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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Bilindiği gibi 2017 yılı Türkiye ekonomisi 
için güçlü büyüme oranlarının gerçekleştiği 
bir dönem olmuştur.  Küresel ve bölgesel 
sorunlara rağmen ekonomik büyümemizi 
sürdürdük. 2017 ‘nin ilk   çeyreğinde %5,3   
ikinci çeyreğinde %5,4  olarak gerçekleşen 
büyüme, 3. çeyrekte ivmesini daha da 
artırarak  %11,1 ile son 6 yılın en iyi büyüme 
oranını gerçekleştirerek rekor kırmıştır.  
Bu oran Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 
yılın 3. çeyreğinde en çok büyüyen ülke 
olduğunu göstermektedir.  Çift haneli bu 
büyüme oranı, ekonominin bütün aktörleri 
adına,  önümüzdeki döneme yönelik motive 
edici bir gelişme olarak görülmektedir.  
2018’e umutla bakmamızı sağlayan 
bu durum, 2018’in üretim, istihdam ve 
ihracat noktasında çok daha iyi geçeceğini 
göstermektedir. 

Yatırımlardaki artışın yalnızca inşaat 
sektörü yatırımlarından kaynaklanmaması, 
sanayi sektörü adına büyük önem arz 
eden makine ve teçhizat yatırımlarının da 
%34,0 oranında artış kaydetmesi; Türkiye 
ekonomisi adına bir diğer sevindirici 
gelişme olmuştur. 

Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, 
yüksek katma değer yaratan ve kendi 
teknolojisini sürekli geliştiren makine 

sektörü, hedef yatırımları ile uluslararası 
pazarda rekabetçi konuma gelmiştir.

2017 yılının son çeyreğinde sanayi üretimi 
beklentilerin üzerinde artış göstermiştir. 
Makine-teçhizat yatırımlarındaki %15 ‘in 
üzerindeki artış da buna katkı sağlamıştır.  
2017 yılında 15 milyar dolara yakın ihracat 
yapan makine sektörü, 2018 yılında bunu 17 
milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. 

 Yatırımlardaki artışın sürmesi, reel 
sektörün ekonomiye olan güveninin 
sürdüğüne işaret etmesi bakımından da 
oldukça önemli bir gelişme olmuştur.

2018 yılında da hizmetler, sanayi, tarım ve 
inşaat sektörünün canlılığını sürdürmesini 
beklemekteyiz.  Bilhassa imalat sanayiinde 
gerçekleşen %15,2’lik artışla %14,8 
oranında genişleyen sanayi sektörü 
önümüzdeki dönem için umut vermektedir.

Bu bağlamda 2018 yılında Türkiye 
ekonomisindeki gelişmelere paralel 
olarak reel ekonomiye yönelik iyimser 
beklentilerimizi koruyoruz.

2018 Türkiye için her anlamda yeni bir 
atılım yılı olacaktır.

 2017’de yeşeren umutlarımızın, 2018’de de 
devam edeceğini düşünüyoruz.

2018 DE
EKOMOMİ VE SEKTÖR 
BEKLENTİLERİ
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“KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPACAĞIM” 
DİYEREK YOLA ÇIKTI, ŞİMDİ 
DÜNYANIN İŞİNİ YAPIYOR

BULMACA

79
YEMEK TARİFİ
ALİ NAZİK 

72

74

76

GEZİ
ULUABAT GÖLÜ

FİLM
AİLE ARASINDA
STAR WARS: SON JEDİ

KİTAP
KESİK BAŞ - UTANMAZ ADAM
ALACAKARANLIKTA BİR ÖYKÜ
KARANLIĞIN SOL ELİ

SHELL ECO-MARATHON 
TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜLLERİNİ İNOVASYON 
HAFTASI’NDA ALDI

2017’DE DAHA DA GÜÇLENEN
MAN, 2018‘E YENİLİKLER, ÖDÜLLER 
VE AVANTAJLARLA GİRİYOR

ENDÜSTRİYEL AĞ 
TEKNOLOJİSİ CC-LİNK, 
DÜNYACA ÜNLÜ OTOMOTİV 
FABRİKALARINDA TERCİH 
EDİLİYOR

 ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ 
UYGULAMASI BAŞLADI LASİD: 
DOĞRU ZAMANDA DOĞRU 
LASTİK HAYAT KURTARIR!  

FUAR TAKVİMİ

04 ARÜSDER ÜYELERİ, DMO 2018 YILI 
FİYATLANDIRMA TOPLANTISINDA BİR 
ARAYA GELDİ.
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ARÜSDER ÜYELERİ, 
DMO 2018 YILI FİYATLANDIRMA 
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.

2018 yılı Araç Üstü 
Ekipman (Üstyapı) 
fiyatlandırması 
yapılmak üzere Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) 
tarafından,  Araç ve 
Araçüstü Ekipman 
ve İş Makinaları 
Üreticileri Biriliği 
Derneği (ARÜSDER) 
öngörüşmelerde yetkili 
kılınmıştır.

Bu vazife ile ARÜSDER tarafından, DMO’ne 
ürün tedariği bulunan üyeleri ile dernek 
merkezinde toplantı icra edilmiştir. 
Toplantıya; BAKSAN, ERDEMLİ, ÇEKSAN, 

VOLKAN, KADEME firma yetkilileri katılmış 
olup, ilgileri yüksek diğer üyelerimiz de 
telefon ve e-posta geri bildirimi ile katılım 
sağlamışlardır. 

Toplantı ana konusu çerçevesinde; döviz 
kuru, ithal malzemelere uygulanan zam 
oranı, asgari ücrete uygulanan zam oranı, 
vergi oranlarındaki değişim, ÜFE ve TÜFE 
başlıkları masaya yatırılmıştır. 

Her biri Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunan ve yine her biri TÜRK MARKASINA 
sahip firmaların ARGE çalışmalarını 
yürütebilmeleri ve sektördeki etkinliklerini 

sürdürebilmeleri için değişen tüm bu 
şartlardan etkilenirliğinin 2018 yılında en aza 
indirilmesi için hazırlıklara başlanmıştır.

ARÜSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Sayın Burhan FIRAT 
“DMO ile 2018 yılı 
ürün fiyatlandırma 
pazarlığının 
Ocak Ayı sonuna 
kadar bitirilerek 
üyelerimize bir 
an evvel katkı 
sağlaması için 
ARÜSDER olarak 
tüm gayretleri 
göstereceklerini” 
ifade etmiştir.
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MERCEDES-BENZ
ÇEKİCİ VE KAMYONLARININ 
TEKNOLOJİK GÜCÜ ARTIYOR

1967 yılında 
Otomarsan ismiyle 
faaliyetlerine başlayan 
ve günümüzde 1 
milyar Avro’yu aşan 
yatırımıyla Türkiye’nin 
en büyük yabancı 
sermayeli şirketlerinden 
biri olan Mercedes-
Benz Türk, sektördeki 
50. yılını kutladığı 2017 
yılında da Türkiye 
kamyon pazarındaki 
başarılarını sürdürdü.

İlk kamyonunu 1986 yılında 
banttan indiren Mercedes-
Benz Türk, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen 
çekici ve kamyonları ile 
Türkiye kamyon pazarındaki 
liderliğini koruyor. 
Sektörde 50. yılını dolduran Mercedes-
Benz Türk, zorlu bir rekabet ortamının 
yaşandığı 2017 yılında üretim, ihracat ve 
satış hedeflerini gerçekleştirirken Türkiye 
kamyon pazarında geleneksel hale gelen 
liderliğini sürdürdü. Şirket, kamyon 
üretiminde yaptığı yeni yatırımlarla ihracat 
pazarlarındaki konumunu güçlendirirken 

yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki müşterilerinin 
beklentilerine ve özel isteklerine de daha 
hızlı yanıt verebilecek konuma geldi. 

2017 yılını yatırımlarla kapatan Mercedes-
Benz Türk, 2018 yılında da kamyon pazarına 
liderlik edecek önemli adımlar atmaya 
hazırlanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
30. yılını kutladığı 2016 yılında 113 milyon 
Avro tutarında yatırım kararını açıklayan 
şirket,  bu yeni yatırımla fabrikanın üretim 
kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanıyor. 

Bu kapsamda, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üç vardiyalı üretime geçilerek 
çalışan sayısının 1.800’den 3.000’e 
yükseltilmesi de planlıyor. 

Şirket, 2018 yılında Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda yeni 
AR-GE Merkezi’nin açılışını 

da yaparak Türkiye’den 
dünyaya teknoloji ve 
mühendislik hizmeti 
sunacak.
Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yılında 
kamyon pazarına öncülük edecek önemli 
yatırımlarından biri de Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda 8,4 milyon Avro tutarında 
yatırımla kurulacak yeni AR-GE Merkezi’nin 
temel atma törenini gerçekleştirmesi 
oldu. 2018 yılında açılması planlanan yeni 
AR-GE Merkezi, İstanbul Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’ndaki mevcut AR-GE Merkezi ile 
birlikte Daimler AG’nin global “yetkinlik 
merkezleri”nden biri olacak. AR-GE 
çalışmalarıyla Türkiye’den dünyaya teknoloji 
ve mühendislik ihraç eden şirket, yeni AR-
GE Merkezi’nin açılmasıyla birlikte Daimler 
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AG’nin global AR-GE ağı içerisinde yeni 
sorumluluklar üstlenecek. Bu kapsamda 
2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz uzun yol 
kamyonlarının tüm araç yol testi onayları 
Aksaray tarafından verilecek. 

2017 Daimler kamyon 
dünyası için de başarılı bir yıl 
oldu
Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler 
AG, dünya çapında başarısına başarı 
katmaya devam ediyor. Dünya kamyon 
pazarı içerisindeki yerini güçlendiren 
Daimler Trucks satışlarını 2017 yılında 
artırdı; bunun en belirgin sebebi NAFTA 
bölgesi ve Asya’daki satışlar oldu. Actros 
Avrupa’da TCO (Toplam Sahip Olma Maliyeti) 
kapsamında birinci bulundu, yenilenmiş 

Actros ile % 15 yakıt ekonomisi sağlandı. 
Bu başarıları uzun vadede de garantilemek 
için Daimler, yeni stratejisi CASE (Connected 
‘bağlanabilen’, Autonomous ‘otonom’, 
Shared & Services 
‘paylaşımlı’, Electric 
Drive ‘elektrikli 
sürüş’) ile gelecekteki 
Mercedes-Benz 
kamyonlarının 
donanımlarını şimdiden 
belirledi. Şehir içi 
taşımacılığına uygun 
hafif e-kamyonlar 
(FUSO eCanter, 
Mercedes-Benz Electric 
Truck) yollarla buluştu 
bile. Future Truck ile 
ilgili çalışmalar ise son 
hız devam ediyor.  

Mercedes-
Benz Türk 2018 
Hedefleri 
Mercedes-Benz 
Türk, Daimler’in 
CASE stratejisi 
kapsamında yatırım 
ve çalışmalarını 2018 
yılında da sürdürecek. 
Aksaray Kamyon 
Fabrikası’na, AR-GE’ye 
ve IT teknolojileri ve 
çözümlerine yaptığı 

yatırımları hızla devam eden şirket, Endüstri 
4.0 ve dijitalleşmeyi de odağına alarak hem 
içeride hem dışarıda süreçlerini güncelleyip 
yenileyerek yeni projelere imza atmaya 
hazırlanıyor. 

Üretim kapasitesinin ikiye katlanması 
süresinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
Endüstri 4.0’ın getirilerinden olan robotlu 
otomasyon sistemleri; boyahane, karoser ve 
iç süsleme hatlarında kullanılıyor. 2016-2017 
yılları arasında robotlaşması % 100 oranında 
artan fabrika, 2018 yılında ilave 18 robotu 
devreye almayı planlıyor.

Yakın gelecekte Türkiye pazarına sunulan 
Mercedes-Benz kamyonlarında teknolojik 
yenilikler devreye girecek. Bunlara ilk 
örnekler Mercedes-Benz Uptime ve 
Fleetboard olacak.

Mercedes-Benz Türk, ürün 
gamıyla tercihlere yön 
veriyor
Türkiye kamyon pazarının lideri olan 
Mercedes-Benz Türk, yenilediği ürün 

gamıyla da kamyon sektöründe öncü marka 
olma konumunu sürdürüyor. Mercedes-
Benz Türk sensörler, mobil cihazlar ve 
uygulamalar dünyasında; veri toplama, 
analizi ve sonuç elde etme ile sağladığı 
katmadeğer ile ticari araç müşterilerinin 
hayatını kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler 
ile Mercedes-Benz araçlar günden güne 
güçlenerek; kamyon ve çekicilerin arıza ve 
bakım aralıklarının uzamasından, aracın 
sürekli kullanılabilir olmasına kadar pek çok 
önemli noktada hizmet sağlıyor.
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MERCEDES-BENZ TÜRK, 
OTOBÜS ÜRETİMİNDE YENİ 
TEKNOLOJİLERİ DEVREYE ALIYOR

• Bu yıl kuruluşunun 
50.yılını kutlayan ve 1 
milyar Avro’yu aşan 
yatırımıyla Türkiye’nin en 
büyük yabancı sermayeli 
şirketlerinden biri olan 
Mercedes-Benz Türk,  
yarım asırlık tarihinde 
80.000’i aşkın otobüs 
üretimi gerçekleştirdi.
• Kuruluşundan bu 
yana sektörün dönüm 
noktalarını belirleyen 
Mercedes-Benz Türk, 
sadece otobüs üretimine 
460 milyon Avro yatırım 
yaptı.
•  Türkiye’nin en büyük 
otobüs ihracatçısı 
konumunda olan 
Mercedes-Benz Türk, 
otobüs üretiminin yüzde 
80’inden fazlasını başta 
Batı Avrupa ülkeleri olmak 
üzere Saint-Denis’ten 
Angola’ya, Gana’dan 
İtalya’ya, Mısır’dan Çin’e 
kadar 70’in üzerinde ülkeye 
ihraç ediyor ve şirketin 
otobüs ihracat hacmi, ilk 
ihracatın yapıldığı 1970 
yılından bu yana toplam 
39.874 adede ulaştı.

1967 yılında Otomarsan ismiyle faaliyetlerine 
başlayan Mercedes-Benz Türk, 50. yılını 
kutladığı 2017 yılında da dünyanın en modern 
otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası ile Türkiye otobüs sanayisinin 
gelişimini destekliyor.

Kuruluşundan bu yana sadece otobüs 
üretimine 460 milyon Avro yatırım yapan 
ve toplam yatırımları 1 milyar Avro’yu aşan 
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda Almanya ile aynı standart 
ve kalitede üretim yapıyor. Türkiye’nin en 
büyük otobüs fabrikası olan Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nda, şehirlerarası otobüsler Travego, 
Intouro, Tourismo ve Setra UL business 
modelleri ile şehiriçi otobüsü Conecto Solo ve 
Conecto Körüklü üretiliyor. 

Daimleri AG’nin küresel 
ağında merkezi konuma sahip
Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin 
küresel üretim ağı içerisinde merkezi bir 
konumda bulunuyor. Üretimdeki stratejik 
konumunun yanı sıra Daimler AG’nin Küresel 
IT Çözümleri Merkezi, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası içinde yer alıyor. Daimler’in IT ağında 
SAP lojistik sistemleri geliştiren Küresel 
IT Çözümleri Merkezi, SAP sistemlerinin 
Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) 
bölgelerinde uygulayıcısı rolünü de üstleniyor. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin 
küresel AR&GE ağı içerisinde “yetkinlik 
merkezleri” oluşturma stratejisine bağlı 
olarak son yıllarda yeni sorumluluklar da 
üstleniyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası tesisleri 
içerisinde yer alan AR&GE Merkezi’nin 
sorumlulukları arasında Türkiye otobüs 
pazarına yönelik ürünlerin ve çözümlerin 
geliştirilmesi; ürün ömrü boyunca gerekli 

iyileştirmelerin yapılması; 
ürünlerdeki yerli parça 
oranının artırılması için 
imalatçıların gelişimine 
destek verilmesi, üretimin 
ürün tekniği açısından 
desteklenmesi bulunuyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, 
önemli yatırımlarla 
sağlanan teknolojisi ve 
üretim sistemlerinin yanı 
sıra alınan özel önlemler 

ve arıtma tesisleri ile çevre koruma açısından 
da dünyada örnek bir tesis olarak kabul 
ediliyor. Araç kalitesinde büyük önem taşıyan 
ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan 
kataforez tesisini (KTL) Türkiye’de otobüs 
üretiminde kullanan ilk merkez olma özelliğine 
sahip fabrikanın enerji ihtiyacını karşılayan özel 
bir kojenerasyon merkezi de bulunuyor. 

Mercedes-Benz Türk 2018 
Hedefleri 
Mercedes-Benz Türk, tüm üretim tesislerinde 
güçlü bir alt yapı kurarak Endüstri 4.0 
alanında projeler hayata geçiriyor. Endüstri 
4.0 yatırımları kapsamında otobüs üretimi 
alanında RFID (Radyo Frekans Kimliği) 
etiketleri ile araçları takip eden Mercedes-
Benz Türk, bu teknolojiyi daha da ileri 
taşıyarak imalat ile lojistik açıdan verimliliğini 
arttırmayı planlıyor. 2018 yılında İstanbul’da 
Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik 
Yetkinlik Merkezi açmayı planlayan şirket, 
bu merkezden Daimler’in tüm otobüs 
lokasyonlarına hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler 
AG’nin CASE stratejisi kapsamında yatırım ve 

çalışmalarını 2018 yılında da sürdürmeyi 
planlıyor. Bağlanabilen (connected), 
otonom sürüş imkânı sunan (autonomous 
driving), paylaşımlı (shared) ve elektrikli 
(electric drive systems) araç üretiminin 
baş harflerinden oluşan CASE, üretimde 
kademeli olarak devreye alınıyor. 2017 
başlangıcı itibarı ile binek araçlarının 
tamamını “bağlantılı” duruma getiren 
şirket, 2018 yılında otobüslerini bu 
sisteme entegre ederek müşterilerine 
farklı mobil servisler sunmayı hedefliyor.
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“JCB LOADALL TANITIM GÜNÜ
BU KEZ ANKARA’DAYDI”

Dünyanın önde 
gelen iş makinası 
üreticilerinden JCB’nin 
Türkiye distribütörü 
SİF İş Makinaları, 23 
Kasım Perşembe günü 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
müşterilerine özel JCB 
LOADALL (Teleskobik 
Yükleyici) modeli için bir 
tanıtım etkinliği düzenledi.

Dünyada satılan her 3 teleskobik yükleyiciden 
birinin markası JCB. Bu haklı başarı, JCB’nin 
inovasyona ve sürekli gelişime verdiği önemin 
bir sonucu. Dünyanın ilk ve tek rotasyonsuz 
teleskobik yükleyicisi olan 540-200 modeli de yine 
JCB marka.

JCB 540-200, 531-70 model teleskobik yükleyiciler 
ile dünyanın tek uzar bomlu forklifti Teletruk’un 
30 D 4x4 modelinin sergilendiği Müşteri Günü 
etkinliğine bölgenin önemli firmaları katıldı. 
Katılımcılar, etkinlik sırasında makineleri 
inceleme ve kullanma imkânı buldular. 

Teletruk modelinin önüne takılan basketbol 
potası, müşterilerin keyifli zaman geçirmesini 
sağladı. Basket atışı gerçekleştirebilen 
katılımcılar, birbirinden değerli ödüller kazanma 

fırsatı buldular. Ayrıca, etkinlik sonunda yapılan 
çekiliş ile de makine alımında kullanılabilecek 
indirim çekleri ve makine bakım çekleri 
sahiplerini buldu.

‘Gözümüz Yükseklerde!’
JCB’nin Teleskobik Yükleyiciler ve Endüstriyel 
Ürünler Müdürü olan Mustafa Çağa, düzenlenen 
etkinlik için şunları söyledi; ‘Bu organizasyonları 
sık sık yapıyoruz. Makinelerimize güvenimizin 

tam olması, bize bu 
gücü vermektedir. Her 
zaman belirttiğimiz gibi, 
gözümüz yükseklerde! 
Karar vermeden önce, 
müşterilerimizin 
makinemizi 
denemelerini sağlıyoruz. 
Sektör içerisinde 
bunu en çok yapan 
firmayız. Müşterilerimiz 
kendi sahalarında 
da makinelerimizi 
test etme imkanına 
sahipler. Böylece, 
yatırım yapacakları 
ürünün tüm özelliklerini 
kullandıkları diğer 
markaların modelleri ile 
kıyaslayabilmekteler.

Bu etkinlikte müşterilerimizin talep ettikleri 
üç modelimizi sergiledik. Teletruk modelimize 
takmış olduğumuz pota, etkinliğimizi daha da 
eğlenceli bir hale dönüştürdü. Müşterilerimizi, 
birkaç saat de olsa, iş stresinden uzaklaştırma 
fırsatı bulduk. Katılımcıların ödül kazanabilmek 
adına birbirleriyle yarışarak basket atma 
çabaları kendi aralarında da sıcak bir kaynaşma 
sağladı.’

Müşterilerimizi 
önemsiyoruz
Mustafa Çağa, konuşmasına şöyle devam etti; 
‘Ankara Bölgesi bizim için çok önemli, geçen 
sene bölge müşterilerimiz, her konuda bize çok 
destek oldular. Makinelerimize ve bize güvenip, 
tercihlerini bizden yana kullandılar. 540-200 
modellerimizi de sergilediğimiz Loadall Tanıtım 
Günü’nde de bizi yalnız bırakmadılar, oldukça 
yoğun bir katılım oldu. Müşterilerimiz ile bir 
araya gelip detaylı konuşma fırsatı bulduk. Böyle 
güzel geçen bir organizasyonu önümüzdeki 
sene de yapmayı planlıyoruz. Bizi tercih eden 
müşterilerimizin her zaman yanındayız.’

Çağa ‘Bu sene JCB Teleskobik Yükleyici (Loadall) 
üretiminin 40. Yılını kutluyoruz. İnşaat ve 
Endüstriyel kullanım alanlarındaki şartlara uygun 
specler ile getirdiğimiz 531-70 modelinden geçen 
sene geri dönüşüm sektörü ve inşaat projelerine 
teslimatlarımız oldu. Tüm makinelerimizi 
teslimat sonrasında takip etmekte ve belli 
periyodlar ile servis mühendislerimizle birlikte 
ziyaret etmekteyiz. Kullanıcılardan çok olumlu 
geri dönüşler almaktayız. Operatör konforu ve 
güvenliğinin yanı sıra makinelerimizde bulunan 
4x2 sürüş modu, seyahat sırasında makineye 
hız kazandırmakta ve sürüş esnasındaki yakıt 
tüketimini azaltmaktadır.

Dünyanın ilk ve tek, rotasyonlu olmayan, 20 metre 
kapasiteye sahip teleskobik yükleyici modeli 
JCB 540-200 müşterilerimiz tarafından çok 
beğenildi. 20 metre olmasının yarattığı farklılığın 
yanı sıra kendine özgü hidrolik sistemi ve makine 
ile beraber sunduğumuz önemli özellikler ile 
kendisini rakiplerinden ayıran bir sınıfa geçti. 
Müşterilerimiz artık yükseklik dışında 540-200’ün 
uzanma mesafesinde sağladığı faydaları ve iş 
verimliliğini kullanarak test imkânı buldular. 
540-200’ün çalışma sırasında operatörler 
tarafından onaylanmış yüksek görüş açısı, 
re-jenaratif hidrolik sistemi, bom hızının yüksek 
olması, kolay ataşman değiştirme ve Side-Shift 
özelliği, makinemizi farklı kılan diğer etkenledir.’ 
sözleriyle JCB’nin teleskobik yükleyici modellerini 
anlatmaya devam etti.
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TIRSAN’DAN,
RUSYA’DA TARİHİ İMZA
RUSYA FİLOLARINI TIRSAN İLE YENİLEYECEK.

Tırsan ve Rusya’nın 
Uluslararası Karayolu 
Taşıyıcıları Birliği 
(ASMAP) arasında 
işbirliği anlaşması 
imzalandı. 14 Aralık’ta 
Rusya’nın Tula 
Yasnagorsk Sehrinde 
düzenlenen törenle 
ASMAP Genel Başkan 
Yardımcısı Sergey  
Ivanovic  Baklitsky ve 
Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu 
tarafından imzalanan 
anlaşma ile ASMAP’a 
üye nakliye şirketleri 
filolarını Tırsan ile 
modernize edecekler. 

Tırsan ile Rusya’nın Uluslararası Karayolu 
Taşıyıcıları Birliği ASMAP (Association of 
International Road Carriers) arasında tarihi 
bir anlaşmaya imza atıldı. Taşımacılıktaki 
etkinliğini ve verimliliği artırmak isteyen Rus 
nakliyeciler, filolarını Tırsan ile modernize 
edecekler. Anlaşma, 14 Aralık’ta Rusya’nın 
Tula lokasyonunda Yasnagorsk şehrinde 
bulunan Tırsan fabrikasında, Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ASMAP 
Genel Başkan Yardımcısı Sergey  Ivanovic  
Baklitsky tarafından imzalandı. Yapılan 
işbirliği kapmasında, Tırsan, ASMAP’a üye 
olan firmaların beklenti ve ihtiyaçlarına 

uygun, kalite ve dayanıklılığı kanıtlanmış 
ürünleri ile Rusya’lı nakliyecilerin filolarını 
güçlendirecek. 

Anlaşmanın imzalanmasında Tırsan’ın 
Rusya’da kendini kanıtlamış ürünleriyle 
beraber Adapazarı ve Tula fabrikalarının 
etkisi büyük oldu. Anlaşma öncesinde 
ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Sergey  
Ivanovic  Baklitsky ve heyeti Tırsan 
Adapazarı ve Tırsan Tula tesislerini gezdiler. 
Yüksek üretim kapasitesi, kullanılan en 
son teknolojiler, yalın üretimi ve Avrupa’nın 
en geniş ürün gamını tek çatı altında 
bulundurma özellikleriyle Adapazarı ve Tula 
tesisleri ASMAP Genel Başkan 
Yardımcısı Sergey  Ivanovic  
Baklitsky ve ASMAP müdüleri 
ve üyesi nakliyeciler ve basında 
oluşan heyetini hayran bıraktı. 

Değişen Dünyada 
Rekabetçi Olmak 
İçin Tırsan 
Ürünlerini Tercih 
Ettik
Anlaşma için yapılan özel 
programda konuşan Moskova 

Bölge Müdürü ve 
ASMAP Genel Başkan 
Yardımcısı Sergey  
Ivanovic  Baklitsky, 
anlaşmanın 1.600’den 
fazla üyeleri için çok 
önemli olduğuna dikkat 
çekerek, “Anlaşmayı 
yapmadan önce 
Adapazarı fabrikasını 
gezdik ve çok etkilendik. 
Tırsan, son teknoloji 
ürünleri ve kalitesi 
ile uzun zamandır 
tanıdığımız bir marka. 
Taşımacılarımızın, 

Rusya’da ki zorlu iklim ve coğrafi koşulları 
Tırsan ürünleri sayesinde aşacağından 
ve iş kalitelerini arttıracağından eminiz” 
dedi.  Ivanovic, 30 bine yakın filolarının 
bulunduğunu, karayolu taşımacılarının 
piyasada rekabet etmeye devam 
edebilmeleri için geniş bir yelpazede son 
teknolojiye sahip araçları kullanması 
gerektiğini ifade etti ve “Bunun için bu 
anlaşma taşımacılarımız için çok önemli” 
şeklinde devam etti.  Birlik üyelerinin her 
geçen yıl çekici parklarında da Avrupa’nın 
yüksek çevre yönetim sistemi standartların 
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uygun olan tır ve kamyonları daha çok 
kullanmaya başladıklarının bilgisini aktaran 
Ivanovic, Tırsan ile yapılan anlaşmanın bu 
anlayışın bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. 

Tırsan ile ilgili de görüşlerini paylaşan 
Sergey Ivanovic Baklitsky şunları söyledi: 
“Tırsan sadece satış ağırlıklı bir marka 
değil. Rusya koşullarına uyum sağlamış, 
müşterisinin isteklerini/sorunlarını dinleyip 
buna uygun çözümler üreten bir firma. 
Yasnagorsk tesislerine yaptığımız ziyarette 
bu düşüncelerimizde ne kadar haklı 
olduğumuzu gördük. Tırsan, montaj, servis, 
garanti, yedek parça gibi satış sonrası 
hizmetlerle de güven veren bir firma.” 

ASMAP İşbirliğimizle Gurur 
Duyuyoruz
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu yaptığı konuşmada, müşterilerini iş 
ortakları olarak gördüklerini, önceliklerinin  
Tırsan ürünlerini kullanan müşterilerinin 
kazanması olduğununun altını çizdi ve  
ASMAP ile işbirliklerinin örtüşen hedefler 
ile başladığını söyledi. Nuhoğlu,  “ASMAP 

son derece güçlü bir sivil 
toplum kuruluşudur. 
Üyelerinin menfaatlerini 
sonuna kadar koruyan, 
dünyadaki değişimlerle 
birlikte sektörün gelişimi 
için çalışan, ileri görüşlü 
ve seçkin bir sivil toplum 
kuruluşuyla çalışmaktan 
gurur duyuyoruz ”dedi.

Rusya’da Kalıcıyız
Tırsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu 
şöyle konuştu: “Rusya’ya 
geçici olarak gelmedik. Biz 

en başından beri Rusya pazarına inandık ve 
Tırsan olarak Rusya’da 2010 yılında satış 
ofisimizi, 2011 yılında fabrikamızı açarak 
üretim yapan ilk üretici olduk. 54000 m2  
açık, 9500 m2 kapalı alanda ürettiğimiz tüm 
ürünlerimiz Made in Russia’dır. Önümüzdeki 
yıl Yasnagorsk fabrikamızda 8000 m2 kapalı 
alanda ilave yeni üretim hattı kuracağız. 

Rusya Koşullarında 
Kanıtlanmış Araçlar ve 
55 Ülke Bilgi Birikimimizi 
Sunuyoruz
Nuhoğlu şöyle devam etti: ‘Rusya’nın 
çok zor coğrafi ve iklim koşullarına sahip 
olması nedeniyle kullanılan treylerin 
kalitesi ve spesifikasyonları çok önemli. 
Biz Tula fabrikamızda Rusya koşullarında 
kanıtlanmış ürünlerimizi üretiyoruz. 
Bunun arkasında mühendislik başarımız 
ve Ar-Ge’miz var.’ Tırsan olarak 55’ten 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdikerini 
vurgulayan Nuhoğlu ‘Dünya’da treyler 

konusunda yüksek 
bilgi birikimimimiz 
ve bunun sonucunda 
ortaya koyduğumuz 
kanıtlanmış 
mühendislik başarısı 
var. Rusya’daki 
müşterilerimiz yalnızca 
Rusya’daki bilgi 
birikimimizden değil 
aynı zamanda toplam  
yetkinliğimiz ile  daha 
iyi, daha güvenli, daha 
modern ve teknolojik 
tüm ürünlerimizi 
kullanabilecekler.”dedi. 

Rus Nakliyeciler Tırsan 
Ürünleri ile Kazanacak
Tırsan, farklı ürün gruplarında yüksek ürün 
geliştirme ve üretim yapabilme gücüne 
sahip bir marka. 1998’de Almanya Goch, 
2012’de Rusya Tula ve 5 Temmuz 2017’de 
Almanya Ulm’deki tesisini hizmete açan 
Tırsan, tüm fabrikalarında Adapazarı 
üretim tesislerindeki kalitede üretim 
gerçekleştiriyor. Bu yönüyle global bir 
üretici olan Tırsan, Tula fabrikası ile birlikte 
Rusya’ya üretim tesisi açan ilk Avrupalı 
üretici olmasıyla da öne çıkıyor.  2014 
yılından beri Made In Russia ibaresi ile 
32 m3 damper ve Made İn Russia ibaresi 
ile 40’lık konteyner taşıyıcı üretimi yapan 
Tırsan, global üretim tecrübesinin yanı sıra 
buradaki tecrübesini de ülke nakliyecileri 
için kullanacak.  

Yıllık 500 milyar dolarlık ticaret hacmine 
sahip Rusya, Tırsan ile modern karayolu 
filosu oluşturarak taşımacılıktaki gücünü 
ve etkinliğini artıracak. Sorunsuz, uygun 
maliyetli ve rekabetçi bir taşıma gücü 
kuracak olan Rus nakliyeciler her türlü 
çözümü Tırsan’dan alacaklar. Müşteri ihtiyaç 
ve beklentilerini tam olarak karşılayan ve bu 
yönüyle rakiplerinin önünde olan Tırsan bu 
özelliğini Rusyalı nakliyecilerin hizmetine 
sunacak. 

Araştırma ve Yenilikçilik 
Rusya’da Fark Yaratacak 
Tırsan’ın gücü Ar-Ge’den gelmektedir. 
2014 yılından beri Rusya’da üretilen 
32m3’lük damperlerin Rusya’nın en 
zor iklim koşullarında iş yapmasının 
arkasında Tırsan Ar-Ge  mühendislerinin 
titiz çalışması yatıyor. Türkiye’nin ilk ve tek 
Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan, 
birçok ödül alan bu merkeze bir yenisi 
daha ekleniyor. Tırsan, 2. Ar-Ge merkezinin 
temellerini bu yılın Ekim ayında da attı. 
Tırsan, yeni tesisi devreye girdiğinde her 3 
ayda yeni bir ürün platformu geliştirilecek, 
8 milyon kilometreye eş değer ömür testi 
ve 1 milyon kilometreye eşdeğer dayanım 
testleri uygulanabilecek. ADR ve ATP gibi 
farklı uygunluk testleri yapılabilecek. Kendi 
teknolojini kendisi üreten Tırsan’ın fark 
yaratan özelliklerinden biri de inovasyon 
gücü. Avrupa Trailer Innovation 2017 
ödülünün sahibi olan Tırsan, farklı ve özel 
çözümleriyle nakliye operasyonlarının en 
doğru ve etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. 
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“KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPACAĞIM” DİYEREK 
YOLA ÇIKTI, ŞİMDİ DÜNYANIN İŞİNİ YAPIYOR

20. yüzyılın başlarında 
Osmanlı ordusu, 
peş peşe gelen 
isyanlar ve savaşlarla 
boğuşmaktadır. Bingazi 
asıllı Ömer Efendi, işte 
böyle bir dönemde 
Deniz Harp Okulu’nu 
bitirir ve Osmanlı 
Ordusu’na deniz 
subayı olarak katılır. 
1911 yılında İtalyanlar 
Trablusgarp’ı işgal 
edince, iki kardeşiyle 
birlikte bizzat Enver 
Paşa tarafından 
cepheye gönderilir...

Savaşın ardından, kardeşleriyle, işgale 
direnen çetelerle birlikte mücadeleye 
devam ederler. Direniş sırasında iki kardeşi 
yakalanır ve idam edilir. Kendi de idama 
mahkum edilen Ömer Efendi, canını zor 
kurtarır ve Bingazi çöllerini aç susuz 
geçerek Kahire’ye varır. Kahire’den kaçak 
olarak bindiği bir Yunan gemisiyle İzmir’e 

döndüğünde yıl 1924’tür. 
İzmir’e yerleşen Ömer 
Efendi 1927 yılında Girit 
asıllı Saffet Hanım ile 
evlenir ve bu evlilikten 
dört çocukları olur. İzmir’e 
geldiğinde maddi sıkıntılar 
yaşayan Ömer Efendi, iş 
bulmak umuduyla Enver 
Paşa’nın kardeşi Nuri 
Paşa’nın yanına bile gider, 
fakat o da ilgilenmeyince 
adeta kahreder ve İzmir 
Çamaltı Tuzlası’nda 
çalışmaya başlar. 

“Ağlama oğlum, 
benim ekmeğim 
var”
Ömer ve Saffet çiftinin 
üçüncü çocukları olan 
Aziz Üstünkarlı 1933 
yılında dünyaya gelir. Küçük Aziz ilkokul 
birinci sınıfı Bayraklı Turan’da okuduktan 
sonra Karşıyaka’da okula devam eder. 
Babası Çamaltı Tuzlası’nda işe başlayınca 

eğitimini orada sürdürür ve 
ilkokulu Çamaltı Tuzlası’nda 
bitirir. Aziz Üstünkarlı’nın ilkokul 
yılları, İkinci Dünya Savaşı 
nedeniyle ekonomik koşulların 
oldukça ağır olduğu yıllara 
rastlar. O dönemlerde büyük 
sıkıntılar çektiklerini belirten 
Aziz Üztünkarlı, “Dördüncü 
sınıftayken bir gün ekmek 
karnem sert bir rüzgarda 
elimden uçtu ve denize düştü. 
Sudan alamayınca, kayaların 
arasında ağlamaya başladım. 
Geç kalınca babam merak etmiş, 

geldi buldu beni. ‘Ağlama oğlum, benim 
ekmeğim var’ dedi.”diyor.

17 yaşında şef olur
İlkokulun ardından Mithat Paşa Sanat 
Okulu’na yazılır. Okulun ikinci yılında çekilen 
kura ile dökümcülük bölümüne devam 

etmesi gerekir. Fakat Aziz Üstünkarlı 
dökümcülüğü hiç sevmez ve okulu 
üçüncü sınıfta bırakır. Okulu bırakmasına 
üzülen babası, “Oğlum oku, elinde bir 
diploman olsun.” deyince, “Diploma falan 
istemiyorum, ben tornacı olacağım!” der ve 
Çamaltı Tuzlası’na geri döner. 1950 yılında 
Çamaltı Tuzlası’nın atölyesinde çalışmaya 
başlar. Bir süre sonra atölyenin şefi 
İstanbul’a tayin olunca 17 yaşında atölyeye 
şef olur. Meraklı ve çalışkan bir gençtir Aziz 
Üstünkarlı, Çamaltı Tuzlası’nda çalıştığı 
yılarda gazlı çakmaklar dahi yapar ve 
arkadaşlarına dağıtır.

“Aç da kalsam, susuz da 
kalsam kendi işimi kendim 
yapacağım.” 
Atölyede güzel işler yapmaktadır, fakat 
siyasi nedenler yüzünden haksızlığa uğrar. 
Tüm çalışanlara 10 kuruş zam yapılırken 
kendisine bir kuruş zam yapılmasına 
tahammül edemez ve işi bırakmak ister. 
Babasının, “Evladım İzmir’e gidersen 
aç kalırsın.” sözlerine de kulak asmaz; 
“Aç da kalsam, susuz da kalsam kendi 
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işimi kendim yapacağım!” der babasına. 
O zamanlar çok iyi olmasa da tornacılık 
becerisi de vardır ve kendine güvenmektedir. 
Çamaltı’ndan İzmir’e dönen Aziz Üstünkarlı, 
burada İbrahim Zorlular adlı bir ustanın 
yanında 1954 yılında çalışmaya başlar. 
Burada ustasıyla birlikte çok güzel işler 
yapar. Torna tezgahları, frezeler, vargel 
tezgahları, planyalar ve bıçkı makineleri 
üretirler. Askerlik çağı gelen Aziz Üstünkarlı 
askerliğe gider ve dönüşte tekrar ustasının 
yanında çalışmaya başlar. Bir süre sonra 
dükkanın bütün sorumluluğunu üstüne 
alacak kadar işi öğrenir. 

Bıçkı makineleri yapımı 
başlar
1963’e kadar ustasının yanında çalışan 
Aziz Üstünkarlı’nın yaşamını değiştirecek 
olan teklif 1963 yılında gelir. Üç arkadaşı 
bıçkı makineleri yapmak istediklerini 
ve kendisinin de onlarla çalışmasını 
arzuladıklarını söyler. Bunun üzerine bir 
sözleşme yaparlar ve “Aziz Üstünkarlı 
ve Ortakları” adı ile çalışmaya başlarlar. 
İşler iyi gider ve üretim adetleri artmaya 
başlar. Bu dönemde 1966 yılında evlenir 
Aziz Üstünkarlı. Bir süre sonra ortaklarıyla 
yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda işi 
bırakır ve kendi yerini açmaya karar verir. 

Kendi işini açması için ise arabasından 
başka sermayesi yoktur. Arabasını 30 bin 
liraya satarak sermaye yapar ve 1968 yılında 
Eşrefpaşa Yağhaneler’de kendi atölyesini 
açar. Aziz Üstünkarlı kendine ait ilk 
atölyesini açtığı yıl aynı zamanda ilk çocuğu 
Nezih Üstünkarlı’nın dünyaya geldiği yıl olur. 
Bu atölyede küçük çaplı bıçkılar yapmaya 
başlar ve ürettiği bıçkılar çok büyük talep 
görür. Öyle ki parayı peşin verip altı ay sonra 

sıraya giren müşterileri 
dahi olur. İşler bu şekilde 
daha da büyür ve bir süre 
sonra yeni bir yere geçme 
ihtiyacı doğar. Bunun 
üzerine, ortaklık yaptığı 
dönemden kendi payına 
kalan Karabağlar’daki 
iki dönüm arazi üzerine 
1973 yılında yeni bir atölye 
yapar Aziz Üstünkarlı. O 
zamanki atölyelere göre 
oldukça büyük bir yer 
açtıklarını belirten Aziz 
Üstünkarlı, “O atölyeye 
gezer vinci koyduğumda 

arkadaşlar, ‘nereye gittin, Avrupa’da mı 
gördün?’ diye takılıyordu. O derece küçüktü 
bu işler.” diyor.

“Git çalış, kazan, öde”
1970’li yıllarda, Aziz Üstünkarlı’nın çocukları 
da yavaş yavaş işe merak salmaya başlar. 
Büyük oğlu Nezih Üstünkarlı henüz ilkokula 
giderken tatillerde babasının yanında 

çalışmaya başlar. Makine mühendisi olan 
küçük oğlu Enis Üstünkarlı da bugün 
imalatın başında.  Ailesinden bahsederken 
“Üç oğlum var!” diyor Aziz Üstünkarlı; 
damadını çocuklarından ayırt etmiyor. 
Yüksek ticaret okulu mezunu damadı Kemal 
Meral de Üstün Isıtma’nın genel müdürü 
olarak görev yapıyor.

Kazandığı parayı sürekli yeni yatırımlara 
harcar Aziz Üstünkarlı. En kötü günlerde 
bile işten adam çıkarmaz. Mal verdiği 
müşterileriyle de iyi ilişkileri olur Aziz 
Üstünkarlı’nın. Banka kredisiyle makine 

alan, fakat nakliye parası dahi kalmayan 
müşterisine, parasını geri verip, “Git çalış, 
kazan, öde!” dediği bile olur… “Bugün olsa 
yine yaparım!” diyor Aziz Üstünkarlı.

1975 yılına gelindiğinde Üstünkarlı 
Makine Sanayi, İzmir’in en çok vergi veren 
firmalarından biri konumundadır. 1986 
yılında bir arkadaşının Gölcükler tarafında 
yeni açtığı tavuk çiftliğini gezmeye gelir. 
Arkadaşını çiftliğinin yanındaki arazileri 
beğenir ve satın alır.  Bu araziye başlangıç 
için 2 bin metrekarelik bir fabrika inşa eder. 

Hannnover Fuarı ile dünyaya 
açılır
Üstünkarlı Makina’nın yurt dışına açılması, 
1993 yılında Hannnover Fuarı ile gerçekleşir. 
Başlarda makinelerine kimse bakmaz 
“Türk Malı” diye. Fakat bu ilk tanışmanın 
üzerinden çok geçmeden tüm Avrupa 
Üstünkarlı markasını tanır. Hannover 
Fuarı’nın yurt dışına açılmalarında dönüm 
noktası olduğunu belirten Aziz Üstünkarlı, 
“2011 yılında fuara yeniden gittim. Oğullarım 

ve yanlarında beş tane Alman mühendis 
ziyaretçilere makinelerimizi anlatıyordu. 
1993’te yüzümüze bakmayan firmalar 
standımızda sıraya girmişlerdi. Nereden 
nereye geldik diye düşündüm, göğsüm 
kabardı.” diyor.

1993 yılı aynı zamanda “Üstün Isıtma 
Limited Şirketi”nin açıldığı yıl olur. İzmir 
Yazıbaşı’ndaki fabrikada üretime başlayan 
şirket, “Termopan” markasıyla panel 
radyatörleri üretimine başlar. Üstün Isıtma 
bugün, 15 bin metrekare kapalı alanda 100 
uzman çalışanı ile faaliyetlerine devam 
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ediyor ve dünyanın dört bir yanına ihracat 
gerçekleştiriyor. Ege Sanayi Odası tarafından 
2007 yılında istihdamda üçüncü olarak 
ödüllendirilen firma, tam otomasyon bazlı 
modern üretim tesislerinde yüksek kalitede 
yıllık 1 milyon 250 bin adetlik üretim gücüne 
sahip.

Karlı Orman Ürünleri 
kurulur
1998 yılına gelindiğinde Aziz Üstünkarlı 
işleri tamamen çocuklarına devreder. 
İnşaat mühendisi olan büyük oğlu Nezih 

Üstünkarlı genel müdür olarak; küçük 
oğlu Enis Üstünkarlı da imalat müdürü 
olarak firmanın 2000’li yıllarına yön veriyor. 
2000’li yıllar krizlerle anılmasına rağmen 
Üstünkarlı Makina büyümeye devam 
eder. Panel radyatör ve kat kaloriferi 
imalatında ek yatırımlar yapılır ve bugünkü 

kapasitelere ulaşılır. Aynı dönemlerde Aziz 
Üstünkarlı’nın yeğeni olan Ajlan Sunsal 
kayın kereste işiyle uğraşmaktadır. Aziz Bey 
çocukları ile görüşerek bu kereste işine 
yatırım yapılmasını ve Ajlan Sunsal’a ortak 
olarak işlerin hacminin büyütülmesini önerir. 
Bu şekilde başlayan ortaklıkla Karlı Orman 
Ürünleri kurulur. Karlı Orman Ürünleri 
firması, günümüzde Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare kapalı 
modern tesislerinde, kereste ticaretinin 
yanı sıra; “Karlamin Lamine Ahşap” ve 
“Ena Sandalye”, markaları ile Türkiye ve 
yurt dışında hem bitmiş ürün hem de birçok 
bilinen markaya mamul ve yarı mamul 
tedarikçisi olarak çalışmaya devam ediyor. 

Romanya pazarında 
büyüdüler
1990’lı yıllarda Romanya çok ciddi bir pazar 
olur Üstünkarlı Makina için. Bu sebeple 
2008 yılında Bükreş’te ağaç makineleri 
satışı yapan Optimal Invest adındaki firmayı 
tamamen satın alırlar. Ayrıca 2009 yılında 
aynı amaçlarla Romanya pazarında grubun 
ürettiği malların pazarlamasına yardımcı 
olmak amacıyla “Üstünkarlı Comert” adı 
altında ikinci bir ticari şirket kurulur. Bu 

şirketler grubun 
ürettiği makineleri 
Romanya 
pazarına satarken 
aynı zamanda 
Uzakdoğu ve 
Avrupa menşeli 
diğer makine 
gruplarını da 
temsil ediyor.

Ayrıca 2012 yılında 
Romanya’da bir 
kereste fabrikası 
kurulması kararı 
alan şirket 
yönetimi, 2012 

yılı sonunda tamamen kendi ürettikleri 
makinelerle 45 dönümlük bir alanda tesisi 
hizmete sokar. Bu tesis, Karlı Orman 
Ürünleri firması için gerekli olan bir 
kısım hammaddenin teminini ve şirketin 
Çin, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa 
pazarlarına kayın kereste satışını sağlıyor. 
Temelleri Aziz Üstünkarlı tarafından küçük 
bir atölyede atılan Üstünkarlı Grup, bugün 
yurt içinde 300, yurt dışında 25 olmak üzere 
325 çalışanı ile Aziz Üstünkarlı ismini ve 
kalitesini layıkıyla devam ettirmeye çalışıyor.
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SHELL ECO-MARATHON TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜLLERİNİ İNOVASYON HAFTASI’NDA ALDI

Gençleri daha az enerji 
ile daha fazla yol kat eden 
araçlar tasarlayıp üretmeye 
teşvik etmek amacıyla 
düzenlenen Shell Eco-
marathon Türkiye’nin ödül 
töreni, Türkiye İnovasyon 
ve Girişimcilik Haftası’nda 
gerçekleşti.  Shell Türkiye, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) 
iş birliğiyle düzenlenen 
yarışmada dereceye giren 
öğrencilere ödülleri, Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası’nda, Shell Türkiye Ülke 
Başkanı Ahmet Erdem, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
OİB Başkan Yardımcısı 
Ömer Burhanoğlu ve Tahsin 
Öztiryaki tarafından verildi.

Shell’in 32 yıldır, tüm dünyadan gençleri enerji 
tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmeleri 
için teşvik etmek amacıyla, global platformda 
düzenlediği “Shell Eco-marathon” yarışması, bu 
yıl üçüncü kez, “Shell Eco-marathon Türkiye” 
adıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlendi.  Geleceğin mühendislerinin en 
az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için 
yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye; Türkiye, 
Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan 
toplam 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. 
Yarışmada kazanan takımlar ödüllerini, Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın son gününde 

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, OİB Başkan 
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu ve Tahsin Öztiryaki 
den aldılar.

Yerli otomobil için çalışacak 
geleceğin mühendisleri, Shell 
Eco-marathon Türkiye’de...
Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem konuyla 
ilgili olarak; “Yenilikçi fikirler hem enerji hem 
de otomotiv sektöründeki gelişimin temelini 
oluşturuyor. Türkiye’de inovasyonun gelişimine 
verdiğimiz önemi ve desteği, bu yıl Shell Eco-
marathon Türkiye’nin 3.sünü gerçekleştirerek bir 
kez daha vurguladık. Geleneksel hale getirdiğimiz 
Shell Eco-marathon Türkiye’de öğrencilerimiz 
her yıl, bir önceki yarışmadan daha iyi sonuçlar 
elde ediyor. Öğrencilerimizin inovasyon ve 
teknoloji alanındaki gelişimini görmek bizleri 
çok mutlu ediyor, ileride hepsinin yerli otomobil 
gibi Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında 
önünü açan projelerde rol alacağına inancım 
tam. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, onları 
destekleyen okullarını ve akademisyenleri tebrik 
ediyor, desteklerinden dolayı Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 

Birliği’ne (OİB) teşekkür ediyorum” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuyla 
ilgili olarak “İnovasyonun gücü gençlerin 
enerjisiyle birleştiğinde anlamı daha da 
artıyor. Genç nüfusa sahip ülkemizde 
Shell Eco-marathon Türkiye gibi projelerin 
geleneksel hale gelmesinin hem ülke 
ekonomisine hem de bilimsel gelişimimize 
ışık tutacağına inanıyoruz. Yarınlarımızı 
emanet ettiğimiz gençlerimizin inovasyon 
alanındaki çalışmalarının her geçen gün artan 
ivmeyle devam ettiğini görmek, bizleri çok 
mutlu ediyor” diye konuştu.

1 kWh’lik elektrikle 
İstanbul’dan 
Ankara’ya 
gidebiliyor!
Shell Eco-marathon 
Türkiye’de, 3’ü pist içi ve 2’si 
pist dışı olmak üzere 5 farklı 
kategoride ödüller verildi.  
Prototip araçlar kategorisinde 
hidrojenle çalışan araçlar 
içerisinde en az enerjiyi 
harcayarak bitiş çizgisini 
görmeyi başaran takım, 
Anadolu Üniversitesi’nden 

“Hidroana” oldu, Hidroana 356.42 km/m3 
sonucuyla birinciliği göğüsledi. Şehir konsepti 
kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında 
Çukurova Üniversitesi “Çukurova Elektromobil” 
takımı 107,66 km/kWh’lik sonuçla şampiyon oldu. 
İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” takımı, şehir 
konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 
196,66 km/m3’lük sonuçla bu kategorinin birincisi 
oldu. 

Pist dışı ödüllerde; “İnovasyon Ödülü”nü İstanbul 
Teknik Üniversitesi “Facilis”, “Ekip Ruhu Ödülü”nü 
ise Uludağ Üniversitesi “UMAKİT” takımları aldı. 
Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında başarı 
elde eden takımlar, 2018’in Temmuz ayında 
Londra’da düzenlenecek Shell Eco-marathon 
Avrupa’ya katılım hakkı elde ederek, Avrupa’nın 
yaklaşık 30 ülkesinden gelen akranlarıyla 
yarışacaklar.

Shell ile daha iyi bir yolculuğa 
Shell’in İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’ndaki 
standında DYNAFLEX teknolojisiyle geliştirdiği 
yeni yakıtlarının reklam filminde yer alan 
İstanbul Üniversitesi’nin Hidroist takımının aracı 
da sergilendi. Ayrıca stantta, Shell’in yeni yakıt 
teknolojisi hakkında katılımcılara bilgi verilirken 
sanal gerçeklik oyunları gibi inovasyon içerikli 
etkinlikler de gerçekleştirildi. Shell’in “verimli 
yakıtlarımızla daha iyi bir yolculuğa” mottosu ile 
tanıtılan DYNAFLEX teknolojisi, geçtiğimiz Ekim 
ayında tüketicilerin beğenisine sunulmuştu ve 
hem verimlilik hem de performans açısından 
büyük ilgi görmüştü. Günümüz sürüş koşullarında 
araç motorlarını temiz tutarak, motor verimliliğini 
ve performansını arttırmaya yardımcı olan 
DYNAFLEX Teknolojisi ile geliştirilen yeni yakıtlar, 
önemli inovatif çalışmalarla beraber, yaklaşık 120 
bilim insanının 5 yılı aşkın süredir gerçekleşen 
araştırmaları sonucunda geliştirildi. Bu süreçte 
ürünler, 250 otomobil kullanılarak 3 milyon 
kilometrenin üzerinde mesafede test edildi.
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RENAULT TRUCKS T 520 İLE MERSİN’DE LOJİSTİK BULUŞMASI 

YİĞİT AKÜ;
 ROBOİK, İNSANSIZ VE OTONOM KARA ARAÇLARI 
TASARIM YARIŞMASI’NA BRONZ SPONSOR OLDU  

Renault Trucks, Mersin merkezli lojistik 
firmaları ile bir araya geldi. Renault T serisi 
çekicilerin sergilendiği organizasyonda, 
Mersin’in Türkiye uluslararası ve yurtiçi 
taşımacılık sektöründeki önemi de masaya 
yatırıldı. 

Türkiye lojistik sektörünün önemli üslerinden 
olan Mersin’de uzun yol ve yurtiçi nakliye 
firmaları, Renault Trucks’ın ev sahipliğinde 
buluştu. Organizasyonda Renault Trucks’ın 
uzun yol T serisi çekicileri büyük ilgi görürken 
bölgenin lojistik sektöründeki rolü ve gelişimi 
üzerine de görüşler paylaşıldı. 

400’e yakın yetkilinin katıldığı etkinliğe 
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine, Renault Trucks 
yönetim ekibi ve Mersin yetkili bayi 
İmam Kayalıoğulları Otomotiv’in 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Mazıcıoğlu, Genel Müdürü Feridun Kısa 
ev sahipliği yaptılar. 

Mersin’de 1999 yılından bu yana 
aktif olarak satış ve satış sonrası 
hizmetler sunduklarını paylaşan 
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü 
Sebastien Delepine; “Mersinli lojistik 
firmalarının çözüm ortağı olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Son 

zamanlarda uluslararası lojistik alanında bu 
bölgede dönemsel bazı zorluklar yaşansa 
da Mersin’in Türkiye’deki lojistik sektöründe 
önemi çok büyük. Bu nedenle hem Mersin’in 
önde gelen firmalarına sunduğumuz çözümleri 
aktarabilmek hem de Renault Trucks T serisi 
yüksek kabin çekicilerimizin avantajlarını 
paylaşabilmek üzere bir araya geldik” şeklinde 
belirtti. 

Renault Trucks T serisi yüksek kabin 
çekicilerin büyük ilgi gördüğü organizasyonda 
Sebastien Delepine araçlar ile ilgili bilgi 

verdi; “Renault Trucks T serisi, teknolojisi 
ile segmentinde çok güçlü bir çekici. Lojistik 
alanında hizmet veren firmaların en büyük 
işletim giderlerinden olan yakıt tüketimi, 
Renault Trucks T serisi çekiciler ile mümkün 
olan en düşük noktaya taşınıyor. Bu özel 
çekicilerin şasi ve güç aktarma organlarında 
yapılan revizyonlar sayesinde yakıt tüketimi 
azaltıldı ve taşıma kapasitesi arttırıldı. 
Öte yandan Renault Trucks T520 yüksek 
kabin çekicilerimiz, sunduğu olağanüstü 
sürücü konforu sayesinde de segmentinin 
tercihi oluyor. Çekilerin konforu sayesinde, 
şoförlerin uzun yol sürüş performanslarına 
katkı sağlanırken, sürüş dışında kaliteli 
dinlenme sunularak da çalışma zamanındaki 
performans ve güvenlik arttırılıyor” dedi. 

Mersin’deki organizasyon sayesinde lojistik 
firmaları ile bir araya gelerek müşterilerinin 
görüşlerini aldıklarına değinen Delepine,; 
“Mersin’de düzenlediğimiz organizasyon 
sayesinde müşterilerimizin beklentilerini, 
kendilerinden dinleme şansını bulduk. Ayrıca 
Renault Trucks T serisi çekicileri kullanan 
ve inceleyen lojistik firmalarından aldığımız 
olumlu geri bildirimler bizlere yol gösterdi” diye 
belirtti.  

Yiğit Akü; 14 Aralık 2017 
tarihlerinde Ankara Bilkent 
Otel’de Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı öncülüğünde 
gerçekleşecek olan “ROBOİK, 
İnsansız ve Otonom Kara 
Araçları Tasarım Yarışması’na” 
bronz sponsor oldu. 

ROBOİK, İnsansız ve Otonom 
Kara Araçları Tasarım 
Yarışması’nın ana teması; 
doğrudan ya da dolaylı katkıları 
ile operasyona katılan güvenlik 
güçlerinin kayıp vermeden 

görevlerini tamamlamalarına olanak 
tanıyacak, insansız sistemlerin tasarlanması 
ve geliştirilmesi üzerine kurulu bir 
platformdur. 

Yiğit Akü; bu önemli Ar-Ge projesinde 
endüstriyel tasarıma geçişi sağlayacak 
çalışmalara yön vermek, desteklemek ve 
gelişim süreçlerini hayata geçirmek için 
ilgili platformda inovasyonu yüksek standı 
ile yerini alarak, Yiğit Akü Ar-Ge Müdürü 
Volkan Karahan’ın da katılımı ile yarışmayı 
destekleyecektir. 
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2017’DE DAHA DA GÜÇLENEN

MAN,
2018‘E YENİLİKLER, ÖDÜLLER VE 
AVANTAJLARLA GİRİYOR

European Coach Week (ECW) olarak da 
bilinen Busworld Kortrijk Fuarı’nda MAN 
standı, organizasyonun cazibe merkezi 
oldu. MAN’ın yoğun ilgi gören standında, 
tamamen yenilenen Lion’s Coach (2 aks 12 
ve 2 aks 13 metre) ile NEOPLAN’ın Tourliner 
(2 aks 13 metre) ve Skyliner 50. Yıl seyahat 
otobüsleri ile avrupa çıkarması yaptı.

Busworld Kortrijk 2017’de ilk kez görücüye 
çıkan ve büyük beğeni toplayan Yeni MAN 
Lion’s Coach, bu yıl altı kategoride dağıtılan 
ödüllerden üçünü alarak, yarışmaya 
damgasını vurdu. Yeni MAN Lion’s Coach, 

yarışmada ‘Büyük Ödül’ün (Grand Coach 
Award) yanı sıra Konfor (Comfort Label) ve 
Tasarım (Design Label) kategorilerinde de 
en iyi otobüs seçildi.

MAN otobüs pazarında 2017’de %22 pazar 
payına ulaştı. 2 aks 13 metre uzunluğundaki 
yeni nesil MAN Lion’s Coach ve yine 2 aks 
13 metre versiyonu NEOPLAN Tourliner 
başta olmak üzere, segmentlerinde üst 
sınıfı oluşturan modelleri ile Türkiye otobüs 
pazarında 2018’de de fark yaratmaya devam 
edecek. Kasım 2017 sonu itibariyle 129 adet 
araç satışına ulaşan MAN, yeni modelleri ile 
2018 yılında hem satış adedini hem de pazar 
payını arttırmayı hedefliyor.

Daralan 2017 pazarında pazar payını 
geliştiren MAN, 2018’de de bilinen benzersiz 
özelliklerinin yanı sıra benzersiz avantajlarla 
donattığı yeni modellerinde, geliştirdiği ileri 
teknolojilerle gelen güvenlik konsepti ve 
EURO 6’daki uzmanlığı ile fark yaratmaya 
devam edecek.

Türkiye kamyon pazarında pazar payını en 
çok yükselten marka konumundaki MAN, 
müşteri memnuniyeti alanındaki liderliğini 
bağımsız araştırma şirketlerinin anketleriyle 
de tescillendi.

MAN TopUsed, 2. el piyasasında geri alım 
garantili satışları başlatarak bir ilke daha 
imza attığı 2017’de uluslararası pazarlarla 

Daralan 2017 
pazarında pazar 
payını geliştiren MAN, 
2018’de de bilinen 
benzersiz özelliklerinin 
yanı sıra benzersiz 
avantajlarla donattığı 
yeni modellerinde, 
geliştirdiği ileri 
teknolojilerle gelen 
güvenlik konsepti ve 
EURO 6’daki uzmanlığı 
ile fark yaratmaya 
devam edecek.



Kamu ve özel sektör ihalelerinde; enerji, savunma sanayi, 
özelleştirme, toplu konut, karayolları, alt ve üstyapı inşaat işleri, 
araç-ekipman alımları, etüt-proje, kara ve deniz nakliyat, sigorta, 
ihracat ve ithalat, gözetim hizmetlerini “Doğru-Çabuk-Ayrıntılı” 
haber ilkesiyle takip eder, okuruna ulaştırır.
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işbirliğini geliştirdi. 2017 yılını 630 kamyon/
çekici ve treyler ile kapatacak. 

TopUsed, 2. el otobüste ise gerçekleştirdiği 
175 adetlik satış ile 2017 yılı hedefini henüz 
Kasım ayında yakaladı. TopUsed’in 175 
adetlik 2. el otobüs satışının %45’ini ise; 
Almanya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, 
İtalya, KKTC, Kosova, Makedonya, Polonya 
ve Yunanistan gibi ülkelere gerçekleştirilen 
yurtdışı satışlar oluşturdu.

Üretim ve mühendislikteki MAN’ın 
yüksek standartlarını, verdiği üstün 
nitelikli hizmet anlayışıyla Satış Sonrası 
Hizmetler de geleceğe taşıyor. Sürekli 
güncellenen personel eğitimler ve yenilenen 
teknolojinin yanı sıra dijital avantajlardan da 
yararlanılıyor. MAN’ın tüm dünyadaki global 
ağında her bir araç için yapılan analizler 
ve tecrübelerle adeta genetik incelemesi 
yapılıyor ve online olarak paylaşılıyor. Arıza 
önleyici tedbirlere de olanak tanıyan bu 
sistemler ile MAN müşterileri, olası arızanın 
getirebileceği kimi büyük masraflardan ve 
zaman kaybından da kurtuluyor. 

Satış Sonrası Hizmetler’de de ileri 
teknolojisini müşteri yararına kullanan 
MAN, tüm Türkiye’de yaygın yetkili servis 
ağı ile; bakım-onarımdan ikinci el değerine 
kadar aracın yaşam boyu maliyetini en ideal 
seviyeye çıkarıyor. MAN motor ömrünü en 
yüksek düzeye taşımak için MAN Genuine 
Oil’i geliştirdi. MAN araçları üstün nitelikleri 
ve kalitesi ile garanti sürelerinde kilometre 
sınırı taşımıyor. Satış sonrası hizmetler, 

ayrıca uzatılmış garanti paketleri, farklı 
bakım-onarım paketleri ile müşterilerine, 
geleceğe yönelik öngörülebilir maliyetler 
sunuyor. Garanti süresi biten müşteriler 
ise otomatik olarak ‘Müşteri İyi Niyet 
Desteği’ sisteminin bir parçası olarak 
bakım ve onarımlarında önemli avantajlar 
kazanıyorlar.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin 
geleneksel basın buluşması, bu yıl 12 Aralık 
tarihinde Taksim’deki Divan İstanbul’da 
gerçekleştirildi. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş.’den Otobüs Satış Direktörü 
Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın 
Yumrukçal ve Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu evsahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda, otobüs, kamyon, 
ikinci el pazarları ile satış sonrası hizmetler 

alanında 2017 yılı değerlendirildi, 2018 yılı 
öngörüleri paylaşıldı. 

2017’de teknolojisi ve yenilikleriyle ile fark 
yaratan MAN, 2018’e da yeni modeller ve 
ödüllerle giriyor

Daralan 2017 pazarında pazar payını 
geliştiren MAN, 2018’de de bilinen benzersiz 
özelliklerinin yanı sıra benzersiz avantajlarla 
donattığı yeni modellerinde, geliştirdiği ileri 
teknolojilerle gelen güvenlik konsepti ve 
EURO 6’daki uzmanlığı ile fark yaratmaya 
devam edecek.

European Coach Week (ECW) olarak da 
bilinen Busworld Kortrijk Fuarı’nda MAN 
standı, organizasyonun cazibe merkezi 
oldu. MAN’ın yoğun ilgi gören stnadında, 
tamamen yenilenen Lion’s Coach (2 aks 12 
ve 2 aks 13 metre) ile NEOPLAN’ın Tourliner 
(2 aks 13 metre) ve Skyliner 50. Yıl seyahat 
otobüsleri ile avrupa çıkarması yaptı.

Busworld Kortrijk 2017’de ilk kez görücüye 
çıkan ve büyük beğeni toplayan Yeni MAN 
Lion’s Coach, bu yıl altı kategoride dağıtılan 
ödüllerden üçünü alarak, yarışmaya 
damgasını vurdu. Yeni MAN Lion’s Coach, 
yarışmada ‘Büyük Ödül’ün (Grand Coach 
Award) yanı sıra Konfor (Comfort Label) ve 
Tasarım (Design Label) kategorilerinde de 
en iyi otobüs seçildi.

MAN otobüs pazarında 2017’de %22 pazar 
payına ulaştı. 2 aks 13 metre uzunluğundaki 
yeni nesil MAN Lion’s Coach ve yine 2 aks 
13 metre versiyonu NEOPLAN Tourliner 
başta olmak üzere, segmentlerinde üst 
sınıfı oluşturan modelleri ile Türkiye otobüs 
pazarında 2018’de de fark yaratmaya devam 
edecek. Kasım 2017 sonu itibariyle 129 adet 
araç satışına ulaşan MAN, yeni modelleri ile 
2018 yılında hem satış adedini hem de pazar 
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payını arttırmayı hedefliyor.

MAN SEYAHAT 
OTOBÜSÜNDE PAZAR 
PAYINI ARTTIRDI
Kasım 2017 verilerine göre MAN pazarda 
%22’lik paya ulaştı 

Otobüs pazarının, yaşanan sosyo-ekonomik 
hareketliliğin de etkisiyle 2017’de bir önceki 
yıla göre ciddi oranda daraldığına dikkat 
çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, şunları 
söyledi: 

“MAN olarak, pazarda Kasım 2017 sonu 
verilerine göre %22’lik bir pay yakaladık. 
Sektör artık neredeyse tamamen 2+1 VIP 
otobüse dönüyor. Bu alanda sektörün tüm 
beklentilerini karşılamak adına MAN olarak 
pazara 2 aks 13 metrelik yeni ürünlerimizi 
sunuyoruz. 2 aks 13 metrelik Yeni MAN 
Lion’s Coach 2+1 koltuklu modellerde 41 
yolcu, 2+2 koltuklu modellerinde de 55 
yolcu olmak üzere, ayrıca daha rahat koltuk 
arası mesafeleri ile işletmeci açısından 
önemli ve rakipsiz avantajlara sahip ürünler 
sunuyoruz. Standart koridorsuz düz zemini, 
yolcu bölümündeki tavan yüksekliği, ultra 
ince ve ergonomik yolcu koltukları ile 
kendi segmentinin en ferah araçlarından 
olan MAN Lion’s Coach, yenilenen yüzü 
ile sunduğu tüm bu benzersiz avantajlarla 
birlikte en çok talep gören model 
konumunda olmaya devam edecek. 

Yeni Neoplan Tourliner ise 2 aks 13 metre 
uzunluğunda olan yeni versiyonuyla, 
premium otobüs segmentinin en cazip 
modeli olmaya devam edecektir. Yeni 
Tourliner 2 aks 13 metrelik yeni versiyonu 
ile 2+1 koltuklu modellerde 41 yolcu, 
2+2 koltuklu modellerinde de 52 yolcu 
olarak işletmecilerin tüm beklentilerini 
karşılayacaktır.

MAN, İTHAL KAMYON 
PAZARINDA YİNE BİRİNCİ
ADaralan 2017 pazarında pazar payını 
geliştiren MAN, 2018’de de bilinen benzersiz 
özelliklerinin yanı sıra benzersiz avantajlarla 
donattığı yeni modellerinde, geliştirdiği ileri 
teknolojilerle gelen güvenlik konsepti ve 
EURO 6’daki uzmanlığı ile fark yaratmaya 
devam edecek.

Türkiye kamyon pazarında pazar payını en 
çok yükselten marka konumundaki MAN, 
müşteri memnuniyeti alanındaki liderliğini 
bağımsız araştırma şirketlerinin anketleriyle 
de tescillendi.

Çeşitli zorluklarla mücadele edilen 2017 yılı, 
Ekim ayı sonu itibari ile 12 ton üstü kamyon 
pazarında, halihazırda ciddi miktarda 
daralma gösterdi. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık %6’lık bir daralma 
gözlendiğini belirten MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, “MAN Kamyon ise 2017 yılında 
TAİD tarafından paylaşılan satış rakamlarına 
bakıldığında pazar payını en çok yükselten 

marka konumunda” dedi. 

MAN, EURO 6C İLE 
İDDİASINI DAHA DA 
GELİŞTİRDİ
Özellikle 2017’nın ikinci yarısından itibaren 
müşterileriler EURO 6C araçlarla tanıştı. 
MAN’ın teknoloji alanındaki öncülüğü, 
EURO 6C ile bir kez daha tecrübe ve tescil 
edildi. Euro 6C’de kullanılan Commonrail 
motor teknolojisi, bizim uzun yıllardır 
kullandığımız, bu konuda çok ciddi bir 
tecrübe ve bilgi birikimimizin olduğu bir 
teknolojidir. 

Euro 6C araçlarımızda teknik anlamda bir 
çok gelişme yaşandı. Euro 6 araçlarımıza 
göre yeni seri Euro6C araçlarımızdaki en 
önemli geliştirme araç performansının en 
belirgin öğesi olan motorlarda yaşandı. Yeni 
seri araçlarımızda kullanılan motorlar bir 
önceki seriye oranla 20 hp daha fazla güç 
ve 200 Nm ilave tork değeri sağlamakta 
ve halihazırda sektörün yakıt tasarrufu 
konusunda öncüsü olan araçlarımızı bir 
adım daha öne çıkarmaktadır.

MAN, MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNDE DE 
LİDERLİĞİNİ KORUYOR
MAN olarak, araçlarımızda yaptığımız 
geliştirmelerin yanı sıra ‘Yaşamboyu 
İş Ortağı’ olarak gördüğümüz 
müşterilerimizin işletme maliyetlerini 
en aza indirmek üzere özel eğitimler 
veriyor, sistemler geliştiriyoruz. Bizim 
asıl işimiz, müşterilerimiz aracımızı satın 
aldıktan sonra başlıyor. Ticari bir aracın 
sahibine çalıştıkça para kazandırdığının 
ve bu nedenle de müşterilerimize satış 
sonrası hizmetlerimizi en kapsamlı ve en 
hızlı şekilde ulaştırmamız gerektiğinin 
bilincindeyiz. Yıllardır tüm bayi ve servis 
yapılanmamızı, hizmet anlayışımızı çok 
bilinen bir deyimle ‘Müşteri Velinimetimizdir’ 
diyerek tarif ettiğimiz bu felsefeye göre 
kurguladık, sonuçlarını da alıyoruz. Ağır 
ticari araçlar alanında bağımsız araştırma 
şirketleri tarafından yapılan CXI (Customer 
Experience Index) gibi müşteri memnuniyeti 
anketlerinde, 2017 yılında hem satış, hem 
de satış sonrası alanlarında müşterilerimiz; 
MAN markasını açık ara ‘En Değerli Marka’ 
olarak seçmiş ve müşteri memnuniyetinde 
lider konuma taşımıştır. 
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SCANIA, KAMU SEKTÖRÜNÜN DE 
TERCİHİ OLDU

Geniş ürün yelpazesi 
ve yüksek standartları 
ile Scania, farklı üstyapı 
ve özel donanım 
ihtiyaçlarına uygunluğu 
ile kamu sektörünün 
de tercihi olmaya 
devam ediyor.

Karayolu 
taşımacılığında düşük 
yakıt tüketimi, üstün 
donanımları ve yüksek 
performansı ile öne 
çıkan Scania, belediye 
hizmetlerinde de tercih 
ediliyor. 

Avcılar Belediyesi, 8 adet Scania P320 
aracı filosuna dahil etti. Araçların 2 tanesi 

yol süpürme, 6 tanesi ise çöp toplama 
üstyapısına sahip.

Teslimat töreninde Scania Denizli Yetkili 
Satıcısı KCR Otomotiv Satış Müdürü 
Gökhan Gürlek, Avcılar Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürü Nilgün Çendek’e belediye 

tesislerinde gerçekleşen törenle araçları 
teslim etti. Törene; Doğuş Otomotiv, Serifler 
Temizlik, Efe Endüstri, Akdeniz Temizlik ve 
copkamyonum.com yöneticileri de katıldı.

NİLGÜN ÇENDEK SCANİA 
KULLANDI
Avcılar Belediyesi adına Temizlik İşleri 
Müdürü Nilgün Çendek, teslimat töreni 
sırasında Scania çöp kamyonu araçlarını 
kullanma fırsatı da buldu. Scania’nın 
kullanımının oldukça kolay olduğunu 
belirten Çendek “Avcılar halkına en iyi 
hizmeti sunmak istiyoruz. Çöp toplama ve 
yol süpürme araçlarında, Scania tercihimizle 
en iyi markayı seçtiğimize inanıyorum. Bu 
işbirliği, araçlarımızın yakıt tasarrufuna 
pozitif yönde katkıda bulunurken, sağlamlığı 
ve dayanıklılığı ile de süreklilik arz edecektir” 
açıklamasında bulundu. 

İDEAL KAMYON: SCANİA 
P320
Scania P serisi kamyonlar; hafiflik, kolay 
kullanım, manevra kabiliyeti, üstün görüş 
açısı ve  kolay iniş-biniş için tasarlandı. 

Bunlar, şehir içi kullanım ve bölgesel 
dağıtım için ideal araçlardır. Scania’nın 
yüksek torka sahip motoru ve opticruise 
şanzımanı, dur-kalkı yoğun olan ve ani 
hızlanma gerektiren uygulamaların kolayca 
üstesinden gelmektedir. Bu doğrultuda 
Scania araçları şehir içi dağıtım, çöp 
toplama, yol süpürme, kar küreme ve itfaiye 
kamyonu uygulamalarında kendinden söz 
ettirmektedir. 
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2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 
pazar yüzde 3 oranında daralarak 840 bin 
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı 
ve 623 bin adet olarak gerçekleşti.  

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Kasım 
döneminde üretim yüzde 2 artarken, hafif 
ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç 
grubunda ise yüzde 18 seviyesinde arttı. Ağır 
ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı 
olup 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre 
üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti. 
Aynı dönemde ticari araç pazarı yüzde 1 ve 
hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranlarında 
artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar 
yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda 
pazar daralması son 2 yılda yüzde 45 
seviyesine ulaştı. 

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı adet bazında yüzde 19 oranında 
artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 28 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde, 
toplam ihracat 1 milyon 216 bin adet, 
otomobil ihracatı ise 844 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv 
ihracatı Dolar bazında yüzde 21, Euro 
bazında ise yüzde 20 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 26,5 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 
artarak 10,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. 

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 48 
artarak 9,6 Milyar € seviyesine yükseldi. 

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış ile 
toplam 1 milyon 543 bin 587 adet taşıt aracı 
üretildi. 

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

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 
592 bin 783 adet olarak gerçekleşti. 

• 2016 yılı Ocak-Kasım dönemine göre, yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 
yılı OcakKasım döneminde yüzde 2 artarken, 
ürün grubu bazında: 

K. Kamyonda    yüzde 60  

Minibüste    yüzde 25  

B. Kamyonda    yüzde 23  

Midibüste    yüzde 6   

oranlarında artı ve 

Kamyonette    yüzde  1   

oranında azalma kaydetti.   Otobüste ise 
aynı seviyesini korudu.    

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil 
üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
24 oranında artarak 1 milyon 48 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.  

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

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör 
üretimi yüzde 4 oranında artarak 49 bin 196 
adet oldu. 

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

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 
satışlar 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
3 oranında azalarak 839 bin 626 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 

Grafik 1.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil 
satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 
4 oranında azaldı ve 623 bin 65 adet oldu.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla 

göre toplam otomobil satışları yüzde 4 ve 
ithal otomobil satışları yüzde 11 azalırken, 
yerli otomobil satışları yüzde 17 oranında 
arttı.

Grafik 2.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2007–2017 yılı Ocak-Kasım dönemine 
ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı 
Ocak-Kasım döneminde yüzde 48 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 1.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen 
yıla göre toplam hafif ticari araç satışları 
yüzde 2 , yerli hafif ticari araç satışları yüzde 
2 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 3 
oranlarında arttı. 

Grafik 3.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde; geçen 
yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 7 
oranında azalarak 19 bin 672 adet, kamyon 
pazarı yüzde 5 oranında azalarak 17 bin 
179 adet, midibüs pazarı yüzde 3 oranında 
azalarak bin 712 adet ve otobüs pazarı 
ise yüzde 37 oranında azalarak 781 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı 
Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 
25, otomobil pazarı yüzde 36,  hafif ticari 
araç pazarı yüzde 7 artarken; ağır ticari araç 
pazarı yüzde 35 oranında düşüş gösterdi. 

 Tablo 2.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

• 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 844 
bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 79’unu oluşturan 1 milyon 
216 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-
Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 19 oranında 
arttı. 

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında,  
ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. 
Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Kasım 
dönemine göre yüzde 2 azalarak 12 bin 271 
adet olarak gerçekleşti. 

Tablo 3.1( 36. sayfada görebilirsiniz  )

2017 yılı Ocak-Kasım 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam 
üretim yüzde 16, otomobil 
üretimi ise yüzde 24 
oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam üretim 1 milyon 544 
bin adet, otomobil üretimi 
ise 1 milyon 48 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti.  

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

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

GRAFİK 2.1:  Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

TABLO 4.1: Hafif Ticari Araç (Minibüs + Kamyonet) Satışları

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

TABLO 1.2:  10 Yıllık Ortalamalara göre 2017 Toplam Satışlar (x1000)

TABLO 3.1: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

GRAFİK 3.2: Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%)
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Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 
REW İstanbul, ilk kez düzenlendiği 
2005 yılından beri sektöre sağladığı 
katma değeri, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın verdiği destekle artırarak 
devam ettiriyor. Son buluşmada 
Türkiye’nin yanı sıra BDT Ülkeleri, 
Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’dan gelen 9 bin 506 profesyoneli, 
Tüyap Beylikdüzü’nde ağırlayan 
organizasyon, geri dönüşüm, atık 
yönetimi ve çevre teknolojileri ile yeşil 
enerji alanlarında faaliyet gösteren 
sektör firmalarına, Şubat ayında 14. kez 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Çevre temizlik araçları ile araç 
üstü ekipmanlarından, elektronik 
atıkların geri kazanımına, atık sudan, 
ambalaj atıklarının geri dönüşümüne, 
başta biyoenerji olmak üzere yeşil 
enerji kaynaklarından atık bertaraf 
tesislerine kadar farklı pek çok alandaki 
yeniliklerin bir arada sergilendiği 
REW İstanbul, geleneksel konferans 
programıyla da sektör gündemlerini 
fuara taşıyor. Başta Bakanlık 
tarafından düzenlenecek panel ve 
oturumlar olmak üzere, alanında 
ulusal ve uluslararası alanda uzman 
konuşmacıların söz alacağı fuarda, yine 
sektörün ana gündemleri tartışılacak. 

15-17 Şubat 2018 tarihlerinde T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle 
14. kez kapılarını açacak olan 
Uluslararası REW İstanbul hakkında 
detaylı bilgi ve fuara katılım için www.
rewistanbul.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Avrasya’nın lider 
çevre teknolojileri 
fuarı Uluslararası REW 
İstanbul, 15-17 Şubat 
2018 tarihlerinde T.C. 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın desteği 
ile düzenleniyor. “Katı 
Atık, Atık Su, Atık 
Gaz ve Yeşil Enerji” 
başlıkları altında en 
yeni ürün, teknoloji, 
makine, malzeme 
ve ekipmanlara ev 
sahipliği yapan fuar 
süresince, içeriği 
Bakanlık tarafından 
belirlenen bir dizi 
oturum ve panel 
gerçekleştirilecek. İFO 
Fuarcılık tarafından 
14.’sü organize edilen 
REW İstanbul, başta 
belediye yönetimleri 
olmak üzere tüm 
KOBİ’lerin ve her 
ölçekteki sanayi 
kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu tüm geri 
dönüşüm, geri 
kazanım, atık yönetimi 
ve çevre teknolojileri 
çözümlerini çatısı 
altında sunacak.

14. REW İSTANBUL,
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIGI’NIN DESTEĞİ 
İLE DÜZENLENECEK!
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Enerji sektöründeki paydaşların bir 
arada bulunacağı, 350’ye yakın global 
firmanın standlı katılım sağlayacağı, 
Birleşik Krallık’ın Ülke Partneri olduğu; 
6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın 
ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör 
temsilcisinin, uzman ve akademisyenin 
katılması bekleniyor.

AKILLI SİSTEMLERE 
DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ
Türkiye’nin mevcut şebeke alt yapısı 90’ların 
teknolojisiyle kurulduğundan artık ihtiyaçları 
karşılamakta güçlük çekiyor. Bu kapsamda 
alt yapı sistemi yenilenmeye başlanan 
ülkemizde dünyanın tercih ettiği en modern 
teknolojiye sahip şebeke sistemleri tercih 
ediliyor. Uzmanlar, tedarikçi ile kullanıcı 
arasında karşılıklı iletişimin sağlanması, 
akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik 
ve gaz şebekelerine eklenerek izlenmesi, 
sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak elektriğin 
kullanııcılara iletilmesinin büyük önem arz 
ettiğini dile getiriyor. Bir taraftan yüzde yüz 
tüketici memnuniyetini mümkün kılmak 
diğer taraftan da şebekeleri uzaktan 
izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne 

geçmek için mevcut 
sistemlerin akıllanması 
şart olarak görülüyor.

YENİ BİR DÖNEM 
BAŞLIYOR
Akıllı şebekelerin en çok 
ekonomiye ve tüketiciye 
katkı sağlayacağını belirten 
uzmanlar, şebekedeki 
kesintilerin sayısının 
azalması, kesintilerin 
süresinin kısalması, 
işletme maliyetlerinde 

tasarrufun sağlanması, enerji üretiminde 
önemli bir yere sahip olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarının şebekeye entegrasyonun da 
akıllı şebekeler ve akıllı sistemlerle daha 
verimli hale geleceğini vurguluyor.

ULUSLARARASI BİR 
PLATFORM SAĞLAYACAK
Akıllı sistemlerle birlikte çevrenin daha 
az zarar göreceğini ifade eden uzmanlar, 
“Bunun en dikkat çekici sonucunu ise 
doğrudan tüketiciler görecek. Kullanılan 
elektiriğin kalitesi artacak ve enerji alım 
maliyetleri düşecek. Vatandaşlarımız bu 
sistemler sayesinde sadece tüketici olarak 
kalmayacak. Dilerlerse çatısına yerleştirdiği 
güneş panelleri ile elektrik üretip şebekelere 
katkı sağlayacak. 35 milyon su, 35 milyon 
elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi 

bulunan ve 80 milyon nüfusa sahip 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
akıllı sistemlere geçiş sürecinde 
düzenlenen bu kongre ve Fuarda ; 
katılımcıların bütün paydaşlar ile 
bir arada olması, sorularına cevap 
bulması, akıllı şebekeler hakkındaki 
son yenilikleri öğrenmesi, 
örnek uygulamaları görmesi ve 
yatırım stratejilerini belirlemesi 
için uluslararası bir platform 
sağlayacak.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Enerji 
Piyasası Denetleme 
Kurumu’nun 
destekleriyle ELDER 
ve GAZ-BİR’in stratejik 
partnerliğinde 
gerçekleşecek olan 6. 
Uluslararası İstanbul 
Akıllı Şebekeler ve 
Şehirler Kongre ve 
Fuarı , 25-26 Nisan 
2018 tarihlerinde 
İstanbul Kongre 
Merkezi’nde kapılarını 
açacak.

ENERJİ DEVLERİ
İSTANBUL’ A GELİYOR



6. Uluslararası İstanbul
Akıllı Şebekeler ve Şehirler

Kongre ve Fuarı
25-26 Nisan 2018

İstanbul Kongre Merkezi
www.icsgistanbul.com

Stratejik Partnerler

Ankara Ofis:
Aziziye Mahallesi Pak Sokak Portakal Çiçeği Residence No:1/57 

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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Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda tüm 
makine ve sistemlerin birbiriyle iletişim 
kurması nedeniyle üretim süreçlerindeki 
büyük veri miktarı hızla artıyor. Artan 
iletişim verilerinin ise güvenilir bir şekilde 
yönetilmesi gerekiyor. Geniş hacimli veri, 
çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı 
olarak takip edilerek süreçlerin şeffaf 
bir şekilde görüntülenmesine olanak 
sağlıyor. İşte bu noktada devreye, CC-Link 
(Control&Communication Link) olarak 
adlandırılan kontrol ve iletişim linki giriyor. 
Etkili bir fabrika ve proses otomasyonu 
sağlamak üzere hem kontrol hem de bilgi 
amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen 
CC-Link IE, şu anda fiilen en yüksek bant 
genişliğine sahip ve gigabit hızlarında 
çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı 
olarak öne çıkıyor. Genel olarak saniyede 
100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel 
haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar 
daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir 
gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. 

CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link 
kullanıcılarını aynı çatı altında toplayarak 
dünya genelinde bu ağı yaygınlaştırmak için 

çalışan CLPA’nın 
(CC-Link Partner 
Association) 
Türkiye Müdürü 
Tolga Bizel, bu 
teknolojinin 
Sanayi 4.0 
döneminin 
ihtiyaçlarının 
desteklenmesi 
için büyük bir 
potansiyele sahip 
olduğunu belirtti. 
CC-Link’in 
tek bir kablo 
üzerinden farklı 
üreticilere ait 

çok sayıda otomasyon cihazına bağlanarak 
yüksek hızlı iletişimi mümkün kıldığını 
ifade eden Tolga Bizel; gıda, ilaç, beyaz 
eşya, bina otomasyonu gibi pek çok farklı 
sektörde makine ve proses kontrolü için 
ideal çözümler sunan bu teknolojinin 
otomotiv sektöründe de yoğun olarak tercih 
edildiğini söyledi. CC-Link’in üretimde 
rekabet gücünü artırdığını vurgulayan Bizel, 
Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretildiği 
AutoAlliance tesisi, Kia Motors Company’nin 
Kwangju fabrikası, Beijing Hyundai Motor 
Company üretim tesisi ve Honda Motor’un 
Yorii fabrikasında önemli başarılara imza 
atan CC-Link uygulamalarını anlattı. 

Ford Mustang ve Mazda 
6’nın üretim tesisinde büyük 
tasarruf 
ABD’nin Michigan eyaletinde, Ford Mustang 
ve Mazda 6’nın üretildiği AutoAlliance 
tesisinde CC-Link ağından yoğun bir şekilde 
faydalanıldığını belirten Bizel, süreci şöyle 
tanımladı; “CC-Link sayesinde yeni hatların 
kurulumunda ve devreye alınmasında 
yakalanan hız, daha önce kullanılan 

Fabrikalarda robotlar dahil 
tüm sistemin birbiriyle 
haberleşmesini gerektiren 
Sanayi 4.0 evresinde, 
üretimde yüksek verimlilik 
sağlayan açık network 
teknolojileri gittikçe daha 
önemli hale geliyor. Bu 
noktada, farklı üreticilerin 
geliştirdiği cihazların 
birbirleriyle iletişim 
kurmalarını sağlayarak 
yüksek hızlı bir kontrol ve 
haberleşme sisteminin 
oluşturulmasına olanak 
veren endüstriyel ağ 
teknolojisi CC-Link 
devreye giriyor. Gıda, 
ilaç, beyaz eşya, bina 
otomasyonu gibi pek çok 
farklı sektörde makine 
ve proses kontrolü için 
ideal çözümler sunan 
CC-Link, otomotiv 
sektöründe de yoğun 
olarak tercih ediliyor. 
Yüksek performanslı 
güvenilir iletişim imkanı 
tanıyan CC-Link; Ford 
Mustang ve Mazda 6’nın 
üretildiği AutoAlliance 
tesisi, Kia Motors 
Company’nin Kwangju 
fabrikası, Beijing Hyundai 
Motor Company üretim 
tesisi ve Honda Motor’un 
Yorii fabrikasında sağladığı 
başarılarla dikkat çekiyor.

ENDÜSTRİYEL AĞ TEKNOLOJİSİ 

CC-LINK 
DÜNYACA ÜNLÜ OTOMOTİV 
FABRİKALARINDA TERCİH EDİLİYOR
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ettiğini belirten 
Bizel, şu 
açıklamalarda 
bulundu; “Üretim 
yönetimi bilgileri 
ve güvenlik 
sinyalleri dahil 
olmak üzere 
fabrika otomasyon 
cihazlarından 
kontrol sinyalleri 
için birleşik ağ 
dahilinde iletişime 
imkan tanıyan 
ethernet temelli 
CC-Link IE ağını 
tercih eden 

Honda, bu sayede Yorii Fabrikası’nın üretim 
ve operasyon yönetiminin etkinliğini ve 
verimliliğini artırıyor.

Honda’nın Yori Fabrikası’nda, araç gövdesi 
montaj hattı için kontrol hattı kurulurken, 
genel ağ mimarisi önce fabrikanın tamamını 
tek bir ağda birleştiren bir düz konstrüksiyon 
üzerinde düşünüldü. Ancak tek bir hatanın 
fabrikanın tüm ağını durdurabileceği 
ihtimalini göz önünde bulundurarak çoklu 
ağ kullanmanın daha uygun olduğuna 
karar verildi ve diğer fabrikalara know-how 
aktarımı için hem sağlam hem de basit 
bir konstrüksiyona ihtiyaç duyuldu. Sistem 
mimarisinin planlama aşamasında ekip ağ 
için iki temel fonksiyonu da saptayan Honda, 
bunlardan birini fabrika otomasyon kontrol 
cihazlarının merkezi görselleştirilmesi, diğer 
temel fonksiyonu ise güvenlik sinyallerinin 
iletilmesi olarak belirledi. Bu doğrultuda 
fabrika otomasyon kontrol cihazı kurulumu, 
izlemesi, hata tespiti ve diğer faaliyetlerin 
ağ aracılığıyla merkezileştirilebileceği bir 
sistem kurmayı amaçlayan Honda, esnek 
hat değişimlerini mümkün kılan bir yapıya 

kavuşmak için güvenlik 
sinyallerini de ağa dahil 
etmeye karar vererek ciddi 
bir zaman kaybının önüne 
geçiyor. Yorii Fabrikası’nın 
ihtiyaç duyduğu bu sistemin 
gerçekleştirilmesi için CC-
Link IE teknolojisini tercih 
eden Honda, bu ağ sayesinde 
tek bir ethernet kablosu, 
PLC’ler ve kontrol cihazları 
için kontrol bilgilerinin yanı 
sıra bağlı fabrika otomasyon 
cihazlarından bakım ve 
güvenlik bilgilerinin de 

iletilmesine olanak sağlıyor.”

Kia Motors Company’nin 
Kwangju fabrikasında CC-
Link imzası
Kia Motors Company’ye ait olan ve 
Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun ticari 
binek araçlarının üretiminin yapıldığı 
özel montaj tesislerinden olan Kwangju 
fabrikasında da CC-Link teknolojisinin 
kullanıldığını söyleyen Bizel, şu bilgileri 
aktardı; “Fabrikada presleme operasyonları, 
araç gövdesi montajı, boyama ve malzeme 
tesisleri bulunuyor. CC-Link ağı, gövde 
atölyesinde özellikle ön taban, sağ ve sol 
yan paneller, kaporta ve tavan panelleri ile 
diğer kısımların montaj hatlarında yaygın 
olarak kullanılıyor. Robotlar için kilitli sinyal 
kontrol panelleri ve mekik kontrol panelleri 
gibi kontrol ekipmanları, üst seviyedeki PLC 
kontrolörüne CC-Link ağıyla bağlanıyor. 
Kontrol cihazlarının kablolama işlemlerinde 
ve tesislerle hatların bakımında sağladığı 
kolaylıkla öne çıkan CC-Link, diğer ağlara 
kıyasla çok daha kısa sürede daha fazla 
kontrol noktasını yönetebiliyor olmasıyla da 
büyük avantaj sağlıyor.”

Beijing Hyundai Motor 
Company’de yüksek hızlı 
iletişim
Beijing Hyundai Motor Company’nin, üretim 
hattında istikrarı arttırmak, sorunları hızla 
gidermek, basit ve kolay kullanılabilir bir 
kontrol sistemi uygulamak için CC-Link 
ağını kullandığını ifade eden Bizel, şöyle 
konuştu; “Sonata’nın üretildiği gövde 
kaynak ve boya hatlarında, içlerinde 
PLC’lerin ve robotların da yer aldığı çok 
sayıda CC-Link uyumlu ürün kullanılıyor. 
CC-Link, üretim kabiliyetini iyileştirmek 
için robot sayısında yapılan büyük artışı 
kolaylıkla desteklemeyi başarıyor. Üretim 
hattının mevcut operasyonel durumunu 
izlemek için toplanan tesis üretim verileri, 
CC-Link ağından bir üst seviyedeki kontrol 
sistemlerine aktarılıyor. CC-Link ağı, 
dünyanın en ileri presleme, kaynaklama 
ve motor üretim hatlarının geliştirilmesini 
sağlıyor. CC-Link’in yüksek hızlı ve büyük 
hacimli iletişim kabiliyeti, üretimde kayda 
değer artış sağlarken, üretim hattının 
durmasından kaynaklanan maliyetlerden 
kaçınılmasını da mümkün kılıyor.”

diğer ağlı sistemlere kıyasla kayda değer 
ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor. Üstün 
güvenilirliğe sahip CC-Link teknolojisi, 
üretim tesisinin verimliliğini artırıyor. CC-
Link ile kontrol edilen bir dizi konveyör, araç 
gövdelerini çeşitli kaynak, montaj ve boya 
istasyonlarından geçiriyor. Her bir araç, 
üretim sürecinde yaklaşık yirmi kilometre 
seyahat ediyor. Üretimdeki robotların iletişim 
ve koordinasyonunu sağlayan CC-Link ağı, 
robot hareketlerini başlatıp durdurduğu gibi 
aynı zamanda çarpışmaların önlenmesi 
için robotların pozisyonlarını birbirleriyle 
paylaşmalarını da mümkün kılıyor. Tesiste, 
gövde montaj bölümündeki kontrolörlerin 
yüzde 95’inden fazlası da CC-Link ağıyla 
birbirine bağlı şekilde çalışıyor.”

Honda, üretim ve operasyon 
yönetiminin etkinliğini ve 
verimliliğini artırıyor
Honda Motor’un Japonya Saitama’da yer 
alan ana fabrikası Yorii’de araç gövdesi 
montaj hattı için CC-Link IE ağını tercih 
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55 yılı aşkın tecrübesi ile Türk tasarımı ve 
mühendisliği ile kamyon ve motor üretimi 
gerçekleştiren Ford Otosan’ın tüm fikri 

mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq 
motorlu kamyonlar, Jiangling Motors 
Corporation (JMC) markası altında seri 
üretime geçmesinin ardından kısa bir süre 
sonra Çin’de “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı. 

Birbirinden zorlu sürüş testleri ve 26 
kategorideki değerlendirmeden geçti

Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması (IToY) 
jüri üyeleri, Çin ticari araç medyası temsilcileri 
ve müşteri temsilcilerinden oluşan Çin Yılın 
Kamyonu (CToY) jürisi, Çin’de yılın kamyonunu 
seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme 
süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki 
yol testleri ve diğer statik testlerin ardından 
JMC Weilong, aerodinamikleri ve iç tasarımı, 
ergonomisi, sürüş konforu, fiyat, güvenlik ve 
motor performansı gibi toplam 26 kategoriyi 
kapsayan bir değerlendirmeden geçti. Sonuç 
olarak JMC Weilong, Çin’de Yılın Kamyon 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

Haydar Yenigün: “Sadece Ford Otosan 
için değil, tüm Türkiye için övünç 
kaynağı”

Çin’de a’dan z’ye Türk mühendislerin 
destekleri ile üretilen JMC Weilong 
kamyonun bir başarı hikayesi yazdığını 
vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, JMC ile 
imzaladığımız motor teknolojisi, 
kamyon şasi ve kabin üretim lisans 
anlaşmalarının ardından Türk 
mühendislerinin büyük emekleriyle 
hayata geçen bu proje, teknoloji ve 

mühendislikte geldiğimiz yüksek seviyeyi 
gösteriyor. Şasisinden, kabinine tüm fikri 
mülkiyet haklarına sahip olduğumuz bu 
kamyonlar seri üretime geçer geçmez, Çin gibi 
dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip bir 
ülkede ‘Yılın Kamyonu’ ödülünü kazandı. Bu 
sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye’nin 
ve Türk mühendislerinin övünç kaynağıdır. 
2013’te başladığımız bu projede adeta bir 
başarı hikayesi yazıldı. Ford Otosan’ın ağır 
ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı 
rolünü üstlenen Ecotorq motorlu kamyonların 
geliştirme ve üretim sürecinde görev alan 
arkadaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ford Otosan olarak, mühendislik 
ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine 
değer katmaktan gurur duyuyoruz.”

Ford Otosan’ın tecrübeleri Türk mühendisler 
aracılığıyla aktarılıyor

Ford Otosan ürün geliştirme ekiplerinin 
mühendislik desteği verdiği JMC Weilong 
modeli, Çin pazarı için yeniden yapılandırıldı. 
Özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin 
hazırlanması içinse yaklaşık 2,5 yıldır Çin’de 
yerleşik olarak çalışan Türk ekibi büyük 
bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Ford 
Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarına 
sahip Çin’de ağır vasıta pazarına ilk kez dahil 
olan Çinli JMC firmasına, Türkiye ve global 
pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve 
pazarlama konularındaki bilgi ve becerileri 
Türk mühendisler aracılığı ile aktarmaya 
devam ediyor.

Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e 
yaptığı teknoloji ve mühendislik 
ihracatı sonrasında Çin pazarı 
için Türk mühendislerinin 
emeğiyle geliştirilen ve yollara 
çıkan Ecotorq motorlu “JMC 
Weilong” kamyonlar, Çin’de 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
Yarışması’nın (IToY) Çin ayağı 
olan Çin’de Yılın Kamyonu 
Yarışması’nda (CToY) “Yılın 
Kamyonu” ödülüne layık 
görüldü.
Türk mühendislerinin emeğiyle 
Çin’de üretilen kamyonun bu 
başarısının sadece Ford Otosan 
değil, tüm Türkiye için bir gurur 
vesilesi olduğunu ifade eden 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, “Şasisinden, 
kabinine tüm fikri mülkiyet 
haklarına sahip olduğumuz 
Ecotorq motorlu kamyonların 
dünyanın en büyük kamyon 
pazarı Çin’de seri üretimin 
hemen akabinde böylesi önemli 
bir ödülü kazanması bizler için 
övünç kaynağı. Ford Otosan 
olarak, mühendislik ve teknoloji 
alanında ülkemiz ekonomisine 
değer katmaktan gurur 
duyuyoruz.” dedi.

FORD OTOSAN TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLEN ECOTORQ MOTORLU 
KAMYONLAR ÇİN’DE “YILIN KAMYONU” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
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Türkiye otomotiv sektörünün istihdam 
lideri Ford Otosan bünyesinde, çalışanların 
gönüllü sosyal sorumluluk çalışmalarını 
gerçekleştirmesi amacıyla hayata geçirilen 
“Gönlüm Senle” platformu, her yıl daha 
fazla ihtiyaç sahibine dokunmaya devam 
ediyor. Platform kapsamında 2015 yılından 
bu yana öncelikli sosyal kesimlere ve ihtiyaç 
sahiplerine yönelik 20’ye yakın projeyi hayata 
geçti ve bu projelerin arasından “Umut 
Kafe”, “Türkiye’nin Kış Çocukları”, “Geri 
Dönüşüm Kahramanları” projeleri için 3 
adet film hazırlandı.

Haydar Yenigün: “Ford Otosan 
çalışanlarından oluşan bir gönüllü 
ordusuna sahibiz”

Ford Otosan olarak bir gönüllü ordusuna 
sahip olduklarını, “Gönlüm Senle” 
platformuyla da ihtiyaç sahiplerinin 

taleplerini daha verimli bir şekilde 
karşılayabildiklerini vurgulayan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, şöyle 
konuştu:

“Türkiye otomotiv sanayinin lideri olarak, 
tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir 
değer üretmek için çalışıyoruz. Eğitimden 
spora kurumsal olarak yürüttüğümüz 
sosyal sorumluluk çalışmalarımızın 
yanı sıra gerçek bir kurumsal vatandaş 
olmamızın temelinde kültürümüze 
yerleşmiş gönüllülük refleksimiz 
yatıyor.  Gönüllülerimiz engelliler, 
kadınlar, çocuklar, gençler ve tüm ihtiyaç 
sahiplerine dokunmaya çalışıyor.  Bizleri 
memleketimizde iyilikle temsil eden tüm 
çalışanlarımızla gurur duyuyorum. 5 
Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle 

de herkesi birer gönüllü olmaya, ihtiyaç 
sahiplerine destek olmaya davet ediyoruz”

Daha çok gönüllü, daha çok fayda için 
filmde de oynadılar

Gönüllük projelerinin yanı sıra gönüllük 
kavramını toplum geneline yaymayı ve 
genişletmeyi hedefleyen Ford Otosan, 5 
Aralık Gönüllüler Günü’ne özel olarak, Ford 
Otosan Gönüllüleri’nin rol aldığı 3 adet film 
hazırladı. Ford Otosan’ın sosyal medya 
kanallarında yayımlanan filmlerde Ford 
Otosan Gönüllüleri’nin projeleri nasıl hayata 
geçirdiği ve fikirlerin ortaya çıkış süreci 
anlatılıyor. Çekilen filmlerde  çocuklarının 
tedavileri için şehir dışında yaşamak 
zorunda kalanve bu nedenle mevcut 
işlerini kaybeden 50’den fazla ebeveyni iş 

sahibi yapmayı hedefleyen 
“Umut Kafe”, yine çalışanlar 
arasında 17 kişilik bir ekiple 
başlatılan ve 53.000 TL 
tutarındaki maddi yardım ile 
19 okulda 1408 öğrencinin 
acil ihtiyaçları karşılandığı 
“Türkiye’nin Kış Çocukları” 
ile çalışanların desteğiyle 
Gölcük’teki 19 ilkokulda 
2.042 1. sınıf öğrencisine 
geri dönüşüm konusunda 
farkındalık eğitimlerinin 
verildiği “Geri Dönüşüm 
Kahramanları” projeleri konu 
alındı.

Ford Otosan çalışanlarının 
gönüllü sosyal 
sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirmesine ve 
bireysel hayırseverlik 
konusunda aktif olmalarına 
destek olmak amacı ile 
kurulan ‘Gönlüm Senle’ 
platformu, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahibi kişilere ulaşmaya 
devam ediyor. Ford 
Otosan tarafından ayrıca, 
gönüllük çalışmalarını 
toplum geneline yaymak 
ve farkındalık yaratmak 
amacıyla 5 Aralık 
Gönüllüler Günü’ne 
özel olarak Ford Otosan 
Gönüllüleri’nin rol aldığı 3 
farklı projeyi anlatan 3 film 
hazırlandı ve sosyal medya 
kanallarında yayımlandı.

FORD OTOSAN’IN GÖNÜLLÜ ORDUSU
İYİLİK PEŞİNDE KOŞMAYA DEVAM EDİYOR!
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ZİRVENİN OTOMOTİV SEKTÖR LİDERİ 
TEMSA OLDU

Üretim ve geliştirme 
süreçlerindeki başarısını 
ödüllerle taçlandırmaya 
devam eden TEMSA, 6.Özel 
Sektör AR-GE ve Tasarım 
Merkezleri Zirvesi’nde, 
otomotiv kategorisinde 
zirvede yer aldı. TEMSA, 
geçtiğimiz günlerde de 
İnovasyon ve Girişimcilik 
Haftası kapsamında verilen 
İnovaLİG Ödülleri’nde, 
“İnovasyon Döngüsü” 
kategorisinde birincilik 
ödülünün sahibi olmuştu. 

Sabancı Holding ve TEMSA yönetimi peş 
peşe alınan ödüllerin mutluluğunu yaşıyor. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
geçtiğimiz günlerde düzenlenen 6. 
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası 
kapsamında sahiplerini bulan İnovaLİG 
Ödülleri’nde, “İnovasyon Döngüsü” 
kategorisinde birinci seçilen TEMSA’nın 
ödülünü, Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. 
Bu başarının ardından TEMSA’ya yeni bir 
ödül de 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleri Zirvesi’nden geldi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
organizasyonunda düzenlenen 6. Özel 
Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi, 
“Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla 
Ankara Congresium’da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Ar-Ge ve inovasyon 
devleri yeni teknolojilerini de yarıştırdı. 
328 Ar-Ge merkezinin 6 ana kategoride 
yarıştığı etkinlikte TEMSA, otomotiv sektörü 
kategorisinde birincilik ödülünün sahibi 
olmayı başardı. Ödülü TEMSA Genel Müdürü 
Hasan Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’den aldı. 

Hasan Yıldırım: “Her ödül 
bize mutluluk verirken, 

sorumluluklar 
da yüklüyor.” 
Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunan TEMSA Genel 
Müdürü Hasan Yıldırım, 
“TEMSA olarak gururu 
ve mutluluğu çok 
yoğun yaşadığımız bir 
dönem. TEMSA’nın 
aldığı her ödül bize 
yeni başarılara koşmak 
için çok daha büyük 

bir enerji yüklerken, bu ödüllerle birlikte 
sorumluluğumuz da artıyor. Ülkemizin 
geleceği için çalışmanın heyecanı içindeyiz. 
Geçtiğimiz günlerde, İnovaLİG Ödülü’nü 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Güler Sabancı almıştı. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, daha sonra 
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü ile 
seyahat ederek beğenilerini bizlere ifade 
etmesi büyük bir mutluluk vermişti. Şimdi 
yine bir ödül daha kazanmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Sabancı Holding’in verdiği 
desteklerle TEMSA başarıdan başarıya 
koşmaya devam ediyor. Her yıl ciromuzun 
yüzde 4’ünü TEMSA Ar-Ge merkezimize 
aktarıyoruz. Ar-Ge merkezimizde 200 
personelimiz çalışıyor. Mühendislerimiz 
ülkemizin geleceğine katma değer 
sağlayacak ürünler geliştirmek için gece 
gündüz demeden çalışıyor. Bu çalışmanın 
sonuçlarını yurt içinde layık görüldüğümüz 
ödüllerle alırken, yılda gerçekleştirdiğimiz 
190 milyon dolarlık ihracatla da ülkemiz 
ekonomisine destek veriyoruz. Bu, 
TEMSA Ar-Ge Merkezi’nin aldığı ilk ödül 
de değil. Ar-Ge merkezimiz, daha önce 
en “En İyi Uygulama Örnekleri” dalında 
ödül almıştı. Bizler yılmadan, usanmadan 
çalışmaya devam edeceğiz.Yeni ödüller de 
kazanacağız. 2018 yılında 50’nci yılımızı 
kutlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
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Piyasada yer alan aktörlerin 
tamamı faaliyetleri sırasında belirli 
yükümlülüklere katlanırlar. Katlanılan 
bu yükümlülüklerin finansmanı 
faaliyetlerin devamlılık arz edebilmesi 
için hayati önem taşır. Bundan dolayıdır 
ki piyasada en büyük aktör olan devlet 
yapmış olduğu kamu harcamalarının 
devamlılığını sağlayabilmek için vergi 
toplamakta, bir nevi bu harcamaları 
vergiler yardımıyla finanse etmektedir. 
Türk Vergi Sistemi’nde çeşitli konulara 
haiz pek çok vergi çeşidi yer almakla 
birlikte bu yazımızda üzerinde 
duracağımız vergi türü Özel Tüketim 
Vergisi ve akabinde Özel Tüketim 
Vergisi’nin taşıtlar ve ülke ekonomisine 
etkisi olacaktır.

     Özel Tüketim Vergisi, belirli mal 
veya ürünler üzerinden maktu veya 
oransal olarak alınan bir harcama 
vergisidir. Bu vergi türü mevzuatımıza 
2002 yılında Avrupa Birliği Uyum Süreci 
kapsamında girmiş, 4760 sayılı kanun 
ile yasalaşmıştır. Türk Vergi Sistemi’nin 
tarihini incelediğimizde Özel Tüketim 
Vergisi diğer vergi türlerine nazaran 
yeni bir vergi türü olarak görünse de 
kamu harcamalarının finansmanına 
en büyük katkı sağlayan vergi 
çeşitlerinden biri olarak devletin en 
güçlü finansman kaynaklarındandır.

Özel Tüketim Vergisi’nin konusu kanun 
koyucunun belirlemiş olduğu I. II. III. 
IV.  Sayılı listelerde yer alan malları 
kapsamakla birlikte bu listelerde 
sıralanmış en bilindik Özel Tüketim 
Vergisi’ne tabi mallar, akaryakıt ve 
motorlu taşıtlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Akaryakıtta Özel Tüketim 
Vergisi vergiye tabi olan akaryakıtın 
teslimi halinde doğarken motorlu 
taşıtlarda ise Özel Tüketim Vergisi kayıt 
ve tescile tabi olanların ilk iktisabında, 
kayıt ve tescile tabi olmayanlarda ise 
yani bu motorlu taşıtların ithalatı, 
imalatı veya inşası suretiyle bu verginin 
ortaya çıkması durumunda ise ithalat, 
imalat ve inşa edenler tarafından bu 
malların teslimi halinde doğmaktadır. 

     Özel Tüketim Vergisinin mükellefleri 
I. III. ve IV. sayılı listelerdeki mallar ile 
II. Sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olmayanları ithal, imal veya 
inşa edenler ile bu malların müzayede 
yoluyla satışını gerçekleştirenler ve 
II. sayılı listedeki mallardan kayıt ve 
tescile tâbi olanlar için; motorlu araç 
ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal 
edenler veya müzayede yoluyla satışını 
gerçekleştirenlerdir.

Özel Tüketim Vergisi de diğer 
tüm vergiler gibi işletmelere ve 

nihai tüketicilere belirli külfetler 
yüklemektedir. Bu vergi türü için 
yapılan ödemeler mal ve hizmet 
üretiminde kullanılan fon miktarını 
daraltırken beraberinde işletmelerin 
daha maliyetli mal ve hizmet 
üretmesini, yine nihai tüketicinin 
ise daha az tüketip daha az tasarruf 
etmesi sonucunu doğuracaktır. Bu 
bağlamda değerlendirdiğimizde 
Özel Tüketim Vergisi oranlarında 
yapılacak olan indirimlerin, getirilecek 
istisna veya muafiyetlerin ülke 
ekonomisine pozitif etki edeceği 
gerçeği yadsınamaz. Özellikle motorlu 
taşıtların işletmeler tarafından yoğun 
bir şekilde kullanıldığını günümüzde 
Özel Tüketim Vergisi’nde yapılacak 
indirim, istisna veya muafiyetlerin 
gerek işletmelere, gerekse ekonominin 
tamamına etki edeceği ve ekonomik 
büyümeyi tırmandıracağı pek çok 
kesim tarafından kabul edilmektedir.

Özel Tüketim Vergisi oranları, istisna 
ve muafiyetlerin kapsamı kanun 
koyucu tarafından dönem dönem 
değiştirilmekle birlikte motorlu taşıtlar 
temelinde uygulanan güncel oranlar 
şöyledir.

  

Ekonomik sistemlerin etkili ve verimli bir şekilde çalışarak faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için, sistem içerisindeki tüm aktörlerin üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmeleri ve bu görevler sonucunda elde ettikleri çıktıları piyasaya kazandırmaları 
gerekmektedir. 

Davut Murat ŞAHBAZ
info@radusdergisi.com

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE
EKONOMİYE ETKİSİ
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Kanun koyucu tarafından motorlu taşıtları 
temel alarak belirlenen bu oranlar motorlu 
taşıtın motor gücü ve Özel Tüketim Vergisi 
matrahı ile yakından ilgilidir. Motor gücü 
arttıkça Özel Tüketim Vergisi oranlarının 
da arttığı görünmektedir. Bu oranları 
düzenleyen kanun koyucu aynı kanun 
metninde Özel Tüketim Vergisine ilişkin 
istisnaları da düzenlemiştir. Bu istisnalar 
sırasıyla;

-İhracat İstisnası

-Diplomatik İstisnalar

-Kamu Kurumlarının Temin Ettiği 
Ürünlerde Tanınan İstisnalardır.

Bu istisnaları detaylandırmayacağız ancak 
kanun koyucu yukarıda değindiğimiz istisna 
türlerine dâhil olan mallar ile istisnadan 
faydalanabilmek için gerekli koşulları ilgili 
kanun metni ve ekinde ayrıca belirtmiştir.

 Önemli olan bir diğer düzenleme ise taksi, 

dolmuş, kamyon, kamyonet ve tır gibi ticari 
yük taşımacılığında kullanılmakta olan 
araçlar ve minibüs, servis gibi özel halk ve 
belediye otobüsleri için düzenlenen Özel 
Tüketim Vergisi muafiyetidir. Bu tür bir 
muafiyetin ekonominin tamamı için olumlu 
sonuçlar doğurduğunu gerek 2016 yılı son 
çeyreği gerekse 2017 yılının tamamında 
yayımlanan ekonomik göstergelerde de 
açık bir şekilde görme fırsatı yakaladık. 
Bu tür bir muafiyetin sadece ticari 
araçlara değil işletmelerin tamamına 
ve işletmelerde kullanılan tüm taşıtlara 
uygulanabilir hale getirilmesi ekonominin 
ve piyasanın tamamı için daha olumlu ve 
kayda değer sonuçlar ortaya çıkaracak, 
ekonomide bir çarpan etkisi oluşturacaktır. 
Zira günümüzde işletmelerin sahip 
oldukları araç sayıları ve bu araçlar 
için ödenen Özel Tüketim Vergileri hiç 
azımsanmayacak kadar yüksektir.

     Sonuç olarak ekonominin en büyük 
aktörü olan devlet vergiler yoluyla 
harcamalarını finanse ederken vergi 
oranlarının ekonominin diğer aktörleri olan 
işletmeler ile nihai tüketicilerin faaliyetlerini 
ne denli etkilediğini iyi analiz etmelidir. 
Zira mal ve hizmetlerde artış, ekonomik 
büyümenin artması ve ayrıca olumlu ve 
cezp edici yatırım havasının sağlanmasının 
en temel koşulu işletmelerin maliyetlerini 
minimize etmeleridir. Bu hususa ilişkin 
düzenlemede en büyük sorumluluk 
devletin, düzenleme için kullanılacak en 
iyi araç ise vergiler ve bu yönde yapılacak 
teşviklerdir. Ekonomide tüm paydaşların 
daha güçlü ve verimli çalışabilmesi, 
vergilerin adil ve ödeme gücü nispetinde 
belirlenmesi ve ekonominin tamamının bir 
kaldıraç görevi üstlenebileceği ümidiyle. 
Saygılar…

Kaynakça: 1.Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI

Mal İsmi Vergi Oranı (%)

Yarı römorklar için çekiciler 4
Otobüs 1

Midibüs 4

Minibüs 9

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 60

 - ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 45
 - ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi 
aşmayanlar için 50

Motor silindir hacmi 1600 cm3 ile 2000 cm3 arasında olan
- ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için 100
 - Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor 
gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü 
geçmeyenler

60

 -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar için 45
 -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi 
aşmayanlar için 50

 - Diğerleri 110

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler 

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 
100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü 
geçmeyenler

110

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 
100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 
cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL’yi 
aşmayanlar için

100

Sadece elektrik motorlu olanlar

 Motor gücü 85 KW ‘ı geçmeyenler 3

Motor gücü 85 KW’ geçen fakat 120 KW’ geçmeyenler
7

 Motor gücü 120 KW’ geçenler 15
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EYAFEXPO’DAN KARSAN’A 
“ENGELSİZ TOPLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ” ÖDÜLÜ!

MICHELIN CROSSCLİMATE +, AŞINMIŞ LASTİKLERLE İLK 
KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN TESTTE LİDERLİĞİNİ KANITLADI

Geliştirdiği toplu taşıma çözümleriyle 
şehirlere modern ulaşım seçenekleri 
sunan Karsan, Türkiye’nin tek yerli 
ve engelli dostu minibüs modeli Jest 
+ ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli 
Atak’ı EyafExpo - Engelsiz Yaşam 
Fuarı’nda sergiledi. 30 Kasım - 3 
Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy’de gerçekleştirilen 
organizasyonda, Karsan’ın engelli 
dostu modelleri, ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı. Karsan, fuar 
kapsamında “Engelsiz Toplu Ulaşım 
Çözümleri” dalında aldığı ödülle de 
toplu taşıma sistemleri dünyasındaki 
iddiasını tekrar taçlandırmış oldu.

Engelli erişimine uygun toplu 
taşıma çözümleri sağlayan yerli 

üretici Karsan, engelli bireylerin 
hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerin 
kullanıcılarla buluştuğu EyafExpo’da 
5’inci kez yerini aldı. Ulaşımda engelleri 

tümüyle ortadan 
kaldıran Karsan, 
bu sene 10’uncusu 
düzenlenen EyafExpo 
- Engelsiz Yaşam 
Fuarı’nda, engelli 
erişimine uygun Jest 
+ ve Atak modellerini 
sergilerken, engelliler 
haber sitesi yasadikca.
com tarafından 
“Engelsiz Toplu 
Ulaşım Çözümleri” 
dalında da ödüle layık 
görüldü. 

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında 
yer alan Michelin, hareket kabiliyetini 
artıracak sürdürülebilir hareketlilik çözümleri 
geliştirmeye devam ediyor. İlk kilometreden 
son kilometreye kadar yüksek performans 
sunan lastikler tasarlayan Michelin’in 3PMFS 
kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, 
Alman otomobil dergisi AutoBild tarafından 
gerçekleştirilen testlerde “Test Şampiyonu” 
derecesiyle 1. sırada yer aldı.

Farklı aşınma seviyelerinde dahi üstün 
performans

Dünyada ilk kez, hem yeni hem de 
aşınmış lastiklerin 11 farklı kategoride 
performanslarının karşılaştırıldığı testlerde 
MICHELIN CrossClimate+, farklı aşınma 
seviyelerinde dahi üstün performans kaydetti. 
Rakip markalarda aşınmış lastiklerin birçoğu 
pek çok alanda performans kaybına uğrarken 
CrossClimate+ performansıyla zirvede yer aldı.

Lastiklerinizi yasal diş derinliği limitinden önce 
değiştirmeyin

Lastiklerin yasal limitten önce değiştirilmemesi 
gerektiğini savunan ve sürdürülebilir bir 
dünya için lastiklerin optimum faydalanma 
süresince kullanılması için teknolojiler 
geliştiren Michelin, testlerde elde ettiği 
sonuçlarla da “programlı uzun ömürlülük” 
stratejisinin başarısını kanıtlamış oldu. 2 mm 
diş derinliğinde bile yüksek seviyede yol tutuşu 
sağlayan CrossClimate+ lastiklerinin, 4 mm’de 

değişime ihtiyaç duymadan performansını 
kanıtladığı ve rakiplerine fark attığı görüldü.

CrossClimate+, her zeminde farkını kanıtladı

AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde 
CrossClimate+, “Tüm ömrü boyunca dengeli 
performans sunan çok yetenekli bir lastik”, 
“Açık ara, dört mevsim rakiplerine göre en 
uzun ömürlü lastik”, “Karlı zeminde, 2mm 
diş derinliğinde dahi güvenli yol tutuşu sunan 
tek lastik” olarak başarısını kanıtladı. Ayrıca 
CrossClimate+’ın ıslak zeminde 2mm diş 
derinliğine sahipken fren mesafesi, rakiplerinin 
4mm’deki fren mesafesinden kısa olmasıyla 
önemli bir fark yarattı.
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HİDROMEK AR-GE’NİN ZİRVESİNDE!

GOODYEAR, VENTECH SYSTEMS’İ SATIN ALDI 

HİDROMEK, 20-21 Aralık 2017 tarihlerinde 
Ankara Congresium’da gerçekleşecek 
olan “6. Özel Sektör AR-GE ve Tasarım 
Merkezleri Zirvesi”nde yer alacak.

HİDROMEK, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 
düzenlenen ve bu yıl 6.sı gerçekleşecek olan 
“Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 

Zirvesi”ne katılıyor.

20-21 Aralık 2017 tarihlerinde 
Ankara Congresium’da 
gerçekleşecek olan 
etkinlikte Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde yapılan 
çalışmalar ve projelerle elde 
edilen yenilikler kamuoyu 
ile paylaşılacak. Etkinlik 
kapsamında Ar-Ge ve 
tasarım merkezlerinin 
sorunlarının 
tartışılması, başarılı 

Ar-Ge merkezlerine ödül verilmesi 
ve yeni Ar-Ge ve tasarım merkezi 
olan firmalara belgelerinin 
verilmesi planlanıyor.

A-104 nolu stantta yer alacak 
olan HİDROMEK, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapmış 
olduğunu incelemeler neticesinde 

5746 sayılı AR-GE kanunu kapsamında 
2014 yılında ülkemizin 157. AR-GE Merkezi 
unvanını ve belgesini almaya hak kazandı. 
Ürün kalitesi ve teknolojisinin arttırılmasına 
yönelik yapılan çalışmaları ve özgün 
tasarımları ile iş makineleri sektöründe 
yeniliklere imza atan HİDROMEK ’in çok 
sayıda patent, faydalı model ve endüstriyel 
tasarım tescilleri bulunuyor.

Dünyanın lider lastik markalarından 
Goodyear, Avrupa ve diğer coğrafyalardaki 
filo hizmetlerini desteklemek amacıyla, 
Grenzebach Maschinenbau GmbH şirketi 
bünyesinde bulunan ve otomatik lastik 
denetleme teknolojisinde liderliğe sahip 
Ventech Systems GmbH şirketini satın aldı.

Goodyear’ın satın aldığı Ventech Systems, 
lastik basıncını, sırt derinliğini ve otobüsler, 
kamyonlar, otomobiller ve diğer araçların 
ağırlığını, hızlı ve kolay şekilde kontrol edebilen 
otomatik lastik denetleme çözümü sunuyor. 
Merkezi Almanya’da bulunan Ventech 
Systems, Goodyear’ın Proaktif Çözümler 
Programı’nın bulunduğu Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi’nde Goodyear Proaktif 
Çözümleri’ne entegre edilecek.

Goodyear Proaktif Çözümler Programı Genel 
Müdürü Andre Weisz, Ventech Systems 
Şirketi’nin CEO’su olarak atanırken, Venctech 
Systems’in Operasyonlar Direktörü Andreas 
Pietsch ise görevini sürdürecek.

Geçtiğimiz yıl Goodyear Proaktif Çözümleri’nin 
lansmanını gerçekleştiren Goodyear, bu 
program kapsamındaki tüm operasyonel 
yönetim çözümleri ile güvenliği artırarak, 
yakıt tüketimini azaltıp karbon emisyonunu 

düşürmeyi ve filolarının dijital dönüşümüne 
katkıda bulunarak filo sahiplerini desteklemeyi 
hedefliyor.

Bu satın alma ile Goodyear’ın yüksek kaliteli 
lastikleri, üstün teknoloji ve mobil filo sonuçları 
ile birlikte maliyeti ve verimliliği optimize 

etmeyi sağlayan tam bir hizmet paketini de 
içerecek. 
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Lastik bir araçta bizi ve sevdiklerimizi yola ve 
hayata bağlayan en önemli parçalardan biri. 
Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartıyken; 
doğru olmayan lastik güvenli trafik için 
tehdit oluşturabiliyor. Lastik Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği; 1 Aralık tarihi itibarıyla 
zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını 
hatırlatarak sürücüleri; ‘’Doğru zamanda 
doğru lastik kullanma’’ konusunda uyarıyor.

Kış lastiği zorunluluğu; ülkemizde 2012 
yılından beri uygulanıyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 1 Nisan 
2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’e ilişkin, 25 
Eylül 2017 tarihinde bir açıklama yaparak; 
‘’1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu 
ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 
kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğunu’’ 
hatırlattı. Bakanlık açıklamasında ayrıca 
‘’hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu 
olmasa da can, mal güvenliği ve güvenli 

seyahat için kış şartlarında tüm araçlar için 
kış lastiği önerilmektedir’’ ifadesi de yer aldı. 
1 Aralık tarihi itibarıyla başlayan zorunlu kış 
lastiği uygulaması 1 Nisan tarihine kadar 
sürecek. İl sınırlarında + 7 derece altındaki 
sıcaklıklar göz önüne alınarak gerekli 
duyurular valiliklerce yapılacak. 

Trafiğin akıcı ve güvenli 
olması için bütün sürücüler 
duyarlı olmalı!
LASİD yetkilileri; kış lastiklerinin +7 derece 
altındaki hava koşullarına ve ıslak, karlı 
ve buzlu yollara özel olarak üretildiğini, 
özel karışımı ve sırt deseni sayesinde kış 
koşullarında daha fazla yol tutuşu ve daha 
kısa fren mesafesi sağladığını belirterek 
sürücülere şu çağrıyı yapıyor: ‘’LASİD 
olarak, kış koşullarında sadece ticari araç 
sürücülerini değil trafiğe çıkan bütün 
sürücüleri kış lastiği kullanımına duyarlı 
olmaya çağırıyoruz. Kış bastırmadan 
gerekli hazırlıkların yapılmasını öneriyoruz. 

Trafiğin güvenli ve akıcı olması için; kış 
lastiğinin yaygın kullanımı önem taşıyor. 
Unutmamalıyız, doğru lastik güvenli 
sürüşün baş şartıdır. Doğru zamanda doğru 
lastik kullanmak gerekir.’’ 

Neden Kış Lastiği? 
Kış lastiğiyle ilgili merak edilen soruları 
LASİD, yanıtlıyor… 

Neden kış lastiği 
kullanmalıyız? 
+7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında 
yaz lastiklerinin fren mesafesi, yol tutuşu gibi 
özelliklerinde ortaya çıkan olumsuzluklar 
araç performansının düşmesine yol açar. 
Bu olumsuzlukların azaltılması için kış 
koşullarına uygun tekniklerle donatılmış 
lastikler kış lastikleridir.  Kış koşullarında 
daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren 
mesafesi sunan bu lastikler; karayollarında 
trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlar. 
Böylece can ve mal güvenliğimiz de daha az 
risk altına girer.

LASİD: Lastik, güvenli 
sürüşün baş şartıdır. 
Doğru zamanda doğru 
lastik kullanmalıyız. Kış 
lastikleri daha fazla yol 
tutuşu ve daha kısa fren 
mesafesi sağlayarak kış 
koşullarında güvenli 
trafiğe katkıda bulunur. 
Kış lastiği uygulaması 1 
Aralık itibarıyla başladı. 
Bütün sürücülerimizi kış 
lastiğine duyarlı olmaya 
ve gerekli hazırlıkları 
yapmaya çağırıyoruz.

 ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI 

LASİD: DOĞRU ZAMANDA DOĞRU 
LASTİK HAYAT KURTARIR!  
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Kış Lastiğinin avantajları 
nelerdir?
Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre 
genellikle diş derinliği daha fazladır.

Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, 
standart lastiklere göre daha azdır. Böylece 
yol yüzeyindeki su, kar, buz ve çamur gibi 
maddelerin oluklardan dışarı atılması daha 
kolay olur.

Kış lastiklerinin sırt deseninde “kılcal 
damar” ve “dişli omuz blokları” vardır. 
Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu 
yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

Kış lastikleri, özel karışımında yer alan 
Silika sayesinde +7 derecenin altındaki 
sıcaklıklarda sertleşmez ve tutunma 
özelliklerini korur.

Araçta zincirim 
bulunuyor; yine de kış 
lastiği takmam zorunlu 
mu?
Araçta patinaj zinciri bulunması veya 
kullanılması kış lastiği zorunluluğunu 
ortadan kaldırmıyor. Ayrıca kış lastiği takılı 
tüm araçlarda kış koşullarında zincir 
bulundurulması zorunlu.  Sadece buzlu 
zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de 
kış lastiği yerine geçebiliyor.

Kış lastiğine de zincir 
takılır mı?
Çok zorunlu olunmadığı sürece 
takılmamalıdır. Takılsa bile en kısa sürede 
çıkarılmalıdır.

Kış lastiği kullanımı kaç 
dereceden itibaren 
etkilidir?
Kış koşullarında havalar soğumaya 
başlayınca (+7 derece ve altı), sürekli 
değişen hava ve yol koşullarında emniyetli 
bir sürüş ve can güvenliği için kış lastiği 
kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Kış lastiği zorunluluğu 
hangi illeri kapsıyor? 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın ‘1 Nisan 2017 tarihli Tebliğ’ine 
göre Türkiye Karayollarında seyreden yolcu 
ve eşya taşıyan araçlar 1 Aralık – 1 Nisan 
tarihleri arasında kış lastiği kullanmak 

zorundadır, il sınırları içinde ise; bölgenin 
ortalama yerel sıcaklıkları dikkate alınarak 
uygulamanın yapılıp yapılmayacağına 
valilikler tarafından karar verilecek ve 
gerekli duyurular yine valiliklerce yapılacak. 
Daha önceki düzenlemelerde de olduğu gibi 
1 Aralık-1 Nisan tarihlerinin 1 ay erkene 
çekilmesi veya uzatılması ve uygulamanın 
yapılıp yapılmaması kararı valiliklere 
bırakılmıştır.

Kış lastiği uygulamasına 
uymayanlar ne kadar ceza 
ödeyecek?
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara 
denetimler kapsamında 2017 yılı sonuna 
kadar 625 Türk Lirası idari para cezası 

uygulanacaktır.   

Kış lastiği alırken ve 
kullanırken nelere dikkat 
etmek gerekir?
• Kış lastiklerinin, otomobilinizin 4 
pozisyonunda birden kullanılması gerekir. 
Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, 
ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar 
sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır.  

• Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt 
edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı 
sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat 
etmek gerekir. 1 Nisan 2017 tarihli Tebliğ’e 
göre; 

“(M+S) işareti ile birlikte   işareti”, 

“Sadece (M+S) işareti” 

“Sadece   işareti” olan lastikler, 

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen 
“çivili lastikler” kış lastiği olarak kabul 
edilmektedir.

 Araç sahiplerinin öncelikle bu işaretlere 
dikkat etmesi gerekir. 

Kış lastiğime geçerken yaz 
lastiğimi hangi koşullarda 
depolamalıyım?
Bu kurallar sadece kış lastiği değil, tüm 
lastikler için geçerlidir. 

Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın 
içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine 
gelmesi önlenmelidir.

Depo zemini; betondan düzgün yapılmış 
olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir.

Depo ortamı mümkün olduğunca serin, 
kuru ve havalandırılmış olmalıdır. 

Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle 
doğrudan teması önlenmelidir. 

Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri 
yerlerden su sızıntısı olmamalıdır.

Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek 
maddeler ve yağlar depoda bulunmamalıdır.

Yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli 
önlemler alınmış olmalıdır.
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IVECO STRALİS NP 
YILIN EN DÜŞÜK KARBON SALINIMLI 
ARACI SEÇİLDİ

Stralis NP, İngiltere’de 
Ticarî Filo Ödüllerinde 
sürdürülebilirlik 
ödülünü kazanarak 
IVECO’nun doğal gazlı 
araçlardaki pazar ve 
teknoloji liderliğini 
pekiştirdi

IVECO’nun Stralis NP serisi, 2017 Ticarî Filo 
Ödülleri’nde rakiplerini geçerek Yılın Düşük 
Karbonlu Aracı seçildi. Bu ödül, IVECO’nun 
sürdürülebilirliği ilerletme konusunda 
teknolojik gelişmelere bağlılığını ve doğal 
gazla çalışan ağır araçlarının gücünü ortaya 
koyuyor.

Ticarî Filo Ödülleri jürisi kazananı açıklarken 
şunları söyledi: “IVECO, hem karbondioksit 
hem de nitrooksit salınımlarını aynı anda, 
belirgin bir şekilde düşüren bir araç üretme 
konusunda farklı yollar denedi ve başarılı 
oldu. CNG ve LNG yüksek güç ile, uzun yol 
çalışan ağır vasıtalarda endüstri dâhilinde 
alternatif yakıtları operasyonel olarak kabûl 
edilebilir kılmak için önemli bir gelişme.”

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte 
ise yaptığı açıklamada “IVECO’nun doğal 
gazdaki pazar ve teknoloji liderliğinin 
tanınması muazzam bir şey. Bu son zafer, 
doğal gazın geleceğin sürdürülebilir ulaşım 
şekli olduğunu kanıtlıyor ve filolar şu anda 
bu onaylanmış teknolojiye adapte olabilirler.  
Stralis NP, yeni 460 beygirlik Cursor 13 
motoruyla en zor uzun yol görevleri için bir 
çözüm sunuyor.” dedi.

Yeni Stralis NP 460 beygir Ekim 2017’de 
uluslararası olarak piyasaya sürüldü, 2,000 

Nm’ye çıkabilen tork ve 12 vitesli Hi-Tronix 
otomatik vites kutusu ile eşsiz bir sürüş 
konforu ve performans sağlıyor. Araç, 
mevcut Stralis NP 400 beygir modelinin 
yanına katıldı. Her iki model de CNG, 
CNG + LNG veya LNG ile çalışabiliyor, çift 
LNG tankları ise aracın menzilini 1,600 
kilometreye kadar çıkarıyor.

Her iki Stralis NP modeli IVECO’nun 
yakıt tasarrufu teknolojileriyle donatılmış 
durumda ve eşdeğer bir dizel araca göre 
%15’e kadar yakıt tasarrufu, Toplam Araç 
Sahipliği Maliyetinde (TCO) ise %9’a kadar 
tasarruf sağlıyor.

IVECO’nun doğal gazlı motor teknolojisi 
sayesinde uzun mesafe görevlerde partikül 
madde seviyesi göz ardı edilebilir düzeyde ve 
nitrooksit seviyesi Euro VI sınırlarının %60 
altında. Tüm bunlara ek olarak Stralis NP 
dizel eşdeğerinden çok daha sessiz; %50 

daha az gürültü ile şehiriçinde teslimatlar 
konusunda avantajlar sağlıyor.

IVECO, 1991’de doğal gazın potansiyelini 
gören ilk ticarî araç üreticisiydi, bu avantaj, 
şirketin, kamyon, van ve otobüsten oluşan 
doğal gazlı tam bir seri üretmesine yardımcı 
oldu. Bugüne kadar 23 binden fazla 
doğal gazlı IVECO araç satışı gerçekleşti, 
taşımacılık şirketleri de Eurocargo NP ve 
Daily NP serilerinin tadını çıkarmakta.

Stralis NP’nin zaferi, IVECO’nun Kasım 
ayında Birleşik Krallık’taki GreenFleet 
Ödüllerinde Yılın Büyük Yük Aracı Üreticisi, 
Ulusal Hava Kalitesi Ödüllerinde ise Düşük 
Salınımlı Araç Kategorisinde Lider olarak 
seçilmesinin ardından geldi. Bu unvanlar, 
tüm kategorilerde sürdürülebilir ticarî 
araçlara sahip olan IVECO’nun pazardaki 
eşsiz konumunu pekiştiriyor.
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ADANA İNŞAAT 2018 Başlangıç: 15.02.2018    
Bitiş: 18.02.2018   

12.Yapı 
Malzemeleri, İnşaat 
Teknolojileri, İş ve 
İnşaat Makineleri 
Fuarı

TÜRKİYE - Adana 
Tüyap Adana

Tüyap Adana Fuarcılık

CIAS Başlangıç: 15.02.2018    
Bitiş: 25.02.2018   

Kanada 
Uluslararası Auto 
Show

KANADA
Toronto

Toronto Automobile

HANNOVER MESSE Başlangıç: 23.04.2018    
Bitiş: 27.04.2018   

Uluslararası Sanayi 
Fuarı

ALMANYA
Hannover

Hannover Messe

IFAT Başlangıç: 14.05.2018    
Bitiş: 18.05.2018   

Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi 
Fuarı

ALMANYA
Münih

IFAT

REW İSTANBUL Başlangıç:15.02.2018   
Bitiş: 17.02.2018    

14.Uluslararası 
Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri 
ve Atık Yönetimi 
Fuarı

TURKIYE
Tuyap IST

İFO İstanbul Fuarcılık

F.I.T END. URUNLER Başlangıç: 22.02.2018   
Bitiş: 25.02.2018    

Geleceğin 
Endüstriyel 
Teknolojileri Fuari

TURKIYE
İzmir Gaziemir

Bileşim Yayıncılık Fuarcılık

ANTALYA OTOSHOW Başlangıç: 13.03.2018   
Bitiş: 18.03.2018    

Otomobil, Ticari 
Araçlar, Motosiklet, 
Bisiklet ve 
Aksesuarları Fuarı

TURKIYE 
Antalya

Tüyap Tüm Fuarcılık

FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR-YER DÜZENLEYEN FİRMA

 2018
FUAR TAKVİMİ
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2017 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS 
Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi. 
Sanayi sektörü önceki aya göre 2,3 puan hız kaybederken, hizmet sektörünün 
0,3 puanlık artışı, Bileşik Endeksteki düşüşü sınırlandırdı. Böylece SAMEKS 
Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini Aralık ayında da 
sürdürdü ve Türkiye ekonomisindeki canlılığa işaret etti.

Sanayi sektöründe gözlenen hız kaybında, önceki aya göre girdi alımlarının 3,9 
puan azalarak 60,5 puana, yeni siparişlerin ise 1,5 puan azalarak 52,7 puana 
gerilemesi etkili olurken, bu gelişme neticesinde üretim 0,8 puan azalarak 
51,2 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise girdi alımlarındaki 3,5 puanlık 
yavaşlamaya karşın iş hacmi hız kazanmış, bu durum firmaların nihai mal 
stokundaki düşüşün sürmesinden kaynaklanmıştır.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 
50,8 puanlık değeri, 2017 yılı Aralık ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına 
işaret ediyor. Hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı 
üzerindeki seyrini sürdürmesi; SAMEKS’teki olumlu görünümün önümüzdeki 
dönemlerde de süreceğinin sinyalini veriyor.

1. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2017 yılı 
Aralık ayında, bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 52,4 seviyesine geriledi. Bu 
gelişmede firmaların girdi alımlarında meydana gelen 3,9 puanlık yavaşlama 
belirleyici olurken, buna bağlı olarak sektöre ilişkin yeni siparişler 52,7 
seviyesine geriledi.

Girdi alımları ve yeni siparişlerdeki düşüşe paralel olarak üretim, önceki 
aya göre hız kaybederek 0,8 puan azalışla 51,2 puana gerildei. Gözlenen bu 
hız kaybına rağmen sanayi üretimi, 50 referans puanının üzerindeki seyrini 
sürdürerek  sektördeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

Nihai mal stokunda gözlenen düşüşler, firmaların bu dönemde yeni siparişlere 
mevcut stoklarını eriterek cevap verdiğini gösterirken, sektöre ilişkin istihdamın 
önceki aya göre 1,3 puan azalmasına karşın; 50,4 puanla olumlu görünümünü 
sürdürdüğü görülüyor.

Böylece, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 
yılın başından bu yana süregelen olumlu görünümünü Aralık ayında da 
sürdürdü ve 52,4 puanlık değeriyle sektördeki canlılığa işaret etti.

Sanayi sektörüne ait Üretim Alt Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 
puan azalarak; 51,2 seviyesine geriledi. Bu dönemde yeni siparişler ve girdi 
alımlarının artış hızlarının düşmesi, sektöre yönelik üretimi olumsuz etkiledi

2017 yılı Aralık ayı SAMEKS verileri İstanbul’da açıklandı. Belirtilen verilere göre 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya 
göre 1,6 puan azalarak 50,8 değerine geriledi.

ARALIK AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI
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Sanayi sektörüne ait Yeni Sipariş alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 
1,5 puan azalarak 52,7 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerde gözlenen bu düşüşe 
rağmen endeksin 50 referans değeri üzerindeki seyri, sektördeki canlılığın 
sürdüğüne işaret ediyor.

Sanayi sektörüne ait Satın Alım alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 
3,9 puan azalarak 60,5 seviyesine geriledi. Girdi alımlarının 60,5 puanlık bu 
seviyesi, sanayi sektöründeki canlılığın önümüzdeki dönemlerde de devam 
edeceğine işaret ediyor.

Sanayi sektörüne ait Nihai Mal Stoku alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya 
göre 0,5 puan azalarak 50,3 seviyesine yükseldi. Söz konusu azalış, firmaların 
bu dönemde yeni siparişlere mevcut stoklarını eriterek cevap verdiğini 
gösteriyor.

Sanayi sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi, Aralık ayında bir 
önceki aya göre 0,9 puan artarak 53,6 seviyesine yükseldi. Firmaların yaklaşık 
%78’i tedarikçilerin teslimat süresinde gözle görünür bir değişiklik olmadığını 
ifade etti.

 

Sanayi sektörüne ait İstihdam alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 1,3 puan 
azalarak 50,4 seviyesine geriledi. Girdi alımlarındaki artışın devam etmesi, sektöre 
yönelik istihdamın önümüzdeki dönemde de artışta olacağının sinyalini veriyor.

2.Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi; 2016 yılı 
Aralık ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 51,1 değerine geriledi. Girdi 
alımlarındaki artışlarda gözlenen hız kaybı, bu dönemde endekste gözlenen 
düşüşün belirleyicisi oldu.

Önceki aya göre iş hacminde bir miktar toparlanma gözlenmiş olmasına karşın, 
alt endeksin 48,1 seviyesinde seyretmesi, hizmet sektöründeki durgunluğun 
yılın son ayında da sürdüğünü gösteriyor. Girdi alımlarının 50 referans değerinin 
üzerindeki seyrine rağmen iş hacmindeki durgunluğun sürmesi, nihai mal 
stokunda 2,7’lik bir artışa neden oldu.

Hizmet sektörüne ilişkin istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 0,3 puan 
gerilemiş olmasına karşın; 50,4 puanlık seviyesiyle olumlu görünümünü 
sürdürdü. 

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 
2017 yılı Aralık ayında 51,1 puanla 50 referans değeri üzerindeki seyrini 
sürdürerek sektöre yönelik olumlu görünümün devam ettiğine işaret etti.

Hizmet sektörüne ait İş Hacmi alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 2,7 
puan artarak 48,1 seviyesine yükseldi. Gözlenen bu artışa rağmen endeksin 50 
referans değerinin altındaki seyri, iş hacmine yönelik durgunluğun sürdüğüne 
işaret ediyor.

Hizmet sektörüne ait Satın Alım alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya 
göre 3,5 puan azalarak 59,6 seviyesine geriledi. Endeksin 59,6 puanlık seyri, 
firmaların sektöre olan güveninin Aralık döneminde de sürdüğüne işaret ediyor
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Hizmet sektörüne ait Nihai Mal Stoku alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 
2,7 puan artarak 50,7 seviyesine yükseldi. İş hacmindeki durgunluğa rağmen girdi 
alımlarının artmaya devam etmesi firmaların stoklarında artışa neden oldu.

Hizmet sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi alt endeksi, Aralık ayında 
bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 50,5 seviyesine geriledi. Aralık ayında 
firmaların yaklaşık %85’i teslimat sürelerinde önemli bir değişim olmadığını 
ifade etti.

Hizmet sektörüne ait İstihdam alt endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 
0,3 puan azalarak 50,4 seviyesine geriledi. Gözlenen bu gerilemeye karşın 50,4 
seviyesindeki endeks, hizmet sektörüne ilişkin istihdamın artmaya devam 
ettiğini gösteriyor.

YORUM

2017 yılının genelinde 50 referans değerinin üzerinde seyreden SAMEKS, 
bu dönemde Türkiye ekonomisine dair olumlu bir görünüm arz etmiştir. 
Yalnızca Ocak ayında referans değerin altında yer alan SAMEKS Bileşik 
Endeksi, Şubat ayı ile birlikte yükselişe geçmiş ve 2017 yılını 53,4 puan 
ortalamasıyla kapattı.

Türkiye ekonomisinin %11,1 oranında büyüdüğü yılın üçüncü çeyreğinde, 
56,1’lik bir puan ortalaması yakalayan SAMEKS, yılın son çeyreğini ise 52,2 
puan ortalamasıyla geride bıraktı. Bu veri ışığında, önceki çeyreğe göre 
nispeten yavaşlasa da, Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde de pozitif 
büyüme alışkanlığını sürdüreceğini tahmin edebiliriz.

2017 yılı genelinde 55,2 puan ortalamasıyla yılın tamamı için pozitif bir 
görünüm sunan SAMEKS Sanayi Endeksi, Türkiye ekonomisinde çarkların 
dönmeye devam ettiğine işaret ediyor. Yılı 52,8 puan ortalamasıyla 
kapatan SAMEKS Hizmet Endeksi de genel anlamda olumlu bir grafik 
izledi. Bu bağlamda SAMEKS’in önümüzdeki dönemde de artış grafiğini 
sürdürmesini bekliyoruz.

Türkiye Ekonomisi

İlk iki çeyrekte %5,3 ve %5,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 
3. çeyrekte ivmesini daha da artırdı ve %11,1 ile son 6 yılın en iyi 
büyüme oranı gerçekleşmiş oldu. Bu oran Türkiye’nin G20 ülkeleri 
arasında yılın 3. çeyreğinde en çok büyüyen ülke olduğunu gösteriyor. 
Ekonominin bu dönemde ağırlıklı olarak iç taleple büyüdüğü görülse 
de dış talep de büyümeye pozitif katkı verdi.

%11,1’lik büyüme oranının 7,0 puanı hanehalkı tüketiminden, 0,3 
puanı devlet tüketiminden kaynaklandı. Yatırımların katkısı 3,6 puanla 
oldukça olumluyken, net dış talebin katkısının 0,3 puanda kaldığı 
görülmektedir. Bu tablo yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde 
lokomotifin iç talep olduğuna işaret ederken, yıl genelinde artış 
kaydeden ihracattan destek alan net dış talep 0,3 puanla büyümeye 
cüzi bir destek verdi.

Yatırımlardaki artışın yalnızca inşaat sektörü yatırımlarından 
kaynaklanmaması, sanayi sektörü adına büyük önem arz eden makine 
ve teçhizat yatırımlarının da %34,0 oranında artış kaydetmesi; Türkiye 
ekonomisi adına bir diğer olumlu gelişme oldu. Yatırımlardaki artışın 
sürmesi, reel sektörün ekonomiye olan güveninin sürdüğüne işaret 
etmesi bakımından da oldukça önemli bir gelişme olarak görüldü.

Ekonomi yönetimi tarafından alınan ek tedbir ve teşviklerle üçüncü 
çeyrekte 4 ana faaliyet kolunda da genişleme gözlendi. Kredi Garanti 
Fonu (KGF) ile ekonomiye enjekte edilen ek kaynakların, vergi 
indirimlerinin ve ihracattaki canlanmanın büyümeyi harekete geçirdiği 
görülüyor. 2018 yılında da hizmetler, sanayi, tarım ve inşaat sektörünün 
canlılığını sürdürmesi bekleniyor. Bilhassa imalat sanayiinde 
gerçekleşen %15,2’lik artışla %14,8 oranında genişleyen sanayi 
sektörü, önümüzdeki dönem için umut veriyor.

Sanayi Üretimi: Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, 
Ekim ayında, aylık bazda cüzi bir artış gösterirken ve yıllık bazda 
beklentileri aşmış ve yılın son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları için 
olumlu bir görünüm arz etmiştir. Bu dönemde, aylık bazda sanayi 
üretimi %0,7 artarken, yıllık bazda sanayi üretimi %7,3 artış kaydetti.

Aylık bazda gerçekleşen %0,7 oranındaki artışta imalat sanayii 
sektöründe gözlenen artış etkili oldu. Bu dönemde imalat sanayii 
sektörü endeksi önceki aya göre %1,3 artış kaydederken; %2,2 azalan 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü ve %1,9 azalan elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi endeksteki artışı 
sınırlandırdı.

Senelik bazda gerçekleşen %7,3’lük artışta ise %7,7 oranında artış 
kaydeden imalat sanayii sektörü endeksi belirleyici olurken, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 
ve madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi de sırasıyla %7,3 ve 
%0,5 artış kaydetti. Böylece yıllık bazda sanayi üretiminde ise trendi 
toplamda 13 aya çıktı.

Kasım 2017 döneminde ise SAMEKS Sanayi Endeksi önceki aya göre 
2,1 puan artarak 54,7 seviyesine yükseldi. Bu veri ışığında TÜİK Sanayi 
Üretim Endeksi’nin önümüzdeki dönemde de artışını sürdüreceğini 
öngörebiliriz.
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Allison Transmission, Volkswagen 
Caminhões e Ônibus şirketinin tamamen 
elektrikle çalışan e-Delivery kamyonu 
için Allison tam otomatik şanzımanları 
kullanacağını duyurdu.

Allison 2100 SerisiTM tam otomatik 
şanzıman donanımlı Volkswagen’in 
e-Delivery kamyonu, Brezilya’da üretilen 
tamamen elektrikle çalışan ilk kamyon 
olma özelliğini taşıyor. e-Delivery kamyonu, 
şehir içi dağıtım ve gelişen pazarlardaki tüm 
uygulamalar için özel olarak tasarlandı. 
Araç, ilk olarak dokuz ve on bir tonluk brüt 
ağırlığa sahip modelleri ile piyasada yerini 
alacak.

e-Delivery kamyonu, Almanya Hamburg’da 
düzenlenen Volkswagen Kamyon & Otobüs 
İnovasyon Gününde ve Brezilya’nın Sao 
Paulo şehrinde düzenlenen Fenatran 
Kamyon Fuarı’nda görücüye çıkmıştı. 
Volkswagen Caminhões e Ônibus şirketi, 
e-Delivery kamyonunu 2018’de pilot 
filolarda test etmeyi planlıyor. e-Delivery 
kamyonu, müşterilerine düşük emisyon 
çözümleri sunmak için Allison tam otomatik 
şanzımanları kullanan en yeni elektrikli araç 
olma özelliğini taşıyor.

Allison Transmission Ürün Mühendisliği 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk, 
konu ile ilgili açıklamasında; “Allison, 
elektrikle çalışan araçlara yönelik eğilimlere 
odaklanmış durumda. Bu alandaki 

araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük 
yatırımlarda bulunmaya devam ediyor. Bu 
çalışmalar ile Allison, ticari araç alanındaki 
elektrikli modellere yönelik talepleri en iyi 
şekilde karşılamak üzere hazır bulunuyor” 
diye belirtti. 

Allison tam otomatik şanzımanların 
tamamen elektrikle çalışan kamyonlara 
sağladığı avantajlardan, ilk olarak 2015 
yılında SCHERM Group faydalandı. SCHERM 
Group, yüzde yüz elektrikli, Allison 3000 
SerisiTM tam otomatik şanzıman donanımlı 
Terberg YT202-EV terminal çekicisini BMW 
Group’un üretim tesislerine malzeme 
göndermek üzere kullanmıştı. SCHERM’in 
yakaladığı başarıyı takiben Elflein Spedition 
& Transport şirketi de BMW Group’un 
Almanya’nın Leipzig şehrinde bulunan 
tesisine yapacağı kısa mesafe taşımacılık 
faaliyetleri için yine Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı benzer bir elektrikli 
kamyon kullanmaya başladı. Allison’ın 

çoklu vites özelliği motor torkunu etkin 
bir şekilde artırarak daha uygun bütçeli 
ve hafif olan elektrikli motor kullanımına 
olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra Allison tam 
otomatik şanzımanların güç çıkışı (PTO - 
power take off) özelliği de ilave bir elektrik 
jeneratörüne gerek kalmadan hidrolik 
pompa kullanılmasına olanak sağlıyor.

Allison, birinci jenerasyon elektrikli hibrid 
tahrik sitemlerini piyasaya sunduğu 2003 
yılından bu yana elektrikli araçlar üzerinde 
de faaliyet gösteriyor. Allison’ın elektrikli 
hibrid sistemi H 40/50 EP™ ile özellikle 
şehir içi  toplu taşıma uygulamalarında 
kullanılan otobüsler hedef alınıyor. Bugüne 
kadar Allison, ticari araçlar için dünyadaki 
şirketlerin tamamından daha fazla elektrikli 
hibrid sistemi teslim ederek farkını ortaya 
koyuyor.

Volkswagen 
Caminhões e Ônibus 
şirketi ile yapılacak yeni 
uygulamanın 2018’de 
pilot filolarda test 
edilmesi planlanıyor.

ALLİSON TRANSMİSSİON,
LATİN AMERİKA ELEKTRİKLİ ARAÇ 
PAZARINA AÇILIYOR
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GEZİ

ULUABAT GÖLÜ
Uluabat gölü, aslında turistik açıdan çok 
gelişmesine rağmen yeterince turist çekemeyen 
fakat adeta bir cennet olan göldür. Gölün etrafında 
köyler yer almaktadır. Bu köyler arasında en 
çok bilineni ise Göl yazı köyüdür. Bu bölge adeta 
antik bir cennettir. Etrafta antik çağlardan kalma 
birçok kalıntılar vardır. Adından da anlaşılacağı 
üzere burada yerli halk geçimlerinin yüksek bir 
kısmını balıkçılıktan kazanmaktadırlar. Bölge, 
aynı zamanda göçmen kuşların da durağı haline 
gelmiştir.

Uluabat gölünün ayrıca su ürünleri de oldukça 
ünlüdür. Sazan, Kerevit, yayın, turna, hemen 
hemen her gün gölün içinde canlı balık yaşama 
havuzlarından ya da köy meydanında kurulan 
balık mezatında satılıyor. Uluabat gölü, Öka 
veya Apolyont olarak da biliniyor ve Bursa ilinde 
yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 9 
metredir.

Kirmasti çayından beslenmektedir ve ayrıca 
Uluabat deresi ile Susurluk nehrine karışmaktadır. 
En derin yeri 4 metre civarındadır ve genelinde 
ise 1-2 metreyi geçmemektedir. Günden güne 
çevresinden orta kısma doğru sığlaşmakta olup, 
göl kirli beyaz bir renge sahiptir. Dibi çamurlu olup, 
rüzgârlı olan havalarda su bulanır. 1996 yılında 
yapılan sayımda 429,424 su kuşu sayılmıştır. Bu 
1970’lerden bu yana gölde sayılan en yüksek 
su kuşu sayısıdır. Gölün içinde kalmış ağaçlar, 
sazlıklar ve gökyüzünü kaplayan binlerce çeşit su 
kuşları her sokakta yuva kuran leylekler, gölden 
çıkan tap taze balıklar. Bursa’nın batısında bulunan 
göl ve etrafında bulunan köyler ile Uluabat kuş 
cenneti Bursa ya da İstanbul’dan günü birlik 
gelerek oldukça keyifli vakitler geçirilebilecek bir 
yer.

Uluabat Gölü Oluşumu Ve Özellikleri

Bursa ilinin Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa 
ilçeleri arasında yer alıyor. Bursa kent merkezine 
35 km, Balıkesir iline ise 90 kilometre mesafede 
yer alan göl, Bursa Karacabey kara yolunun 
hemen güneyinde bulunuyor. Uluabat gölü, 
Marmara denizinin güney kısmında doğu ve batı 
doğrultusunda uzanan tektonik kökenli Yenişehir, 
Bursa, Gönen çöküntü alanında oluşmuştur. Aynı 
çöküntü kısmında bulunan kuş gölünden alçak bir 
eşikle ayrılmaktadır. 

Bursa gönen depresyonu çöküntü alanın da 
büyük bir tatlı su gölü oluşmuştur ve Neojen sonu 
veya Kuvaternerde meydana gelen hareketler 
sonucunda bu göl alanında 4 adet küçük küvetler 
meydana gelmiştir. Diğer 2 küvet ise alüvyonlar ile 
dolmuştur ve geriye sadece Uluabat gölü ve kuş 
cenneti kalmıştır.

Uluabat Gölü Gezilecek Yerler

Uluabat gölü çevresinde Gölyazının yanı sıra Ayva 
ini mağarası, Koca çay deltası, Su uçtu şelalesi, 
Eski karaağaç köyü ve Uluabat kuş cenneti gibi 
görülecek birçok yer bulunuyor. Uluabat gölünü 
gezmeye kenarında bulunan Göl yazı köyü ile 
başlayabilirsiniz. Kıyıya yakın adaların sazlıklar 
ile sahil bağlantısı köprü ile sağlanmıştır. Ağaçlar 
ilkbahar aylarında yükselen suyun etkisiyle yarı 
bellerine kadar suların içinde kalıyorlar. Evler ise 
nostaljik özelliklerini hala korumakta. Gölün ve 
köyün tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Antik 
çağlarda Apolyont olan Göl yazı köyünün yerinde 
ada ve üstünde kurulan Lapedium kentinin bu güne 
kadar gelen kalıntıları kentin görkemi ve güzelliği 
ile sizlere fikir sahibi olacak kadar güzellikte.

Uluabat ’ta Ne Yenir?

Uluabat gölünün su ürünleri olabildiğince 
tanınmıştır. Sazan, kerevit, turna, gibi balıkları 
köy meydanından satın alabilirsiniz. Yanınızda 
getireceğiniz ürünler ile çimlerin üzerinde 
masalarda yemeklerinizi yiyebilir, ufak lokantalarda 
hazırlanmış çiğ böreklerin tadına bakabilirsiniz. 
Ayrıca Bursa’ya kadar gelmişken tarihi İskender 
ise bir başka seçenek. Kestane şekeri sevenlere ise 
Kafkas pastanesini öneriyoruz.

Uluabat ‘ta Nerede Kalınır?

Uluabat gölünün kuş cenneti ve Göl yazı köylerinde 
günübirlik kullanım için konaklama tesisi 
bulunmuyor. Fakat 30 -40 kilometre mesafede 
bulunan Bursa’da ya da çok yakında bulunan 
Karacabey’de pek çok alternatif var. Gölün 
çevresinde herhangi bir otel bulunmadığından 
dolayı çevre illerde konaklamaya gidebilirsiniz. 
Fakat aynı zaman da buranın çevresinde zaman 
zaman kamp yapan bireylerde olmaktadır. Bu 
sebeple sizlerde bir doğa insanı iseniz buranın 
çevresinde güzel bir kamp yapabilirsiniz. Çevrede 
kamp yapmak belediye tarafınca yasak değildir. 
Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bu doğal 
güzelliği kirletmemek olacaktır.

Uluabat Gölü Nerede ve Nasıl Gidilir?

Uluabat gölü, Bursa ilinde yer almaktadır. Özel 
aracınız ile İstanbul’dan yola çıkarsanız eğer, oto 
yolu kullanarak, Bayramoğlu darıca sapağından 
eski hisar iskelesine gelebilirler. Burada feribotlar 
ile 40 dakikada topçular iskelesine gelebilirsiniz. 
Yalova yolunda Bursa ve kente girmeden hemen 
sağ taraftan ayrılan çevre yolu ile Çanakkale 
yolunun 35. kilometresinde Uluabat gölüne 
ulaşabilirsiniz.
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Yönetmen:  Ozan Açıktan

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar 

Tür: Komedi, Aile

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Tür: Bilimkurgu, Aksiyon

Ülke: ABD

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik 
bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her 
şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması 
planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları 
boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün 
bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?

Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile destansı yolculuğuna 
devam ediyor. 

Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Laura 
Dern, Oscar Isaac, Gwendoline Christie ve Lupita Nyong’o gibi birbirinden ünlü isimler yer 
alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rian Johnson oturuyor.

AİLE ARASINDA

STAR WARS: SON JEDİ

FİLM
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Hüseyin Rahmi Gürpınar
Ayrıntı Yayınları

Stefan Zweig
Ayrıntı Yayınları

Ursula Kroeber Le Guin 
Ayrıntı Yayınları

“Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş bir 
yazarımızdır. Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplumun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir. 
İstanbul hanımefendileri, İstanbul beyefendileri, evlatlıklar, öksüz ve yetimler, yoksullar, dadılar, kalfalar, 
kâhyalar, bürokratlar, küçük memurlar, polisler, yazarlar, Mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, eczacılar, 
tüccarlar, öğretmenler, din adamları, politikacılar, şairler, müzikseverler, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp 
zenginleri, vurguncular, mirasyediler, içgüveyiler, dullar, gayrimeşru çocuklar, dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, 
fahişeler, metresler, muhabbet tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namussuzlar, alafranga 
tipler, yozlaşmış tipler, züppe tipler, dedikoducular, fettanlar, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, 
vb. Romanlarda bu karakterler gerçek hayattaki gibi konuşturulurlar. Eğitimlerine uygun söz dağarcıkları, ağız 
özellikleri, şiveleri, ifade biçimleri, kullandıkları argo sözler yazıya geçirilmiştir...”

Bütün yapıtlarında ele aldığı konularla ve anlatımıyla okuru kolayca kendine bağlayan Stefan Zweig okurunu 
düşündürür de. Çünkü o bir umut yazarıdır. Her zaman barışı, iyiliği düşleyen, savaş karşıtı, çok yanlı insancıl 
bir yazardır. Eserleriyle okurunu yüreklendirir, onu kendine tiryaki eder, ona yaşam sevinci aşılar. 

Her şeye hümanizmin penceresinden bakan Stefan Zweig yazar olarak özgürlüğüne çok düşkündü. O 
insanlığın birliğini arzulayan kozmopolit bir insandı. Yapıtlarında hep bir hoşgörü düşüncesinden yola çıkan 
Zweig’ın misyonu Avrupalı sanatçılarla edebiyatçıları ortak barış uğruna bir araya getirmekti. 

“Alacakaranlıkta Bir Öykü” ve “Yakıcı Sır” adlı iki hikâyenin yer aldığı bu kitapta, insanın içindeki gizemli dünya 
ile saf arzuların buluştuğu ve çatıştığı anlar yine Zweig’a özgü yaratıcı ve etkileyici bir üslupla sunuluyor. 
Çağdaş edebiyatın, nadide örneklerinden…

“Bilimkurgunun en önemli iki ödülü olan Hugo ve Nebula’yı kazanarak kısa zamanda türünün klasikleri 
arasına giren Karanlığın Sol Eli, dünyamıza çok benzeyen Kış adlı bir gezegende geçer. Bu gezegende yılın 
en sıcak zamanlarında bile yarı-kutup iklimi yaşanır ve tüm sakinleri çift cinsiyetlidir (androjen). Cinsel 
kimliğin bir statü ya da güç aracı olarak kullanılmadığı bu gezegende kişiler yılın belli bir döneminde o anki 
hormonal durumlarına göre erkek ya da kadın olmaktadırlar. Öyle ki, birkaç çocuk doğurmuş bir ana daha 
sonra başka çocukların babası olabilmektedir. “Arkadaşlık” ve “sevgililik” arasındaki “boşluk” anlamsızlaşmış; 
insan düşüncesini belirleyen düalizm eğilimi azalmış; insanlığın güçlü/zayıf, koruyucu/korunan, hükmeden/
hükmedilen, sahip olan/sahip olunan... ve benzeri ikiliklerini oluşturan temeller zayıflamış gibidir. Cehaletin, 
şimdinin, mevcudiyetin ilerlemeden daha gözde olduğu bir gezegendir Kış.

Zihni kapasitesini zorlayan hayaller kurmayı hâlâ sevenler için...

KESİK BAŞ - UTANMAZ ADAM

ALACAKARANLIKTA BİR ÖYKÜ

KARANLIĞIN SOL ELİ

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- İki ya da daha çok öğeyi birleştirerek yeni bir öğe oluşturma 

2- Rüzgarın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye  
 yarayan aygıt

3- Yol,yapı v.s. yapımında kullanılacak çakılları,taşları kırıp   
 ufalamaya yarayan makine

4- Değerli eşya,kumaş,mücevher v.s. alınıp satılan kapalı çarşı

5- Zurnalı ve tulumlu bir çalgı

6- Acıklı olay 

7- Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki  
 rejim

Yukarıdan Aşağı

1- Yaklaşık 4,5 litrelik bir ölçü birimi

2- İçine mürekkep konulan özel kap

3- Canlı, parlak ve koyu pembe renk

4- Ansızın ortaya çıkan tehlikeli durum

5- Yer bilimi uzmanı

6- Işın yada ısı yayan

7- Şehirlerarası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve   
 taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya  
 toprak yol

8- Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı

9- Analiz yapan kimse 

10- Nükleer bölünme

11- Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf sistemi
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Patlıcanları ateşte közleyin. Sonra kabuklarını soyun ve bir çatal yardımı 
ile ezin. Geniş bir tavada 3 çorba kaşığı tereyağını eritin. 3 kahve fincanı 
unu ilave edin. Pembeleşene dek kavurun. Sonra sütü azar azar ekleyin. 
1-2 dakika çatalla ezilmiş patlıcanları, 2 kahve fincanı kaşar rendesini 
tavaya aktarın.
Ayrı bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını koyun. Küçük doğranmış 
soğanları pembeleşene dek kavurun. Kıymayı ilave edin. 2-3 dakika sonra 
küçük doğranmış domatesleri, sivri biberleri, 3 kahve fincanı et suyunu ve 
tuzu ekleyin. 10 dakika sonra ateşten indirin. Beğendinin üzerine kıymalı 
harcı koyup, servis yapın.

ALİ NAZİK
malzemeler hazırlanışı
• 4 Adet Patlıcan

• 3 Çorba Kaşığı Tereyağı

• 3 Kahve Fincanı Un

• 3 Kahve Fincanı Süt

• 2 Kahve Fincanı Rendelenmiş 
Kaşar Peyniri

• 2 Çorba Kaşığı Tereyağı 

• 2 Adet Soğan

• 250 gr Yağsız Kıyma

• 4 Adet Domates

• 4 Adet Sivri Biber

• 3 Kahve Fincanı Et Suyu

• Tuz

Bulmaca Cevapları
 Çengel Bulmaca Anahtar Kelime Sudoku Cevapları
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Ya am, Tüm htiyaçların Toplamıdır

Güvenilir, temiz, dayanıklı uzun ömür.  
Çalışırken veya eğlenirken, Trojan, Reliant Serisi AGM Aküleriyle tüm günlük ihtiyaçlarınızı 
karşılar. En kapsamlı ürün portföyüyle Orijinal Amerikan yapımı, gerçek Deep-Cycle, tamamen 
bakımsız aküleriyle hayatınızda ne önemli ise ona güç verir.

Reliant akülerimiz, C-MAX Teknolojisi ile olağanüstü performans sunuyor. Mükemmel dizaynı, 
süper dayanıklılık, emsalsiz uzun ömür sağlıyor. 

Trojan Akü sizinle aynı �kirde, Yaşam İhtiyaçların toplamıdır.

www.sader.com.tr

www.trojanbattery.com 
+1 562-236-3000
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ROUND

2
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Sebastian Tischer  -  stischer@trojanbattery.com CMYK
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