oluşan bir modüler sistem geliştirdi 
ve bunu, ölçeklendirilebilir sistem 
çözümlerini yapılandırmak için 
kullandı. Genellikle önceden belirlenen 
işlevlerin artık araç üreticisi tarafından 
programlanması gerekmiyor, daha 
kolay bir parametrelendirme yapmak 
yeterli oluyor. Özel bir işlev gerekiyorsa 
da Rexroth’un açık yazılım mimarisi 
MASAR, olabildiğince az çaba 
göstererek ekleme yapma özgürlüğünü 
sunuyor. 

RUTİN GÖREVLERİ 
YARDIM SİSTEMLERİNE 
BIRAKIN 
Dijital olarak kontrol edilen uygulama 
hidrolik sistemleri, yakıt tasarrufu 
yapan bileşenler arasındadır. Farklı 
pompalar ve akıllı kontrol gibi 
yöntemlerle motor hızının çalışma 
performansını engellemez. Bunun 
yanı sıra elektrohidrolikler, manevra ile 
önceden manuel olarak gerçekleştirilen 
diğer işlemlerin otomatik hale 
getirilmesini mümkün kılar. 
Elektrohidrolik 
bağlantı 
kontrolü, 
traktörlerde 
birkaç yıl 
önce standart 
özellikler 
arasına 
girerken, yardım 
hizmetlerinin 
tıpkı otomobillerde olduğu 
gibi operatörün rutin görevlerini 
azaltacağı ve olası tehlikelere karşı 
koruma sağlayacağı tahmin ediliyor. 
Rexroth ve Bosch’un geliştirme 
departmanları, standartlara uyan 
güvenli işlevler sağlamak ve bu sayede 
üreticilerin mühendislik çalışmalarını 

kolaylaştırmak amacıyla sıkı bir çalışma 
yürütüyorlar. 

VERİ BULUTU, SAHADA 
OLUŞABİLECEK 
HATALARIN ÖNÜNE 
GEÇER
Motor ve hidrolik kontrol birimleri 
arasındaki iletişim ilk aşamayı 
oluşturuyor. Bu özellik, halen sahada 
kullanılan son teknoloji makinelerde 
kapsamlı olarak kullanılıyor. Geçilmesi 
gereken bir sonraki aşama, üst seviye 
sistemler arasında veri alışverişi 
yapılmasıdır. Şu anda uluslararası 
ağır makine üreticileri ve başlıca filo 
işletmecileri, mobil iş makinelerini 
Nesnelerin İnterneti ile donatmak için 
büyük ölçüde yatırım yapmaya başladı. 
Üzerinde çalışılabilecek birçok seçenek 
arasından önleyici bakım çalışmalarına 
öncelik veriliyor. 

Sahada meydana gelen hatalar, 
operatörlere kabarık faturalar çıkartıyor. 
Uzak alanlara teknisyenin ya da değişim 
aracının ulaşması saatler, hatta günler 
alabiliyor. Ağ kurmanın, özellikle bu 
alanda uygunluk durumunu belirgin 
şekilde yükseltebileceği öngörülüyor. 
Bunu uygulamak için hidrolik sisteme 
farklı basınç, sıcaklık ve titreşim gibi 
sensörlerin eklenmesi gerekiyor. Elde 
edilen veri, mevcut kontrol ünitelerine 

gönderilerek, 
merkezi radyo ünitesi 
üzerinden kablosuz iletimi sağlanıyor. 
Veriler, operatörün ya da üreticinin özel 
sunucusuna ya da markasız Bosch IoT 
bulutuna iletilebiliyor. 

Yazılım algoritmalarının, ilerlemekte 

olan bir aşınmayı hataya dönüşmeden 
önce saptayarak gerekli bakım 
önlemlerinin alınmasını sağlaması için 
çalışılıyor. Rexroth, bu gibi algoritmaları 
geliştirebilmek için hidrolik ürün ve 
şanzıman bilgilerinden yararlanıyor. 
Sonuçta, yalnızca aşınmış parçaların 
değiştirilmesi üzerine sahada çok 
daha az hatanın yaşanacağı ve bakım 
maliyetlerinin düşeceği öngörülüyor. 

Ayrıca mobil iş makineleri için evrensel 
kontrol paneli BODAS DI4, ağ tabanlı 
uygulamalar için özel olarak optimize 
edildi. Serbestçe programlanabildiği için 
özel görselleştirme ve görev ataması 
yapılabiliyor. Ayrıca devreye alma ve 
hizmeti kolaylaştırıyor. Ekranı yönetici 
olarak kullanan yetkili teknisyen ya 
da operatörler, uygulama ve hareket 
tahrik hidrolik sistemleri için Rexroth’un 
diğer BODAS kontrol ünitelerine erişim 
sağlayabiliyor. Aktif ve kaydedilmiş 
hataları gösteren ekran, arıza tespitini 
hızlandırıyor. 
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ALLİSON TRANSMİSSİON, 
TAM OTOMATİK ŞANZIMANLAR İÇİN YENİ 
NESİL İLERİ TEKNOLOJİLERİ TANITTI

Allison’un yeni dokuz 
vitesli tam otomatik 
şanzımanları, daha 
düşük emisyon, 
geliştirilmiş yakıt 
tasarrufu ve gelişmiş 
start-stop kabiliyeti 
sunuyor.

Allison Transmission, Atlanta’daki 
Güney Amerika Ticari Araç Fuarı’nda ilk 
dokuz vitesli modelini tanıttı. Orta ve ağır 
segment ticari araçlar için tasarlanan 
bu yenilikçi tam otomatik şanzımanın 
2020 yılında global pazara sunulması 
hedefleniyor.

Allison Transmission Ürün Mühendisliği 
ve Ürün Geliştirme ekiplerinin 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk 
açıklamasında; “Bu yeni şanzıman 
ile Allison, yakıt verimliliği ve sera 
gazı emisyonlarına ilişkin standartları 
sağlamaya olan kararlılığını ortaya koyuyor. 
Bu ürünü piyasaya sunmamız, Çevre 
Koruma Ajansı(EPA) Safha 2 GHG ve Yakıt 
Verimliliği Standartlarının zamanlaması ile 
örtüşüyor” diyerek belirtti. 

Yüksek ilk  vites oranı ve sektöre öncülük 
eden diğer vites oranlarıyla Allison dokuz 
vitesli şanzıman; tork konvertörünün 
birinci viteste erken lock up yapmasını 
sağlayan yüksek verimli dişli tasarımı 
sayesinde önemli bir yakıt tasarrufu 
sunuyor. Ayrıca dokuz vitesli şanzıman, 
motor yeniden başlatıldığında şanzımanın 
direkt devreye girmesini ve aracın aynı 
pozisyonda tutulmasını sağlayan entegre 
start-stop sistemini kapsıyor. Çeşitli 
uygulamalara değer katan dokuz vitesli 
yeni  model, dağıtım kamyonları, kiralık 

kamyonlar ve okul otobüsleri için ideal 
olarak sunuluyor.

Kirk açıklamasında; “Yazılımımız, 
elektronik kontrol paketlerimiz ve 
diğer yakıt tasarrufu teknolojilerimiz, 
FuelSense® ile birleştirildiğinde dokuz 
vitesli yeni modelimiz, yakıt verimliliği ve 
düşürülen emisyonlar için yeni bir standart 
yaratarak Sera Gazı Emisyonları Modelinin 
tüm gerekliliklerini karşılayacak. Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki birçok 
araç üreticisi,  kendileri için henüz bu yıl 
başlayan prototip değerlendirmelerinin 
heyecanını ve merakını yaşadıklarını ifade 
etti” dedi. 

Allison dokuz vitesli şanzıman, tüm 
dünyada 100 milyar milden fazla yol 
kat etmiş olan Allison 2000 Serisi™ altı 
vitesli ticari tam otomatik şanzımanların 
kanıtlanmış dayanıklılığını güçlendiriyor. 
Allison, 2000 Serisi ile birlikte piyasaya 
sürülen araçlara entegrasyon kolaylığı 
sağlayarak önceki altı vitesli modeli gibi 
aynı araç üreticilerinin ara yüzlerinde 
kullanılmak üzere tasarlandı. 

Bu yeni şanzıman modeli ile sürücüler, 
daha sarsıntısız bir kalkış sağlayan küçük  
vites aralıkları sayesinde daha da yüksek 
bir konforu tecrübe edecekler. Ayrıca 
daha fazla verimlilik sunan arttırılmış 
ivmelenmenin keyfini yaşayacaklar. 

 Allison şanzımanlar, motor torkunu 
sarsıntısız şekilde arttırmak ve 
tekerleklere daha fazla güç iletmek için 
Kesintisiz Güç Teknolojisi™’ni kullanıyor. 
Allison şanzımanları kullanan sürücüler,  
manüel ve otomatikleştirilmiş manüel 
şanzımanları kullananlara göre daha 
yüksek verim, yakıt tasarrufu, sürüş 
konforu, güvenliği ve kullanım esnekliğini 
tecrübe ediyorlar. Allison şanzımanlar, 
global olarak kalitesi, güvenilirliği ve daha 
yüksek tasarruf sunması ile tanınıyor. 
Bu değerler, manüel, otomatikleştirilmiş 
manüel şanzıman ya da çift kavramalı 
şanzımanlar (DCT) ile karşılaştırıldığında 
Allison donanımı araçların avantajlarını 
gösteriyor. 
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HİDROMEK’İN 2017 YILI TÜRKİYE PAZARINDAKİ 
1000. KAZICI YÜKLEYİCİSİ ŞİMDİ SAHALARDA!
2017 yılının 1000’inci kazıcı yükleyicisini satın 
alan şanslı müşterisi ise Aksaray’da faaliyet 
gösteren Bozkurt Hafriyat oldu. Bozkurt 
Hafriyat’ın HMK 102 S Alpha A8 HİDROMEK 
yeni kazıcı yükleyicisi, 28 Eylül Perşembe 
günü düzenlenen törenle firma sahibi 
Serkan Bozkurt’a teslim edildi. Törene 
Hidromek Ankara Bölgesi Satış Yöneticisi 
Serkan Aygün ve Hidromek Ankara 
Bölgesi Uzman Satış Yetkilisi Ümit Keskin 
katıldı. HİDROMEK’in, teslim sırasında 
hediye olarak verdiği 1000 Euro’luk yedek 
parça ve servis çekini alan firma sahibi 
Serkan Bozkurt, tecrübeleri nedeniyle yine 
HİDROMEK’i tercih ettiklerini belirterek 
“Daha önce de aynı modeli kullandım ve 
makine alacağım zaman başka alternatif 
düşünmedim. Kazıcı yükleyici konusunda 
HİDROMEK’i çok başarılı buluyorum” dedi.

konteynerlerin içine atılması gerektiğini 
bildirdi.

Çöp araçlarının, şehir içi trafiği olumsuz 
etkilememesi için saat 20.30’da merkez 
şantiyeden ayrılarak toplama güzergahlarına 
gittiğini kaydeden yetkililer, bu nedenle 
çöplerin saat 21.00’den sonra çıkarılmasının 
önemli olduğunu ifade etti.

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

Çankaya Belediyesi, halk sağlığının 
korunması ve görüntü kirliliğinin 
engellenmesi için çöplerin 21.00’de dışarıya 
çıkarılması ve konteynerlere atılması 
kuralına uyulmasını istedi. 

Belediye yetkilileri, çöpleri zamanından 
önce çıkartanlara ve konteynerlerin içine 
atmak yerine yanına bırakanlara gerekli 
yaptırımların uygulanacağını belirtti.

 Çankaya Belediyesi, halk sağlığının 
korunması ve görüntü kirliliğinin 
engellenmesi için çöplerin 21.00’de dışarıya 
çıkarılması ve konteynerlere atılması 
kuralına uyulmasını istedi. 

Zamanından önce çıkartılan ve 
konteynerlerin yanına bırakılan çöplerin 
kirliliğe neden olduğunu belirten belediye 
yetkilileri, çöplerin sağlam çöp torbalarına 
konularak 21.00’den sonra çıkartılması, 
konteyner bulunan semtlerde çöplerin 

gerektirdiği yaptırımların uygulanacağını 
hatırlattı.

Toplum sağlığını tehdit edenlere en az 208 
TL cezai işlem uygulandığını ifade eden 
yetkililer, söz konusu davranışın tekrarı 
halinde cezanın katlanarak arttığını da 
bildirdi.

ÇÖPLER 21.00’DE DIŞARI
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GEZİ

MERYEM ANA 
(SÜMELA)MANASTIRI
Meryem Ana (Sümela) Manastırı 
Trabzon’un Maçka İlçesinin Altındere 
Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine 
hâkim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir 
kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela 
Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” 
adı ile anılır. 

Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte 
bulunan yapı, bu konumuyla 
manastırların şehir dışında, ormanlarda, 
mağara ve su kenarlarında kurulma 
geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana 
adına kurulan manastırın “Sümela” 
adını “siyah” anlamına gelen “melas” 
sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu 
ismin manastırın kurulduğu koyu renkli 
Karadağlar’ dan geldiği düşünülmekte 
ise de, Sümela kelimesi buradaki 
Meryem tasvirinin siyah rengine 
bağlanabilmektedir. 

Rivayete göre; Bizans İmparatoru 
I. Theodosius zamanında (375-395) 
Atinadan gelen Barnabas ve Sophranios 
isimli iki rahip tarafından kurulmuş 
olan manastır, 6.yüzyılda İmparator 
Justinianus’ un manastırın onarılarak 
genişletilmesini istemesi üzerine 
Generallerinden Belisarios tarafından 
tamir edilmiştir. 

Doğu Karadeniz kıyılarının Türk 
egemenliğine girmesini takiben Osmanlı 
Padişahları pek çok manastırda olduğu 
gibi Sümela’nın da haklarını korumuşlar, 
bazı imtiyazlar vermişlerdir. Sümela 
Manastırı’nın 18. yüzyılda birçok bölümü 
yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle 
süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların 
ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir 

görünüm kazanmış, en zengin ve parlak 
dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son 
şeklini alan manastır pek çok yabancı 
seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu 
edilen bir yer haline gelmiştir. 

Manastırın girişinde su getirdiği 
anlaşılan büyük su kemeri yamaca 
yaslanmış durumdadır. Çok gözlü 
olan bu kemerin bugün büyük bölümü 
yıkılmıştır. Dar uzun bir merdivenle 
manastırın ana girişine ulaşılmaktadır. 
Giriş kapısının yanında muhafız odaları 
bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle 
iç avluya inilmektedir. Solda, manastırın 
esasını teşkil eden ve kilise haline 
getirilen mağaranın önünde çeşitli 
manastır binaları bulunmaktadır. Sağ 
tarafta kütüphane yer almaktadır. Yine 
sağda yamacın ön yüzünü kaplayan 
büyük balkonlu bölüm keşiş odaları ve 
misafir odaları olarak kullanılmıştır ve 
1860 yılına tarihlenmektedir. Avlunun 
etrafındaki binalarda odalardaki 
dolapları, hücreleri, ocakları ile Türk 
sanatının etkileri de görülmektedir. 
Manastırın ana ünitesini meydana 
getiren kaya kilisesinin ve ona bitişik 
şapelin iç ve dış duvarları fresklerle 
donatılmıştır. Kaya kilisesinin içinde 
avluya bakan duvarda III. Alexios 
dönemine ait fresklerin varlığı tespit 
edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18. 
yüzyılın başlarına tarihlenmektedir 
ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka 
görülmektedir. En alt tabakanın freskleri 
daha üstün niteliktedir.
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Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Ali Atay

Tür: Dram, Savaş Filmi

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera, Bilimkurgu

Ülke: ABD

Film, Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 
1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 
yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır 
ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi 
olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye geri dönme kararı çıkar. Ayla’yı bırakıp dönmek 
istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride 
bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye 
verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden 
buluşturacak mıdır?...

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay’ın oturduğu dram 
filmi Ayla’nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar’ın da 
senaristliğini yapmış Yiğit Güralp’in imzası var. Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail 
Hacıoğlu ve Ali Atay’ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, 
Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film 
Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem 
Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

BThor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde, yaklaşmakta olan 
Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan 
Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir 
yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok 
edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için 
öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir 
yarışmayı kazanmalıdır...

Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde bir 
kez daha Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor.

AYLA

THOR

FİLM
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Stefan Zweig
İş Bankası Kültür Yayınları

Jojo Meyes
Pegasus Yayınları

Ömer Arslan
İletişim Yayınları

Stefan Zweig, çok geniş bir psikoloji birikimini eserlerinde bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. 
Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özelliği, yani 
yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması yatar.

Satranç, Zweig’ın psikolojik birikimini bütünüyle devreye soktuğu bir öyküdür ve bu öykünün baş kişileri, 
tamamen yazarın biyografilerinde ele aldığı kişileri işleyiş biçimiyle sergilenmiştir. 

Zweig ölümünden hemen önce tamamladığı birkaç düzyazı metinden biri olan Satranç’ı kaleme aldığı 
sırada, karısı Lotte Zweig ile birlikte göç ettiği Brezilya’da yaşamaktaydı. Satranç’ta da, olay yeri olarak 
New York’dan Buenos Aires’e gitmekte olan bir yolcu gemisini seçmiştir. Bu gemide tamamen rastlantı 
sonucu karşılaşan üç kişi: yeni  dünya satranç şampiyonu Mirko Czentovic, sıradan bir satranç oyuncusu 
olan anlatıcı ve bir zamanlar çok usta bir satranç oyuncusu olan, ama hayli zamandır satrançtan uzak 
kalmış bulunan Dr. B. öykünün aktörleridir.

Lou sıradan bir hayat yaşamaktadır. İşini de çok sever fakat bir gün işini kaybeder. Herhangi bir dalda 
uzmanlığı olmadığı için iş konusunda sıkıntılar yaşar ve birbirinden farklı işlerde çalışmak zorunda kalır. 
Zor durumda kalan Lou son olarak bir bakıcılık işini kabul etmek zorundadır. Bu işte ihtiyar birisine 
bakacağını düşünen Lou, yirmi beş yaşında genç bir delikanlıya bakacaktır.

Çıplak ayaklarıma, parmaklarıma baktım. Devcileyin bir ıstakoza dönüşeceksem tam zamanıydı. Bu 
kez, çirkinliği görünüşünde değil, salt doğasının bir parçası olarak eylemlerinde taşıyan bir ıstakoz. Hep 
dipte dolaşmanın, çevresinde yüzen dünyayı ancak kıskaçlarıyla kavrayabilmenin çirkin gerçekliğine 
mahkûm. Odaya, yanına gidemezdim. Denizin çekilişine şahit olmamak için bir taş altına saklanır gibi 
koltuğuma, romanıma dönmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Yalnız yenilen yemekler, kuytular, 
bulanık camlar, parçalı bulutlu havalar. Kalabalıklardan geriye kalan sessizlikler, beton tepelerin iniltisi.

Ömer Arslan, sessizce geçip giden insanları anlatıyor, her gün bir şeylerle avunan insanları… Günün 
yorgunluğunu. Avuntular, taze bir iç dökme öykümüze, tutsaklık parçaları, unufak.

SATRANÇ

SENDEN ÖNCE BEN

AVUNTULAR

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. Üzerinde sayı saymaya yarayan boncuklar bulunan küçük levha

2. Alt kurul, encümen

3. Yazın, edebiyat

4. Ad ve soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza

5. Ait olma durumu, ilişkinlik, aitlik, dairlik

6. Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki 
rejim

7. Uçakların yanaştığı yer

8. Başı dış darbelerden koruyan, demirden, çelikten ya da benzeri 
sağlam bir maddeden yapılmış başlık

9. Müzmin, kronik

Yukarıdan aşağı

1. Artık, artan, geri kalan, kalıntı 

2. Metal parlatma aracı

3. Yük zırhlı bir başlık türü

4. Motor güç birimi

5. Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum

6. Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlantıları 
inceleyen bilim dalı, iktisat

7. Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı

8. Yol, yapı vs. yapımında kullanılacak çakılları, taşları kırıp 
ufalamaya yarayan makine

9. Yat limanı
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Tereyağı,şekeri,vanilya ve  yumurtayı  köpürene  kadar  çırpın.
Un,tuz,kabartma  tozu  ve  sütü  ilave  edip  karıştırın.Top  kek  pişiricisini  
önceden  ısıtın.Pişiriciyi  fırça  yardımıyla  hafif  yağlayın.
Hazırladığınız  hamurdan kaşıkla  alın  ve  pişiricideki  gözlerin  yarısını  
az  geçecek  kadar  koyup  pişiricinin  kapağını  kapatın.5  dakika  sonra  
kapağı  açıp  çubuklarla  kekleri  çıkartın  ve  tekrar  hamur  koyup  aynı  
şekilde  pişirin.Kekler  soğuduktan  sonra  benmari  usulü  erittiğiniz  
çikolata  ve  şekerlemelere  bulayıp  servis  yapın..

ÇİKOLATALI 
LOLİPOP KEK

GURMEDEN

malzemeler hazırlanışı
• 150  gr.  tereyağ ( 3/4  su 

bardağı ))

• 150 gr.  toz  şeker  ( 3/4   su  
bardağı)

• 2  adet  yumurta

• 1  paket  vanilya

• 1  çimdik tuz

• 2  tatlı kaşığı  dolusu  
kabartma  tozu

• 300  gr. un ( 2  bardaktan  1 
parmak  fazla)

• 250 ml. süt

• Üzeri  için;

• 80  gr.  sütlü çikolata

• Şekerleme

 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları

Bulmaca Cevapları
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