
Almanya
İş Makineleri Sektörü

İnceleme Raporu

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com /odsdanismanlik

İTALYA

+39 338 422 50 93

AVUSTURYA

+43 660 237 36 38
RUSYA

+7 921 775 92 22
ABD

+1 310 987 52 52

ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 Çankaya, ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis (Meydan AVM) No: 62A Ofis
No: 419 Ümraniye, İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 

Almanya İş Makineleri Sektörü
İnceleme Raporu



GSYİH (Milyon $)
3.963.880

KBGSYİH ($)
47.786

Büyüme Oranı (%)
0,8

Nüfus
82.952.000

Yüzölçümü
356.970

Başkent
Berlin

A L M A N Y A
(2017)



Almanya
İş Makineleri Sektörü

İnceleme Raporu

Bu raporda Türkiye’de yerleşik iş makineleri sektöründeki firmalar için ihracat potansiyeli açısın-
dan yüksek potansiyele sahip olan Almanya’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda raporda 
öncelikle Almanya’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklanacak, daha 
sonra Almanya’daki iş makineleri sektörü ele alınacaktır.

Başkenti Berlin olan ve yaklaşık 82 milyon nüfusa sahiplik yapan Almanya tüm dünyada dev sanayisi ile bilinmekle 
birlikte dünyanın en önemli ekonomik güçlerindendir. Avro bölgesinin en büyük ekonomisi ve en yüksek hacimli 
imalat merkezidir. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGİT, NATO, Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, OECD, DTÖ, G7 
/ G20 gibi kuruluşlara da üyedir.

Almanya’da ekonominin dinamik bir seyir gösteriyor olması istihdamda da iyi bir gidişatı beraberinde getirmiştir. 
Almanya Avrupa Birliği ülkeleri arasında istihdam oranı bakımından en iyi durumdaki ekonomiler arasındadır; 
gençlerdeki işsizlik oranlarının en düşük olduğu ülkedir. Bu olumlu tablo, Almanya’da öteden beri uygulanan ve birçok 
ülkenin örnek alarak kendi koşullarına uyarladığı “ikili mesleki eğitim” sisteminin işe yararlılığını teyit etmektedir. 
İhtiyaç duyulabilecek uzman elemanların kolayca bulunabilmesi, altyapı ve hukuk güvencesi gibi hususlar Almanya’nın 
uluslararası sıralamalarda önlerde yer almasına katkı yapan diğer etkenlerdir. Bugünkü koalisyon hükümetinde 
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın başında Peter Altmaier (CDU) bulunmaktadır.

Sosyal piyasa ekonomisi modeli 1949 yılından beri Almanya’nın ekonomi politikasını belirleyen bir faktör olmuştur. 

1. Almanya’nın Ekonomik Görünümü
GSYİH (milyar Dolar) 3.449
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1.745

1.464

ABD, Fransa, Çin, Hollanda

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; kara taşıtları için aksam, parçaları;
tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; kara taşıtları için aksam, parçaları;
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar);
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

Nüfus milyon

Nüfus artış hızı (%)

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

İhracat (milyar Dolar)-nominal

İthalat (milyar Dolar)-nominal

Başlıca ticaret ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Başlıca ihracat kalemleri

Tablo 1: Almanya Ekonomik Görünüm (Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı)
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Sosyal piyasa ekonomisi serbest ticari faaliyetlere imkân tanırken diğer yandan sosyal dengeyi de gözetmektedir. 
Ayrıca Almanya, küreselleşmenin iyi bir çizgide gelişmesi için ve herkese adil imkânlar sunan, sürdürülebilir nitelikte 
küresel bir ekonomi sisteminin ortaya çıkması için özverili çabalar harcamaktadır.

Almanya 2002 yılında Avro’ya geçiş yapan on iki ülkeden biridir. Yakın geçmişteki finans piyasaları krizi (2008’den 
itibaren) ve onu izleyen borçlanma krizi Almanya dâhil bütün Avro bölgesini olumsuz etkilemiştir. Bunun üzerine 
Federal Hükümet ikili bir stratejiyle yeni borçlanmayı durdurmuş ve yenilikçilik gücünün artırılması için önlemler 
getirmiştir. 1969’dan sonra ilk olarak 2014’te ve o tarihten beri federal bütçenin denk olması sağlanabilmiştir.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya’nın GSYH’si piyasa beklentileri 
paralelinde 2018 yılında yüzde 1,5 artmış, böylece Almanya, son 5 yılın en zayıf büyüme performansını göstermiştir.

2017 yılında dünya çapındaki gayri safi yurtiçi hâsıla kişi başına yaklaşık 10.565 ABD Doları olmuştur. Almanya’daki 
GSYİH, kişi başına 44.666 ABD Dolarına ulaşmıştır. Gayri safi milli hâsıla kişi başına 43.700 ABD Doları olmuştur. 
Almanya’da enflasyon 2017 yılında yaklaşık %1,51 olmuştur. AB için ortalaması ise % 1.47 olarak ölçülmüştür. Almanya’da 
GSYİH, 2017 ve 2016’da yüzde 2,2, 2015’te yüzde 1,7 ve 2014’te yüzde 2,2 artış göstermiştir. Destatis değerlendirmesinde, 
büyümenin hız kesmesine karşın Alman ekonomisinin 9 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, “Son 10 yıldaki büyüme 
ortalaması ise yüzde 1,2 oldu.” ifadesi kullanılmıştır.

Almanya’nın 2017’deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler olurken, yıllık bazda hane halkı tüketim 
harcamaları yüzde 1, kamu harcamaları da yüzde 1,1 artmıştır. Alman ekonomisi, 2018’in üçüncü çeyreğinde bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülme göstermiş,  analistler, söz konusu daralmada, otomobil üreticilerinin yeni emisyon 
testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu belirtmiştir.

Destatis verilerine göre, Almanya’da istihdam, 2017’de 44,8 milyon kişiye yükselmiştir. Böylece istihdamda, Doğu ve 
Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonraki en yüksek rakama ulaşılmıştır. Almanya’daki yüksek istihdam ve düşük 
faizler, 2017 yılında Hazine’nin yüksek gelir elde etmesine de etkin rol oynamıştır. Federal devlet, eyaletler, belediyeler 
ve sosyal sigortalar 2018’i toplam 59,2 milyar avro fazlayla kapatmıştır. Kamu gelirleri fazlası ülkenin GSYİH’nin yüzde 
1,7’sine denk gelmiştir.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) hesaplamasına göre, borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesine kıyasla 
daha düşük olmasından dolayı federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar, 2018’de faizden 55 milyar avro 
tasarruf sağlamıştır. Finansal kriz öncesi Alman hükümeti yatırımcılara yüzde 4,2 faizle para sağlarken, bu oran 2018’de 
yüzde 1,5’e düşmüştür.

Almanya için, büyümede hız kesmenin sebepleri olarak zayıflayan küresel ekonomi, otomobil sektörünün mevzuatındaki 
emisyon değişikliklerinden dolayı satış sorunu yaşaması, yazın devam eden kuraklıktan ötürü nehirlerde su seviyesinin 
düşük seyretmesi, grip salgını ve grevler olarak gösterilebilir. Açıklamada, istihdamın artarak işsizliğin düştüğü 
belirtilerek, zayıflayan küresel ekonomiye rağmen Alman ekonomisinin büyümeye devam edeceği kaydedilmiştir.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi; küresel talep zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları 
ile etkilemeye devam ettiğini vurgulamaktadır. 2018’de Alman ekonomisinin, son 5 yıldaki en zayıf performansını 
sergilediğini ancak teknik olarak bir resesyona girilmediği kaydedilmiştir. Fakat buna binaen, 2019 sonu 2020 başında 
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2. Almanya için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Almanya aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

Almanya için Genel Risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Almanya özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Bu tabloda yer alan bilgiler Almanya’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

Almanya için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret

ALMANYA İşletme İçin Düşük Risk AA1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Almanya Ülke Risk Değerlendirmeleri

ALMANYA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

114

24

44

43

40

83,58

78,90

70

82,11

91,77

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Almanya’nın The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

başlayan Koronavirüs pandemisi Alman ekonomisini de etkilemiştir. Alman hükümeti de gerekli önlemleri almıştır 
fakat buna rağmen bazı uzmanlarca Almanya’nın resesyona girdiği bildirilmiş, ekonomik toparlanmanın 2020’nin 
ortası veya son çeyreğinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.
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3. Almanya Otomotiv ve Ağır İş Makineleri Sektörü
Otomotiv sanayii, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayii kollarıyla, ülke 
ekonomisindeki öncü sektörlerden biridir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik-
elektronik gibi sanayi dallarının itici gücü olması nedeniyle ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Ulaştırma ve tarım sektörlerinin gereksinim duyduğu her çeşit motorlu araç buradan sağlanırken, sektör, 
kendi bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi, 
servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörleriyle de yakından ilişkilidir. Birçok sektörün lokomotifi olan bu dev sektörde 
son yıllarda, küreselleşme, değişen pazar ve artan rekabet nedeniyle gerçekleşen şirketler arası birleşmeler ve satın 
almalar sonucunda üretici firma sayısının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır 
ancak bu yükselişi düşüş takip etmiştir. 2018 yılında üretim bir önceki yıla kıyasla %0,93 oranında düşmüştür. 2018-2019 
arasında da %1,011 gibi bir artış yaşanmasına rağmen 2017’deki tepe noktasına ulaşılamamıştır.

2019 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarıdan fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede 
2019 yılında otomotiv üretimi 2018 yılına oranla yüzde -6,4 düşüş yaşanmış, toplam üretim 49 milyon 226 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölge bazında Asya-Okyanusya’dan sonra en büyük üreticiler, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. 
Geçen yıla oranla Avrupa Birliği üretimi yüzde -4,3; Kuzey Amerika üretimi yüzde -3,6 azalmıştır.

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve Güney Amerika bölgeleri 
olmasına rağmen 2018-2019 döneminde bu bölgelerde de düşüşler gerçekleşmiştir. 2019’da 3 milyon 576 bin adet 
üretim yapan Diğer Avrupa ve 3 milyon 319 bin adet üretim yapan Güney Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 
5. bölgeler olmuştur. 2019 yılında 1 milyon 105 bin otomotiv üretimi yapan Afrika’da ise geçen seneye göre yüzde 0,3 
artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 (Kaynak: OICA)
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Toplam Üretim 2018 2019 Değişim 18/19 

52.656.826

18.604.079

17.424.475

3.658.461

3.423.143

1.102.036

96.869.020

49.266.873

17.735.151

16.783.398

3.576.931

3.319.361

1.105.147

91.786.861

%-6,4
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%-3,7

%-2,2

%-3,0

%0,3

%-5,2

Asya - Okyanusya

Avrupa Birliği (27)

Kuzey Amerika

Diğer Avrupa

Afrika

Güney Amerika

Toplam

Tablo 4: Bölgeler Bazında Toplam Üretim

Dünyada ticari araç üretimi ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 düşerek 20 milyon 504 bin adet olarak 
gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşamayan tek bölge Avrupa Birliği olmuştur.

Avrupa iş makineleri sektörü ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %2 büyüme göstermiştir. Avrupa pazarında önemli yeri olan 
Almanya ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %4 küçülürken, İngiltere %5, Fransa ise %11 oranında küçülmüştür. Rusya’da ise 
pazar %41 oranında büyüme göstermiştir. Yine ilk çeyrekte ağır iş makineleri grubunun satışları, mini grubunun satış 
oranlarına göre %4 oranında büyüme kaydetmiştir. Fakat mini grubunda göze çarpan olumlu gelişme ise mini lastikli 
yükleyicinin ve skid- steer loader’ın %14 oranında büyüme kaydetmesidir. Kazıcı yükleyici pazarı %22, dozer pazarı %17, 
lastikli yükleyici %14, motor greyder pazarı ise %3 oranında büyümüştür.

Küresel inşaat makineleri pazarının 2019-2024 tahmin döneminde %7.58’lik bir CAGR(yıllık bileşik büyüme oranı) 
kaydetmesi beklenmektedir. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir:

İtalya
5%

Hollanda
4%

Diğerleri
32%

Almanya
22%

Fransa
17%

İngiltere
14%

Rusya
6%

2018 YILININ

İLK ÇEYREĞİNDE

AVRUPA

İŞ MAKİNELERİ

PAZARININ

ÜLKE BAZINDA

DAĞILIM

ORANLARI

Şekil 2: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde Avrupa İş Makineleri Pazarının Ülke Bazında Dağılım Oranları
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İnşaat ve üretim süreçlerinde altyapı ve otomasyon geliştirmeye odaklanılması İş makineleri pazarını büyümesini 
önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle yol yapım makineleri pazarı, yakın geçmişte, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde, 
merkezi ve eyalet hükümetlerinin üstlendiği artan yol geliştirme programları nedeniyle, önemli bir büyüme 
yaşamıştır.

Uygun maliyetli makinelere olan talep, daha düşük emisyonlar için yasal baskılar ile birlikte, inşaat ekipmanı 
üreticilerini, geleneksel hidrolik ve mekanik olanlara göre elektrikli ve hibrit araçları tercih etmeye zorlamaktadır. 

İnşaat ekipmanlarının kiralanması veya leasingi, ekipman maliyeti ve ayrıca bakım işleminin maliyeti nedeniyle 
yükselmiştir.

Maliyetin dışında, inşaat ekipmanının kiralanması ile ilgili başka faydalar da vardır. Kiralama şirketleri, kiraya dahil 
olan gerekli profesyonel makine operatörleri ve sürücülerle birlikte makineleri sağlar. Kısa süreli inşaat uygulamaları 
için, bir makine kiralamak inşaat müteahhitleri arasında bir satın alımdan daha fazla tercih edilir, çünkü kiralama, 
makinenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

İnşaat sektörü günden güne daha akıllı hale gelmektedir. Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve otomasyon, gelişimi 
ilerletmekte ve inşaat projeleri üzerinde önemli bir etki bırakmaktadır. Ek olarak, inşaat makinelerini kiralayan 
şirketler de gelişmiş inşaat makinelerine olan artan taleple başa çıkmak ve eskileri yeni veya yükseltilmiş makine 
filosu ile değiştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya hazırlanmaktadırlar.

İnşaat sektörü Alman ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Avrupa inşaat piyasasında 2016 yılında toplam %25’lik 

pazar payıyla (310 milyar avro) 1. sırada gelmektedir. 365 bin firmada 2,45 milyon kalifiye işçi istihdam edilmekte olup, 

sektörde daha çok küçük ve orta ölçekli firmalar hâkimdir.

AB’de inşaat sektörü 2015 yılı rakamlarına (FIEC’in) göre 1.241 milyar avroluk değer ile GSYH’nin %8,5’ini 14,2 milyon 

çalışan ile toplam istihdamın % 6,4’ünü ve sanayideki istihdamın ise %30,9’unu oluşturmaktadır. Esasında, AB üyesi 

ülkelerde yaklaşık 42,3 milyon çalışanın doğrudan ve dolaylı olarak inşaat sektörü ile bağlantısı olduğu da ileri 

sürülmektedir. Ayrıca 3,2 milyon işletmenin % 95’inin 20 kişiden az çalışanı olduğu da saptanmaktadır.

Alman pazarında iş makineleri endüstrisi son yıllarda çok yüksek seviyelerde satışlar yaptıktan sonra, Alman pazarı 

2017 yılında bir kez daha iyi bir yıl geçirmiş ve % 4 büyüme göstermiştir. Dört yıl süren büyümenin ardından, pazar, 10 

yıl önce görülen kriz öncesi satış seviyelerine ulaşmış durumdadır. 2017 yılında itici güç standart ve ağır bir ekipman 

olmuştur, hafriyat makineleri satışları % 11, sıkıştırma ekipmanları satışları 2016 yılına göre% 4 artış göstermiş, buna 

karşın, kompakt ekipman 2016 yılında görülen yüksek satış seviyelerini koruyamamıştır. Kompakt hafriyat ekipmanı % 

1 ve hafif sıkıştırma ekipmanı sırasıyla % 4 düşüş göstermiştir.

Alman iş makineleri pazarının altı yıldan fazla bir süredir güçlü talep görmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Genel 

ekonomik iklim istikrarlı kalmaya devam etmekte ve düşük faiz oranları yatırım faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bina 

inşaat sektörü, büyükşehir bölgelerinde gayrimenkul patlaması yaşamıştır. Ayrıca inşaat mühendisliği sektörü özellikle 

yol ve köprü inşaatı için altyapı yatırımlarından yararlanmıştır.

Sonuç olarak, inşaat sektöründeki üretim, Almanların yeniden birleşmesinden sonra görülen en yüksek seviyelerin 

altında (gerçek anlamda) yalnızca % 7’dir. Sonuç olarak, iş makineleri tedarikçileri ve alıcıları hem makineler için talebin
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yanı sıra hem de yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahiptirler. Diğer bir olumlu özellik ise son yıllarda makine 
üreticileri tarafından yeni müşteri segmentlerinin geliştirilmesi olmuştur. En önemli örnek, birkaç yıldır yoğun talep 
gören ve kompakt makinalar için en önemli müşteri segmentlerinden biri olan bahçe ve peyzaj sektörüdür. Sadece 
2017 yılında, peyzaj endüstrisi tarafından yaklaşık 4.000 hafriyat makinesi tüketilmiştir. 2017 yılında, Alman ekipman 
üreticileri, güçlü uluslararası talebin iç pazardan daha fazla fayda görmüştür. Güçlü ihracat işi sayesinde sanayi cirosu 
2017’de% 19 artmıştır. Hafriyat ekipmanı tedarikçileri en yüksek büyüme düzeyini (% +21) görmüş, ancak inşaat ekipmanı 
üreticileri (% +11) ve yol yapımı ekipmanı üreticileri (% +9) daha düşük seviyelerde kalmışlardır.

Ifo-Konjunturtest’e göre, Alman inşaat makineleri ve inşaat malzemesi fabrikaları üreticilerinin kapasite kullanımları, 
2018’in ilk 3 ayı itibariyle % 89’dur. Malzeme sıkıntısına ek olarak veya “günlük malzeme için mücadele”, yani 
personel yetersizliği 2018 yılında da sınırlayıcı bir faktör olmuştur. Tedarikçilerinden gelen uzun teslimat süreleri, 
pek çok ek üründeki yüksek siparişlerin dezavantajıdır. Ancak, endüstri temsilcileri bu sınırlamanın olumlu yönlerini 
görmektedirler. Alman iş makineleri pazarı diğer şeylerin yanı sıra, geçmişte görüldüğünden daha yavaş ve sağlıklı bir 
yukarı doğru gelişme vaat etmektedir.

Şekil 3: Yıllara Göre Almanya İş Makinesi Ekipmanı Satışları
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