
12020   RADÜS DERGİSİ

2020 • YIL: 8 • SAYI: 98

ISSN: 21471754 • 2020 • YIL: 8 • SAYI: 98 • 17

ELEKTRİKLİ GELECEĞİN YENİLİKÇİ KAMYONLARI

4 18 50ELEKTRİKLİ GELECEĞİN EN 
YENİLİKÇİ KAMYONLARI 
MERCEDES-BENZ YILDIZI TAŞIYOR

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
TEKNOLOJİ TRANSFER 
EDEN ŞİRKET “ALTINÖZ”

VOLVO TRUCKS ELEKTRİKLİ 
KAMYONLAR 2021’DE 
YOLLARDA OLACAK



2 RADÜS DERGİSİ   2020



32020   RADÜS DERGİSİ



4 RADÜS DERGİSİ   2020

Sevgili Dostlar,
ok şükür 2020’den kurtulduk. 
Hani yaşananları sayılara, gün-
lere, yıllara ya da bazı simgelere 
bağlamak ne kadar doğru bilmi-
yorum ama, bazen gerekiyor. Bu 

sayede moral değerlerimizi yüksel-
tebiliyoruz. Bir hikâye nakledeyim;

Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin 
önünde torunuyla oturmuş, az öte-
de birbiriyle boğuşup duran iki kurt 
köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden 
biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşın-
daki çocuk kendini bildi bileli o kö-
pekler dedesinin kulübesi önünde 
boğuşup duruyorlardı. Dedesinin 
sürekli göz önünde tuttuğu, yanın-
dan ayırmadığı iki iri kurt köpeğiy-
di bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak 
için bir köpeğin yeterli olduğunu 
düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe 
neden ihtiyacı olduğunu ve renk-
lerinin neden illa da siyah ve beyaz 
olduğunu anlamak istiyordu artık. 
O merakla, sordu dedesine: Yaş-
lı reis, bilgece bir gülümsemeyle 
torununun sırtını sıvazladı.

– “Onlar” dedi, “benim için iki 
simgedir evlat.”

– “Neyin simgesi” diye sordu 
çocuk.

– “İyilik ile kötülüğün simgesi. 
Aynen şu gördüğün köpekler gibi, 
iyilik ve kötülük içimizde sürekli 
mücadele eder durur. Onları sey-
rettikçe ben hep bunu düşünürüm. 
Onun için yanımda tutarım onları. 
Çocuk, sözün burasında; ‘mücadele 
varsa, kazananı da olmalı’ diye dü-
şündü ve her çocuğa has, bitmeyen 
sorulara bir yenisini ekledi:

– “Peki” dedi. “Sence hangisi 
kazanır bu mücadeleyi?”

Bilge reis, derin bir gülümse-
meyle baktı torununa.

– “Hangisi mi evlat? Ben, hangi-

sini daha iyi beslersem!”
Ne kadar doğru değil mi? Biz 

içimizde iyilik duygusunu ne kadar 
besler, büyütürsek; hayata bakış 
açımızı ne kadar olumlu, pozitif 
tutarsak o kadar huzurlu ve mutlu 
yaşarız. Hayat bir mücadele sonuç. 
Hiç durmayan ve sürekli yenilenen 
bir döngü. Bizlerin üzerine düşen 
ise; sağlam kalmak, ayakta olmak 
ve çalışmak…Hazır yeri gelmişken 
bir hikâye daha nakledeyim;

Günlerden bir gün, köylerden 
birinde bir çiftçinin eşeği kör kuyu-
ya düşer. Eşek saatlerce acı içinde 
kıvranır ve bağırır. Sesini duyan 
sahibi gelip baktığında zavallı eşeği 
kuyunun dibinde görür. 

Çaresiz çiftçi köylüleri yardıma 
çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği 
kurtarmak için ne yapacakları-
nı düşünürler ama sonuçta onu 
kurtarmanın imkânsız olduğuna ve 
bunun için çalışmaya değmeyece-
ğine karar verirler.

Tek çare, kuyuyu toprakla 
örtmektir. Herkes ellerine aldığı 
küreklerle etraftan kuyunun içine 
toprak atar. Zavallı hayvan, üzeri-
ne gelen toprakları, her seferinde 
silkerek dibe döker. Bir süre sonra 
ise ayaklarının altına aldığı top-
rak sayesinde her an biraz daha 
yükselir ve sonunda yukarıya kadar 
çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan 
eşeğe çok şaşırır.

İşte hayat da bazen bizim 
üzerimize yüklenir ve üzerimiz toz 
toprakla örtülüyormuş gibi olur. 
Bunlarla baş etmenin tek yolu, yakı-
nıp sızlanmak değil, düşünüp silkin-
mek ve kurtulmak, aydınlığa adım 
atmaktır. Kör kuyuda olsak bile…

Bu duygu ve ümitlerle nice 
mutlu, sağlıklı ve huzurlu senelere 
inşallah…
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International Truck of the Year (IToY 
– Uluslararası Yılın Kamyonu) jürisinin 
verdiği karara göre, elektrikli geleceğin 
en yenilikçi kamyonları Mercedes-Benz 
yıldızı taşıyor. Jüri, prestijli 2021 Kamyon 
İnovasyon Ödülü’nü Mercedes-Benz’in 
iki elektrikli kamyonu olan batarya 
elektrikli Mercedes-Benz eActros’a ve 
yakıt hücreli konsept araç Mercedes-Benz 
GenH2 Kamyon’a verdi. Avrupa ve Güney 
Afrika’nın önde gelen kamyon dergilerini 
temsil eden 25 ticari araç editörü ve 
kıdemli gazeteciden oluşan IToY jürisi, 

özellikle açıkça ifade edilmiş uzun 
vadeli bir stratejiye dayanan e-mobilite 
hakkındaki kapsamlı yaklaşıma dikkat 
çekti. Ödül, Daimler Truck AG Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Daimler AG Yönetim 
Kurulu Üyesi Martin Daum ve Daimler 
Truck AG’nin Geliştirme, Satın Alma ve Çin 
Bölgesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sven Ennerst’e 30 Kasım 2020’de 
dijital ortamda verildi.

Daimler Trucks, ağır sınıf elektrikli 
kamyonu şehir içi dağıtım konseptiyle 
2016’da ilk kez lanse eden üretici 

Mercedes-Benz eActros 
ve Mercedes-Benz GenH2 

Kamyon, 2021 Kamyon 
İnovasyon Ödülü’nü kazandı. 

International Truck of the 
Year (IToY – Uluslararası Yılın 
Kamyonu) jürisi, Mercedes-
Benz’in tamamen elektrikli 
kamyonlarına prestijli bir 
ödül verirken, e-mobilite 
konusunda benimsenen 

kapsamlı yaklaşımı da övdü.

Elektrikli geleceğin
en yenilikçi kamyonları 

Mercedes-Benz yıldızı taşıyor

Şehir içi dağıtımda 
kullanılmak üzere 2018’de 

lanse edilen batarya 
elektrikli eActros, o 

tarihten bu yana yapılan 
yoğun müşteri testlerini 

başarıyla geçti; seri üretime 
2021’de başlanması 

planlanıyor.

Zorlu uzun yol operasyonları için 
tasarlanan yakıt hücreli konsept 
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon 
Eylül 2020’de dünyaya tanıtıldı; 
müşteri testlerine 2023’te, seri 

üretime ise önümüzdeki on 
yılın ikinci yarısında başlanması 

planlanıyor.
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oldu. 2018’de Mercedes-Benz eActros 
prototipinin tanıtımı yapıldı ve aynı yıl 
kapsamlı müşteri testlerine başlandı. Seri 
üretimine 2021’de başlanması planlanan 
Mercedes-Benz eActros 200 kilometreden 
fazla bir menzile sahip olacak. 

Daimler Trucks, zorlu uzun yol 
taşımacılığı için geliştirilen, 1,000 
kilometre ve üzerinde menzil sunan, 
yakıt hücreli bir konsept kamyon olan 
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u Eylül 
2020’de tanıttı. Müşteri testlerine 2023’te 
ve seri üretime önümüzdeki on yılın ikinci 
yarısında başlanması planlanıyor. 

Martin Daum, “Yılın Kamyonu 
Jürisi’nin, Mercedes-Benz eActros’u 
ve Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u 
prestijli 2021 Kamyon İnovasyon 
Ödülü ile takdir etmiş olmasından onur 
ve gurur duyuyoruz. Kelimenin tam 
anlamıyla yerel CO2 nötr olan, batarya ve 
hidrojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan 
teknolojilere odaklanma stratejisiyle 
doğru yolda olduğumuz onaylanmış 
oldu. Bu kombinasyon sayesinde 
müşterilerimize kullanımlarına göre en 
iyi araç seçeneklerini sunabiliyoruz. Son 
yıllarda eActros sayesinde yerel CO2 nötr 
şehir içi dağıtımın mümkün olduğunu 
gösterdik. Mercedes-Benz GenH2 Kamyon 
ile ağır sınıf yakıt hücreli kamyonlarla, 
esnek ve zorlu şartlarda uzun yol taşıma 
konseptimizi de sunduk” dedi.

Daimler Trucks bu yıl Eylül ayında, 
şehir içi dağıtımdan uluslararası uzun 
yol taşımacılığına kadar araçlarının 

elektrikli hale getirilmesi için benimsediği 
teknoloji stratejisini açıklayarak, Paris 
İklim Anlaşması’nın hedeflerine olan 
bağlılığını bir kez daha ifade etmiş oldu. 
Daimler Trucks’ın, bu kapsamlı yaklaşımın 
bir parçası olarak dünya çapında yeni 
modüler platform mimarisi olarak tanıttığı 
ePowertrain de jürinin takdirini topladı.

Mercedes-Benz eActros:   
Şehir içi dağıtıma yönelik,   
yerel CO2 nötr alternatif 
Mercedes-Benz eActros’un prototipten 

seri üretilecek bir araca dönüştürülmesi 
sürecinde müşteri testlerinin 

sonuçlarından yararlanıldı. Şimdiye kadar 
elde edilen sonuçlar, sadece batarya ve 
elektrikle çalışan eActros’un sürdürülebilir 
ağır sınıf dağıtım için çok uygun bir araç 
olduğunu ortaya koydu. Kullanılabilirlik 
ve performans açısından geleneksel 
dizel kamyonlardan hiçbir şekilde geri 
kalmıyor. Ancak eActros, seri üretime 
geçildiğinde, menzil, güç ve güvenlik gibi 
konularda mevcut prototipten çok daha 
üstün olacak. Seri üretim Mercedes-Benz 
eActros, taşıma kapasitesi açısından da 
geleneksel Mercedes-Benz Actros ile aynı 
seviyede olacak. Mercedes-Benz eActros, 
iki ve üç akslı kamyon olarak piyasaya 
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sürülecek. Daimler Trucks bu kamyonu, 
rota analizleri, olası sübvansiyonların 
kontrol edilmesi, operasyonel filo 
entegrasyonu desteği ve uygun şarj 
altyapısı çözümlerinin geliştirilmesi olmak 
üzere, elektrikli mobilite danışmanlık 
hizmeti dâhil bütünsel bir ekosistem 
olarak sunacak.

Daimler Trucks 2020’de önceden 
planlanabilen güzergahlarda enerji 
tasarrufu sağlayan düzenli seferlere 
yönelik olarak tasarlanmış, tamamen 
bataryayla çalışan bir uzun yol 
kamyonu olan Mercedes-Benz eActros 
LongHaul’un da tanıtımını yaptı. Daimler 
Trucks, Mercedes-Benz eActros Long 
Haul’un 2024’te seri üretime hazır 
olacağını düşünüyor. Batarya bir defa 
şarj edildikten sonra menzili yaklaşık 500 
kilometre olacak.

Mercedes-Benz GenH2 Kamyon: 
Zorlu şartları karşılayan ve 
esnek uzun yol taşımacılığı 
için tasarlanmış yakıt hücreli 
konsept kamyon 
Daimler Trucks’ın ürün geliştirme 

mühendisleri, Mercedes-Benz GenH2 
Kamyon’u çekiş gücü, menzil ve 
performans açısından geleneksel 
Mercedes-Benz Actros uzun yol 
kamyonlarının özelliklerine dayanarak 
geliştirdi. Örneğin, seri üretilen Mercedes-
Benz GenH2 Kamyon’un katar ağırlığı 40 
ton, taşıma kapasitesi 25 ton olacak. Bu 
kadar yüksek taşıma kapasitesini ve uzun 
menzili mümkün kılan iki özel sıvı hidrojen 
tankı ve özellikle güçlü yakıt hücresi 
sistemi GenH2 Kamyon konseptinin 

temelini oluşturuyor. Daimler Trucks’ın sıvı 
hidrojeni (LH2) tercih etmesinin nedeni, 
sıvı hidrojenin hacmine oranla enerji 
yoğunluğunun, gaz halindeki hidrojene 
kıyasla çok daha yüksek olması. Böylece 
yakıt hücreli kamyonlarda sıvı hidrojen 
kullanan tanklar çok daha küçüktür ve 
düşük basınç nedeniyle çok daha hafiftir. 
Bu sayede kamyonun kargo hacmi ve 
taşıma kapasitesi daha yüksek olabiliyor. 
Aynı zamanda daha fazla hidrojen 
taşınabildiği için, kamyonun menzili 
de önemli oranda artıyor. Bu özellikler 
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’u, tıpkı 
geleneksel dizel kamyonlar gibi, bir 
günden uzun süren, önceden planlaması 
zor olan ve günlük enerji tüketimi yüksek 
olan uzun yol taşımacılığına uygun bir 
kamyon haline getiriyor.
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Çankaya Belediyesi, temizlik 
hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 
Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi 
altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 
bir kez daha önem kazanan temizlik 
konusunda titizlikle çalışmalarını sürdüren 
Çankaya Belediyesi, 

123 mahallede günlük 1200 ton çöp 
toplayabilecek sistemi kurdu.

Temizlik araç filosunu yenileyen 
Çankaya Belediyesi yenilenmiş 71 araç 
ve 595 personel ile gecesini gündüzüne 
katarak temizlik çalışmalarını eksiksiz 
yerine getiriyor. Trafik yoğunluğuna göre 
çöp toplama saatlerini ayarlayan ve 20.00-
05.00 ile 05.00-20.00 saatleri arasında 

konteynerlerde bulunan çöpleri toplayan 
Çankaya Belediyesi temiz bir Çankaya 
sloganıyla hareket ediyor. Çöp toplama 
araçlarının yanı sıra su tankeri, kepçe, 
konteyner yıkama araçları ile süpürge 
araçları da temizlik çalışmalarında 

kullanılıyor.

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde daha da önem 
kazanan temizlik konusunda ilçenin 123 mahallesinde 
birden tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya temizlik nöbetinde
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LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
TASARIMLARINIZI 

SADELEŞTİRİN
Hidrolik ve Pnömatik sistemlere ekonomik alternatif

• Hassas konum bilgisi
• Bakım gerektirmez
• Kolay montaj
• Entegre Kontrolör (IC) seçenekleri: 
      IC Basic, IC Advanced, LINbus, 
     CAN bus, Modbus ve Parallel

Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

• İtme gücü: 200N’dan -15.000N’a kadar
• Kurs boyu: 20mm’den-999mm’ye kadar 
• 12 V, 24 V, 36 V ve 48 V DC 
      seçenekleriyle

• IP66/ IP69K
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Üç aşamalı ödül, askeri, havacılık 
ve aviyonik tasarım çözümleri sunan 
şirketlere veriliyor. Allison Transmission 
Kuzey Amerika ve ABD Hükümeti 
Savunma Direktörü Ken Adgie, 
açıklamasında; “Allison olarak OBVP 
teknolojisinin geliştirilmesinde Leonardo 
DRS ile gösterdiğimiz çabaların takdir 
edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. 
Askeri araçlar bilgisayar, hava savunma 
radarı ve 

yönlendirilmiş 
enerji silahlarını 
kullandığından, yerleşik elektrik 
gücü sağlayan uyarlanabilir tahrik 
çözümlerine olan ihtiyaç artıyor. 
Ordunun en zorlu koşullarda bile 
verimli tahrik sistemlerini sağlama 
konusunda Allison’a duyduğu 
güvenden dolayı teşekkür ediyoruz” 
diye belirtti. 

Ödülü kazanan çözüm, Allison ve 
Leonardo DRS ortaklığıyla geliştirildi. 
TITAN’daki OBVP, Allison 3200 Özel Seri™ 
şanzımanın muhafazasına tamamen 
entegre edilmiş bir jeneratör kullanıyor 
ve aktarma organlarına bağlanıyor. 
Araçların artık ayrı bir römorka takılı 
jeneratörü çekmek zorunda kalmaması 
nedeniyle OBVP, çevikliği arttırıyor ve 
lojistik maliyetlerini düşürüyor. Leonardo 
DRS jeneratör ve güç elektroniği ile 
eşleştirildiğinde sistem, araçta veya 
araç dışında kullanım için, araç hareket 
halindeyken 55 kW’a ve araç dururken 
120 kW’a kadar elektrik gücü üretme 
kapasitesine sahip oluyor.

Allison, 1940’ların 
sonlarında tanklar ve 

diğer paletli araçlar 
için otomatik 
şanzımanlar 
üretmeye başladı. 

Daha sonra 

özellikle 
tekerlekli askeri araçlar 
için şanzımanlar 
geliştirerek üretti. 

Bugün ise Allison, paletli 
ve tekerlekli askeri araçlar 

için dünya çapında 100’den 
fazla tam otomatik uygulama ile 

ekipman ve askerleri güvenilir bir 
şekilde taşımaya devam ediyor.

“Askeri Taktik Araçlarda Araç Üstü 
Enerji Dönüşümü İnovasyon Ödülü 

Allison Transmission’un
Allison’ın 3200 Özel Seri™ 

şanzımanı, tam entegre bir 
jeneratör ile aracın motorundan 
gelen mekanik enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürüyor. Allison 
Transmission ve Leonardo DRS, 
orta segment taktik araçlar ve 

ağır hizmet kamyonları için 
TITAN Araç Üzeri Güç (OBVP) 
sistemindeki şanzımanları ile 

Military & Aerospace Electronics 
ve Intelligent Aeros-

pace’den 2020’nin 
En İyi  Teknoloji 

Yenilikçileri
Ödülü’nü aldı. 
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Avrupa’nın treyler devi Krone, Türk 
nakliyecisinin ilk tercihleri arasında yer 
almaya devam ediyor. Kaliteli ve uzun 
ömürlü ürünleriyle nakliyecilere rekabet 
gücü ve düşük işletme maliyetleri 
konusunda sayısız avantajlar sağlayan 

Krone, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı 
yatırımlar neticesinde kullanıcıların 
değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde 
cevap verebiliyor. Büyüme hedefleri 
doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran 
Hatay merkezli Güler Nakliyat, tercihini 

kalite ve sağlamlıktan yana kullanarak 
filosunu 50 adet Krone Cool Liner ile 
güçlendirdi. 

Türkiye’den ağırlıklı olarak Rusya 
hattına, kendisine ait gemilerle yaş 
sebze ve meyve taşımacılığı yapan 
Güler Nakliyat, lojistik operasyonlarında 
en donanımlı ve verimli ekipmanları 
kullanıyor. Teslimat töreninin ardından 
kısa bir açıklama yapan Güler Nakliyat 
Firma Sahibi Ahmet Bünyamin Yavuz, 
“Güler Nakliyat olarak önemli büyüme 
hedefleri doğrultusunda bu yatırımı 
gerçekleştirdik. Yatırım kararını verdiğimiz 
günden bugüne kadar tüm süreçte 
yanımızda olup bize desteğini hiç 
esirgemeyen başta Krone Bölge Satış 
Yöneticisi Selçuk Bey olmak üzere tüm 
Krone ailesine teşekkür ediyorum. 
Piyasadaki en sağlam, en donanımlı 
ve satış sonrası hizmet konusunda en 
güvenlilir treylerlerle operasyonumuzu 
sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı, 
uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Krone’den Güler Nakliyat’a 
50 Adet Frigorifik

Treyler

Avrupa’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Türkiye’nin dört bir yanındaki teslimatlarını sürdürüyor. 
Son olarak Hatay’ın en büyük filolarından birine sahip olan Güler Nakliyat firmasına 50 adet Cool Liner 

frigorifik treyler teslimatı gerçekleştirilirken, Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Selçuk Akdöner, Güler 
Nakliyat Firma Sahibi Ahmet Bünyamin Yavuz’a plaket takdim etti. Bu yatırımla birlikte Güler Nakliyat’ın 

filosundaki Krone marka treyler sayısı 65 adet olurken, toplam filo büyüklüğü ise 150 araca ulaştı.

Selçuk Akdöner - Ahmet Bünyamin Yavuz



152020   RADÜS DERGİSİ

PA Z ARTESİ GEL BA ŞL A!
FORD TRUCK S SU TANKERİ 
Belediyeler için en uygun eleman o! Gücü, verimliliği ve dayanıklılığı ile
Ford Trucks kamu araçları gece gündüz demeden çalışır, şehir kazanır! 

www.fordtrucks.com.tr
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Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, 
ülkemizde yasal kış lastiği uygulamasına 
geçiş tarihine çok kısa bi süre bulunuyor. 
1 Aralık’ta yürürlüğe girecek zorunlu kış 
lastiği uygulaması, tüm sürücüler için 
olduğu kadar, yol ve yolcu güvenliği 
açısından da hayati önem taşıyan kış 
lastiklerinin kullanımını şart koşuyor.

Yeni teknoloji ve ürünler ile kışın 
güvenli sürüş performansını her geçen 
yıl daha da yukarıya taşıyan, dünyanın 
ilk havalı lastik üreticisi unvanına sahip 
Dunlop, kullanıcılarına zorlu kış şartlarında 
dahi yüksek performans sunmak hedef 
ile hafif ticari araçlara özel olarak yeni 
geliştirmiş olduğu SP WINTER VAN01 
desenini güvenlik ve konfora önem veren 
tüm ticari araç kullanıcılarının beğenisine 
sundu.

Türkiye distribütörlüğünü AKO 
Grup’un yaptığı Dunlop’un son teknoloji 
hafif ticari kış lastiği SP WINTER VAN01, 
hafif ticari araçlar için yoğun karlı 
zeminlerde sürüş konforu ve üstün 

fren mesafesinin yanı sıra uzun ömürlü 
kullanım özelliğini de tek bir lastikte 
optimize ederek kullanıcısına yüksek 
performans sağlama hedefi ile üretildi. 
Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile 
Türkiye’nin ağır kış şartlarına uyarlanan 
SP WINTER VAN01, hafif ticari araç 
kullanıcılarının tüm kış koşullarında 
maksimum düzeyde yola tutunma 
performansı beklentisinin yanı sıra 
dayanıklı ve uzun süreli kullanım 
beklentilerini de karşılamak için üretildi.

Son teknoloji ile yeni tasarlanan sırt 
deseninde kullanılan güçlendirilmiş 
V Profilli omuz yapısı sayesinde su 
tahliyesini arttırarak yol yüzeyi ile 
mükemmel kenetlenme ve birinci sınıf 
bir suda kızaklama direnci sağlıyor. Ayrıca 
daha yoğun olarak farklı açılarda dizilime 
sahip 3D Lameller ile ultra kısa fren 
mesafesi, daha iyi bir yol tutuşu ve karlı 
zeminlerde üstün çekiş performansıyla, 
kullanıcısına yüksek düzeyde güvenlik ve 
konfor sunuyor.

Tüm kış koşullarında 
yüksek çekiş gücü ve 

daha kısa fren mesafesi 
sunmak üzere tasarlandı 

ve üretildi.

DUNLOP’tan Hafif Ticari Araçlara Özel Yeni Kış Lastiği:

SP WINTER VAN01
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Yapı kimyasalları üretimi ve nakliyesini 
gerçekleştiren AYK’ya yeni araçları satışı 
gerçekleştiren Doğuş Otomotiv Scania 
Yetkili Satıcı ve Servisi Başaran Ağır 
Vasıta tarafından AYK Lojistik tesislerinde 
düzenlenen törenle teslim edildi. Teslimat 
törenine Doğuş Otomotiv Scania adına 
Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya 
ve Tayfun Yılmaz,  Başaran Ağır Vasıta 
adına Satış Müdürü Onur Ay ile AYK Yapı 
Lojistik Müdürü Samed Aydoğan katıldı. 

“Hedefimiz araç parkımız ile 
dağıtım noktalarımızı arttırmak”
Yeni araçlarını teslim alırken bir 

açıklama yapan AYK Yapı Lojistik 
Müdürü Samed Aydoğan, yurtiçinde 
önemli noktalara taşımacılık yaptıklarını 
belirterek, “AYK olarak, yapı kimyasalları 
ve yapıştırıcılar sektöründe çözüm 
üreten ve bu çözümleri müşterilerimize 
ulaştırmak için çaba harcayan güçlü, 
yenilikçi ve deneyimli bir firmayız. 
Bugün teslim aldığımı Scania araçlarımız 
bu vizyonumuz ile örtüşmektedir. 
Filomuzdaki mevcut Scania araçlarından 
aldığımız üstün performans sonucu araç 
parkımızı büyüterek Scania ile yolumuza 
devam etmek arzusundayız “ şeklinde 
konuştu.

AYK Scania’dan 
Vazgeçmiyor

AYK 
Yapı 

Kimyasalları 
San. Ve Tic. LTD. 

ŞTİ, araç filosuna 
20 adet R450 A4x2NA  
Dynamic Çekici daha 

kattı. Firmanın 150 
araçlık filosunun 
50 tanesi Scania 

çekicilerden 
oluşuyor.



192020   RADÜS DERGİSİ



20 RADÜS DERGİSİ   2020

1910 doğumlu (dede) Ziya Altınöz, 
1930 yılında İzmir Mithatpaşa Erkek Sanat 
Mektebi Torna Tesviye Bölümü’nden 
mezun olur. 1936 yılında Söke’de oto 
traktör tamirhanesi açan Ziya Altınöz, 
otomobil ve traktör tamiratları ve yedek 
parça temini üzerinde çalışır. 1950 yılında 
işini büyütmek ister ve oğlu Metin Altınöz 
ile birlikte Altınöz Tarım Makinaları’nı 
kurar. Baba ve oğul traktör tamirciliğinin 
yanı sıra o dönemde Türkiye’ye Amerika 
ve İngiltere’den demonte olarak gelen 
tarım ekipmanlarının montajını yaparlar. 
Bu işte uzmanlaşan ikili, 1960’lı yılların 
başından itibaren tarım makineleri imalatı 
yapmaya karar verir; üç çeşit makine üretir 
ve başarılı olurlar.

FREZELİ ARA ÇAPA  
MAKİNESİYLE ÖDÜL ALIR 
Metin Altınöz, 1970’li yıllarda yurt 

dışında kullanılan frezeli ara çapa 
makinesinin çalışma yöntemi Türkiye’de 
uygulanamadığı için, bu makine için 
farklı bir hareket düzeneği tasarlar. 
Ortaya çıkan ürün ve sistem, çok başarılı 
olur. Bu ürün ile ödül alarak sektörün 
en önemli firmaları arasında yer alan 
Altınöz Tarım Makinaları, tarımsal 
mekanizasyonun gelişmesinde öncüler 
arasında yerini alır. 1980’li yıllarda bu 
ürünün patentini almak isteyen Metin 
Altınöz, başvuru yapar ama ürünü 
piyasaya sürdüğü için kanunen patenti 
alma hakkını kaybeder.

Makina Hikayeleri 

Oto traktör tamircisi olarak 
1936 yılında iş hayatına atılan 

(dede) Ziya Altınöz 1950 yılında 
oğlu Metin Altınöz’ü de yanına 

alarak işini geliştirir ve tarım 
makineleri imalatına yönelir. 

Daha sonra Metin Altınöz 
işletmeyi kurumsallaştırarak 
Altınöz Tarım Makinaları Ltd. 
Şti.’Ye dönüştürür. Kurulduğu 

tarihten bu yana tarımsal 
mekanizasyonun Türkiye ve 
dünya çapında yayılmasına 

öncülük eden FİRMALARDAN 
OLAN Altınöz Tarım Makinaları, 
sektöre pek çok yenilik sunarak 
hizmet etmeye devam ediyor.

Türkiye’den dünyaya 
teknoloji transfer eden şirket 

“ALTINÖZ”

METİN ALTINÖZ’ÜN BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI SÖKE
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE 1987 YILINDA AÇILAN ÇIRAKLIK

EĞİTİM MERKEZİ’NİN İLK MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALIYOR
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ALTINÖZ TEKNOLOJİSİ  
90’LARDA DÜNYAYA YAYILDI 
Bu başarı 1990’lı yıllarda dünya 

genelinde ses getirir ve tüm dünyada 
bu makinenin eski sistemi bırakılır ve 
Metin Altınöz’ün icat ettiği yöntem 
kullanılmaya başlanır. Böylelikle Altınöz, 
Türkiye’den dünyaya tasarım teknolojisi 
transferi gerçekleştirme başarısı 
göstermiş olur. Patenti olmadığı için 
dünyaya karşılıksız know-how transferi 
yapan ama yine de böyle bir başarı elde 
ettiği için çok mutlu olan Metin Altınöz’e 
Tarım Bakanlığı tarafından takdir belgesi 
verilir. Bunu bir ders olarak gören Metin 
Bey, daha sonraki yıllarda ürettikleri 
ürünlerin patent başvurularını ürünleri 
piyasaya sürmeden önce yapmayı  
ihmal etmez. 

2000’Lİ YILLARDA   
İHRACAT BAŞLAR 
2000 yılında şirketin yönetimini 

Metin Bey’in oğlu Ziya Altınöz üstlenir. 
O yıllara kadar Türkiye pazarında 
hizmet veren Altınöz Tarım Makinaları, 
Türkiye’de 2001 krizi meydana gelince 
yurt dışına açılmaya karar verir. 

Şirket ilk olarak Yunanistan’a 
bahçecilikte kullanılan rotovatör 
ihracatı gerçekleştirir. Aynı dönemde 
yurt dışındaki fuarlara katılmaya 
başlayan Şirket, ürettiği makinelerin 

çeşitli ülkelere göre adapte edilmesi 
gereken yönleri olduğunu görür. 
Böylelikle ülkelerin şartlarına ve 
taleplerine göre makine üretebilecek 
konuma gelir.

Günümüzde üretiminin yüzde 25’ini 
ihraç eden Altınöz Tarım Makinaları, 
genellikle Macaristan, Ukrayna, Rusya, 
Romanya, Polonya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, 
Makedonya, Sırbistan gibi Doğu 
Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve 
Türki Cumhuriyetler olmak üzere 16 
ülkeye ürün satıyor.

METİN ALTINÖZ’ÜN GELİŞTİRDİĞİ FREZELİ
ARA ÇAPA MAKİNESİ 1982 SÖKE TARIM FUARI’NDA

ZİYA ALTINÖZ (DEDE) İLE OĞLU METİN 
ALTINÖZ TRAKTÖR TAMİR EDERKEN, 1953

1953 YILINDA TAMİRHANEDEN BİR GÖRÜNÜM;
ZİYA ALTINÖZ (DEDE) ORTADA, OĞLU METİN ALTINÖZ SAĞDA

1960’LI YILLARDA HİDROLİK FREN SİSTEMLİ MAGİRUS KAMYON,
ALTINÖZ TARAFINDAN HAVALI FREN SİSTEMİNE SÖNÜŞTÜRÜLDÜ
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Kaynak: Makine İhracatçıları Birliği Moment Expo Dergisi

13 KATEGORİDE 280 MAKİNE 
Aydın’ın Söke ilçesindeki, 3 bin 500 

metrekaresi kapalı olmak üzere 7 bin 
100 metrekare alanda hizmet veren 
Altınöz Tarım Makinaları bünyesinde 40 
kişilik deneyimli bir ekip çalışıyor. Yoğun 
sezonlarda çalışan sayısı artan fabrikada, 
13 kategoride, 280 model ve tipte 15-
240 Hp gücündeki traktörler için uygun 
ekipmanlar üretiliyor. 

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE   
ÖNEMLİ YATIRIM 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne 

(Food and Agriculture Organisation-FAO) göre, 
2050 yılında 9 milyar olması beklenen dünya 
nüfusuna göre; içerisinde bulunduğumuz 
yüzyılın en kritik sektörlerinden birinin tarım 
olacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda çiftçilerin 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm 
dünya genelindeki beklentiler paralelinde 
ürün-fayda optimizasyonuyla yenilikçi 
ve özgün tasarımlar yaratma hedefiyle 
çalıştıklarını söyleyen Ziya Altınöz, bu konuyla 
ilgili yaklaşımlarını şöyle özetliyor: “Dünyanın 

gelecek savaşı gıda üzerine olacak diye bir 
öngörü var. 2050 yılında dünya nüfusunu 
oluşturan 9 milyar insanın en önemli ihtiyacı 
beslenme olacak. FAO bu konuda çok önemli 
çalışmalar yürütüyor. Bunları yakından takip 
ediyoruz. En önemli çalışma konularından 
biri enerji. Çünkü tarımda çok ciddi bir enerji 
maliyeti yüksekliği var. Biz buradan hareketle 
2012 yılında TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı’na 
bir proje sunduk. Toprak işlemesiz, doğrudan 
anıza ekim makinesi ile ilgili. TÜBİTAK Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) Ar-Ge mali desteği ve Tarım 
Bakanlığı’nın teknik destek vermesiyle bize 
özgü bir makine ortaya koyduk. Bu makine 
sayesinde çiftçinin ekim yapması için toprak 
işlemede harcadığı mazot, üç birimden bir 
birime düşürüldü. Bu ürün, enerji verimliliğinin 
yanı sıra ürün verimini de artırıyor. Bu 
başarımız nedeniyle bir ay önce FAO’nun 
Ankara’da düzenlediği toplantıya davet 
edildim. Türkiye’deki sektörden bu konuyla 
ilgili yalnızca ben katıldım. Bu konuda başka 
projelerle de elimizden geleni yapacağız.”  

Ürün çeşitliliği, verimlilik ve katma 
değer yaratmada çiftçilerle daima işbirliği 
içerisinde olacaklarını dile getiren Altı-
nöz perspektiflerini şu şekilde özetliyor: 
“Güvenilirlik, dürüstlük, yaratıcılık, hizmet 
odaklılık ve çevreye duyarlılık prensipleri-
mizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

BAŞKANLIĞINI METİN ALTINÖZ’ÜN YAPTIĞI SÖKE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NİN TEMEL ATMA MERASİMİ, 30 EKİM 1973

SÖKE DEMİRCİLER DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI
METİN ALTINÖZ (AYAKTA, SOLDAN ÜÇÜNCÜ) KAYNAKÇILIK 

ÖĞRETMENİ (SOLDAN İKİNCİ) VE YÖNETİM KURULU İLE, 1968
METİN ALTINÖZ VE BİR GRUP ÇALIŞAN

HİDROLİKLİ TASVİYE KÜREĞİ İMALATI YAPARKEN, 1976

METİN ALTINÖZ’ÜN OĞLU
ZİYA ALTINÖZ GELİŞTİRDĞİ 

MAKİNELERDEN BİRİ İLE, 2014



232020   RADÜS DERGİSİ



24 RADÜS DERGİSİ   2020

IVECO Otomotiv’de S-WAY 
teslimatları hız kesmiyor

IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv, 6 
adet S-WAY çekiciyi LGT ve Tanöz’e teslim etti. 

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından IVECO 
Otomotiv satışını gerçekleştirdiği toplam 10 adet 

S-WAY’den 6 adet  S-WAY AS440S48 T/P çekiciyi 
LGT Lojistik ve Tanöz inşaat  firmalarına teslim etti.
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LGT Lojistik 4 adet IVECO  S-Way 
çekicileri teslim alırken  teslimat törenine 
IVECO Otomotiv adına genel müdür Rüştü 
Başargan ağır vasıta satış müdürü Çayan 
Tubay ve ağır vasıta satış danışmanı Mustafa 
Kaynar, LGT LOJİSTİK  genel müdürü 
Selçuk Arslan ve şirket çalışanları katıldılar. 
Selçuk Arslan özellikle yakıt ekonomisi ve 
yenilenen kabinin teknolojik görünümünün 
yatırım kararlarında etkili olduğunu 
söylerken Rüştü Başargan bu işbirliğinden 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tanöz İnşaat’a ise satın aldığı 6 adet 
S-WAY çekicinin 2’si teslim edilirken 
teslimat törenine IVECO Otomotiv adına 
genel müdür Rüştü Başargan , ağır vasıta 
satış müdürü Çayan Tubay katılırken , 
Tanöz adına genel müdür Serdar Tan 
ve Yusuf Altın katıldılar. Serdar Tan 
kullanıcılardan aldıkları olumlu yorumlar 
nedeni ile bu kararı verdiklerini belirtirken 
Rüştü Başargan Tanöz’ü satış sonrasında 
da yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Yeni kabin: Mükemmel   
sürüş ortamı
Mükemmel sürüş ortamı: Yeni 

kabinin tasarımı, ideal sürüş pozisyonu 
ile başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir 
koltuğun bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi 
arttırılarak sürücüye konforlu bir pozisyon 
ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun 
alt kısmı düz tutularak sürücülere daha 
fazla alan bırakıldı ve konfor arttırıldı.

Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle 
tüm anahtar özellikler sürücünün kolayca 
erişebileceği noktalara yerleştirildi ve 
aracın daha konforlu ve verimli yönetimi 
sağlandı.

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan 
tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi 
fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif 
dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve 
sürücünün dijital hayatını Apple Car Play 
ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine 
olanak veriyor. Ek olarak eller-serbest 
ve müzik yayını için Bluetooth, DAB 
radyo, ses tanıma, kamyon navigasyon 
sistemi ve de çeşitli donanım ile siber 
güvenlik de dâhil olmak üzere yazılım 
geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis 
ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda düğme, 
olası kombinasyonları arttırırken aracın 

gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere 
fazladan boş düğmeler bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun 
bir şekilde konumlandırıldı. Geniş, 
iyi donanımlı yaşam alanı.Yeni kabin 
konsepti hareket kolaylığı için oldukça 
boş alan bırakan geniş bir yaşam ortamı 
sunuyor.

Yeniden tasarlanan tavan, alt tünel ve 
şekillendirilmiş üst raf, kabinin ortasında 
2,15 metrelik konforlu bir ayakta durma 
alanı sunarken üst yatay kullanılabilir alan 
ise önceki modele kıyasla 35 santim daha 
geniş ve üst yatak ile bölmelere daha 
kolay erişmeyi sağlıyor.

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu 
için kullanışlı özellikler yer alıyor: Hepsi 
gece kullanımı için arkadan ışıklandırılmış 

şişe ve bardak tutacaklı raf, USB ve 12V 
soketleri ve yeni A4 dosyası konulabilen 
belgelik. Ön konsolda yolcu koltuğunun 
önünde yer alan katlanan masa yemek ya 
da masa başı işler için konforlu ve uygun.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun 
bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün 
duyabileceği tüm saklama ihtiyacını 
karşılayacak düzeyde ve hepsi kolayca 
erişilebilir. Yan kapıdaki açık eldiven bölmesi 
aynı zamanda 1,5 litrelik şişe tutacağına da 
sahip. Yeniden tasarlanan üst raf 250 litrelik 
bir saklama kapasitesi sunuyor. Bunların 
yanı sıra hem sürücü hem de yolcu tarafında 
yer alan saklama kutuları toplam 375 litrelik 
bir kapasiteye erişebiliyor.

Yemek ve içecekler için buzdolabı 
ve soğuk tutma kutuları seçenekleri 
çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının 
tepesindeki göz kapağı sürücünün içecek 
için buzdolabının kapağını tamamen 
açmadan içeceğini almasına olanak tanıyor.
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Yüksek konforlu uyku alanı.Yeni 
IVECO S-WAY’in kabini, dinlenme veya 
gece uykusu sırasında sürücü konforunu 
maksimize etmek için tasarlandı. Gece 
alanının T şekilli alt ranza ile simetrik 
yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın iki 
ucunda yer alan USB girişleri sürücünün 
istediği tarafta yatmasına olanak veriyor. 
Yatak modülü arka duvarın merkezine 
konumlandırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek 
-ısıtma, aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- 
kontrollere kolayca erişilebilen bir yerde.

Tek parçalık alt ranza yatağı 14 santim 
kalınlığında 2 farklı konfor seviyesine 
sahip bir şilte barındırıyor. Üst ranzada ise 
farklı ihtiyaçlara göre iki çözüm mevcut: 8 
Santim kalınlığında şilte ile katlanabilir ve 
bavul alanı olarak kullanılabilen 60 santim 
genişliğinde Akıllı Ranza veya 10 santim 
kalınlığında şilte ve merdiveniyle 70 
santim genişliğinde Konforlu Ranza.

Her zaman mükemmel iç 
iklimlendirme. Klima sistemi, tümleşik 
park soğutucusu ve ısıtma sistemleri 
her türlü hava koşulunda, giderken veya 
dururken ideal iç iklimlendirmeyi sağlıyor.

Yeni Kabin:Yakıt verimliliğini 
arttırmak için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her detayı hava 

direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 
aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir 

yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize 
etti. Ön cama erişimi kolaylaştıran 
katlanabilir ön merdiven kullanılmazken 
tamamen kayboluyor. Yüksek yarıçaplı 
köşelere ve yan bitişlere sahip ön 
ızgara, tümleşik kafa lambaları, tümleşik 
yansıtıcılı yeni tampon tasarımı, teker 
kemerleriyle birlikte hava akışını optimize 
eden akan hatlar yaratıyor ve araca 
kendine özgü bir ifade veriyor.

Aracın aerodinamik performansı 
boşlukları kapayan ek özelliklerle daha 
da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik 
kiti ile çekici ve yarı-treyler arasındaki 
boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı 
etekleri içeriyor. Kapı, yeni tasarımıyla 
ikinci basamağa kadar iniyor ve kabinin 
yanlarında yumuşak bir yüzey yaratarak 
hızın yarattığı türbülansı azaltıyor.

Yeni Kabin: Toplam Sahip Olma 
Maliyetini kısmak için tasarlandı
IVECO S-WAY’in kabininin yeni 

tasarımında maliyeti azaltmak için tek 
parça tampon yerine yalnızca etkilenen 
parçanın değişmesini sağlayan çok-
parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle 
her tasarruf fırsatı değerlendirildi. IVECO 
verilerine göre bu, filolardaki çoğu olayda 
belirgin ölçüde daha düşük tamir masrafı 
sağlayacak. Belirgin ek tasarruf ise tümleşik 
park soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi 
tarafından takılan alternatif kitten daha 

verimli olmasıyla değil, aynı zamanda 
aracın aerodinamik performansı üzerinde 
hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor.

Yeni Kabin: Sürücü   
güvenliği için tasarlandı
IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde 

ana odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 
kabin çarpışma standartları ile uyumlu 
mekanik direnç ile yüksek pasif güvenliğe 
sahip. Ek olarak ön aksa yapılan ince 
ayarla fren mesafesi %15 kısaltılarak genel 
güvenlik geliştirildi.

Yeni tasarım aynı zamanda sürücü için 
tek parça yan camlar ve dikiz aynalarıyla 
geliştirilmiş doğrudan görüş sağlıyor. Ek 
olarak IVECO S-WAY sınıfı tam LED farlara 
sahip, bu farlar daha uzağı aydınlatan 
keskin huzmeleri ile görüşü ve engel 
algılamayı %15 arttırarak düşük ışık 
koşullarında güvenliği daha da arttırıyor.

Ek olarak IVECO S-WAY İleri Sürücü 
Destek Sistemleri dizisi ile sürücüye 
aracı verimli ve güvenli bir biçimde 
yönetmesini sağlayarak yol yorgunluğunu 
azaltıyor. Sürücü odaklı yeni kabin tasarımı 
birinci sınıf yaşam ve çalışma koşullarını; 
geniş ortam, sıra dışı sürüş ergonomisi, iyi 
planlanmış; fonksiyonellik ve konforu bir 
araya getiren yerleşimi ile sağlıyor. Tasarım 
aynı zamanda güçlendirilmiş yapısıyla 
(ECE R29.03 kabin çarpışma uyumlu) 
sürücü güvenliğine atıfta bulunuyor ve 
her koşulda daha iyi görüş sağlıyor.
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Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, kış 
aylarında emniyetli, sağlam ve konforlu bir 
sürüş deneyimi için kış lastiği kullanımının 
önemini vurguladı. 2012 yılından bu 
yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 
Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı 
zorunlu olan bu lastikler, tüm araçlar için 
hayati bir önem taşıyor. Soğuk havalarda 
yumuşaklığını kaybetmeyen özel hamur 
karışımı ve karlı/buzlu yollarda bile tutunma 
sağlayan özel sırt deseni sayesinde kış 
lastikleri, her türlü hava ve yol koşulunda 
daha emniyetli bir sürüş sağlıyor.

2 otomobil boyu duruş mesafesi 
insanı hayata bağlar
Kış lastiklerini değişken hava ve yol 

koşullarına göre ürettiklerini belirten 
Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; 
“Araçlarımız sadece 4 avuç içi kadar alandan 
yere tutunuyor ve kış koşullarında lastiklerin 
yere tutuş, ıslak zeminde sürüş emniyeti, 
çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri 
can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan 
etki ediyor. ETRMA (Avrupa Lastik ve Kauçuk 
Üreticileri Derneği) verilerine göre; 50 km 
hızla giderken soğuk yol yüzeyinde kış 
lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre 
%18 daha kısa (2 binek araç boyu). Bu 
veriler de gösteriyor ki 7 derecenin altındaki 
sıcaklıklarda, kış lastiği kullanılması sürüş 
emniyeti açısından son derece önemli.  

Yalnız biliyoruz ki halen, bir kısım 
araç sahipleri kış lastiğini sadece kar ile 
özdeşleştirip, kar yağdığında araçlarını 
kullanmayacaklarını planlayıp, bu yüzden 
kış lastiğine ihtiyaçları olmadığına inanıyor. 
Oysa ki kış aylarında çok değişken hava ve 
yol koşuluyla karşılaşıyoruz. Evden çıkarken, 
kuru, soğuk ancak bulutlu olan bir gün, öğlen 
yoğun yağmura dönüşebiliyor. Zeminde 
ise erimiş çamur olabiliyor. Hatta akşam 
eve dönerken karla karışık yağmurla veya 
karla karşılaşabiliyoruz. Lastiklerin bütün bu 
değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele 
edebilecek bir yapıda olması gerekiyor.

Brisa, güvenli bir sürüş için 
kış lastiği kullanımına 

dikkat çekiyor

Evren Güzel
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Lastiğin ötesinde hizmetlerimizle 
müşterilerimizin yanındayız
Kış lastiği döneminde, yeni nesil 

ürünleriyle birlikte, toplam hizmet 
çözümleri ile de müşterilerinin 
yanında olduklarını dile getiren Güzel, 
“Öncelikle, COVID-19 salgını ile birlikte 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
göre, mağazalarımızda güvenli servis 
sağlamaya devam ediyoruz. Randevulu 
lastik değişimi ve bayilerimizin mobil/
vale hizmetleri bu dönemde özellikle 
dikkat çekti. Aynı zamanda Lastik.com.
tr ile online lastik alım ve kapıda montaj 
hizmetinden, bayilerimiz aracılığı ile 
sunduğumuz mobil hizmetlere, araçların 
tüm servis ve bakım ihtiyaçlarını 
karşılayan mağaza konseptimiz Otopratik 
ile müşterilerimizin yanındayız. Diğer 
yandan kış lastiğine geçiş döneminde 
yaz lastiklerinin ideal ömürlerini ve 
performanslarını korumaları için uygun 
koşullarda saklanması önem taşıyor.  
Değişim döneminde, uzman ve eğitimli 
servis personelimiz ile Lastik Oteli 
hizmetimizi sunuyoruz” diye konuştu. 

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, havaların soğumaya 
başlaması ve yağışların artmasıyla birlikte kış 
lastiklerine geçiş yapmak için sürücülere önemli 
hatırlatmalarda bulundu.  Brisa, yeni nesil  
ürünleri ve hizmetleriyle müşterilerinin 
tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.
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Kış dönemi için Brisa’dan yeni nesil ürünler
Brisa, kış lastiklerini zorlu koşullar için 

müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi 
koşulları gözeterek uygun olarak 
geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler 
yapıyor ve en mükemmel performansı 
sunuyor. Ürün geliştirme 
aşamasındaki en temel hedefini 
ise emniyetli, sağlam, konforlu 
ve çevreci bir sürüş deneyimi 
sağlamak olarak açıklıyor. Bu 
doğrultuda şirket, yerel üretim 
avantajlarını da kullanarak 
pazardaki talebi karşılayacak 
şekilde yenilikçi ürünlerini araç 
sahipleriyle buluşturuyor. 

Şirketin kış lastiği alanında 
müşterilerin ilk tercihi olmasını 
sağlayan ürünleri ise şunlar; 
Lassa Snoways 4 kış lastiği, karlı 
ve kuru zemin performansından 
ödün vermeden, maksimize 
edilmiş ıslak zemin performansı 
sunan uzun ömürlü bir kış lastiği. 

Bridgestone’un yeni kış lastiği 
Blizzak LM005, 20 bin otomobil 
sürücüsünün kış lastiklerine dair 
önceliklerini sorgulayan bir anket 
sonucunda hayat buldu. Sürücülerin 
beklenti ve ihtiyaçları ile paralel 
olarak lastiğin kış mevsimine 

ait farklı iklim şartlarında, özellikle de kar, 
buz ve ıslak zemin üzerinde güvenlik ve 

araç hakimiyeti açısından bir üstün 
bir denge sunması hedeflendi. Bu 

özellikleri ile Blizzak LM005 TUV 
testleri sonucunda sınıfının en 
iyi ıslak zemin performansına 

sahip. Etiket değerinde tüm ebat 
gamında ıslak zemin performansı 
A notunu elde edebilen ilk kış 
lastiği olmasıyla dikkat çekiyor. 
Ayrıca lastiğin patlasa da yol 
almasını sağlayan Driveguard 
teknolojisine sahip olması 
da LM005’i sektörde eşsiz bir 
konuma taşıyor. Avrupa’nın en 
büyük değerlendirme kurumu 
olan ADAC, gerçekleştirdiği 
test ile Blizzak LM005 desenine, 
teste katılan tüm desenler 
içerisinde en iyi değerlendirme 
notunu verdi. ADAC’ın bu 
değerlendirmesi, Bridgestone’un 
önde gelen kış lastiği deseni 

Blizzak LM005 desenine verilen 
birçok ödüle bir yenisini ekliyor. 

Bridgestone teknolojisi ile üretilen 
Dayton DW510 Evo, ıslak zemindeki 

emniyet performansının yanı sıra, 
uzun kullanım ömrüyle de araç 

sahiplerinin beklentilere 
cevap veren bir kış lastiği.
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Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisinin 
uzun vadede günümüz taşımacılığına 
göre daha verimli ve güvenli bir 
taşımacılık çözümü sunması öngörülüyor. 
Bu teknoloji üzerinde yapılmakta olan 
geliştirme çalışmalarındaki hedef, şoför 
kullanımındaki bir araç kadar ve hatta 
daha da güvenli bir sürüşü otonom 
olarak gerçekleştirebilmek. Bu amaçla, 
çeşitli hava koşulları, trafik ve yol 
şartlarında güvenli sürüşü temin edecek 
algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmalar, 
gerçek sürüş sırasında toplanan veriler 
ile hem sanal ortamda hem de gerçek 
kamyonlar üzerinde test ediliyor. 

AVL ve Ford Otosan proje kapsamında 
öncelikle daha sık karşılaşılan trafik 
senaryoları üzerinde çalışıyor. Proje 
ilerledikçe senaryoların karmaşıklığının 
kademeli olarak artırılması planlanıyor. 
Sınıfının en iyisi lidar, radar, kamera 
sensörleri ve görev bilgisayarı ile 
donatılmış iki adet Uluslararası Yılın 
Kamyonu ödüllü Ford Trucks F-MAX, 
şimdiden Türkiye ve Almanya yollarında 
veri toplamaya başladı. Gerçek sürüşler 
sırasında toplanan veriler yapay zeka 
(AI) temelli algılama ve karar verme 
algoritmalarını eğitmek ve test etmek 
amacıyla kullanılacak. 

Ford Otosan ve AVL, 
kamyonlar için otonom 

sürüş geliştirme 
konusundaki işbirliklerine 

yeni bir proje ile devam 
ediyor. 2019 sonbaharında 

‘platooning – otonom 
konvoy’ teknolojisinin 
gösterimini başarılı bir 
şekilde gerçekleştiren 
iş ortakları, şimdi de 

“Seviye 4 Otoyol Pilotu” 
teknolojisine odaklanıyor.

Ford Otosan ve AVL’den lojistik 
merkezler arasında tam otonom 

taşımacılık için büyük adım
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Seviye 4 Otoyol Pilotu işlevini yerine 
getirmek için gerekli olduğu belirlenen 
algoritmalar, Ford Otosan ve AVL 
tarafından ortak bir şekilde ileri seviye 
mühendislik yaklaşımı kullanılarak 
geliştirilecek. Geliştirilen otonom sürüş 
özelliklerinin en yüksek olgunluğa ve 
güvenliğe ulaşması için yenilikçi ve 
sistematik doğrulama metodolojileri 
uygulanacak. AVL’nin Regensburg 
ve İstanbul’daki mühendislik ekipleri 
yazılım geliştirme alanındaki kapsamlı 
bilgi birikimi ve tecrübeleriyle katkıda 
bulunurken Ford Otosan da ağır ticari 
araçlar için Otonom Sürüş Sistemleri 
ve Sürücü Destek Sistemleri geliştirme 
konusundaki uzmanlığıyla projeye güç 
katacak. 

Ford Otosan Genel Müdür 
Yardımcısı Burak Gökçelik, projeyle ilgili 
beklentilerini şöyle ifade etti: 

“Ar-Ge işbirliğimizin bu ikinci 
aşamasında lojistik merkezler arası 
otonom taşımacılık için otoyollarda 
kullanılmak üzere Seviye 4 Otonom 
Kamyonları geliştirmeyi ve test etmeyi 
hedefliyoruz. Ağır ticari taşımacılığın 
otoyollarda geçen önemli bir kısmını 
otomatikleştirmek suretiyle, Ford Trucks 
kamyonlarımız daha güvenli, hızlı, ucuz, 
çevre dostu ve güvenilir taşımacılık 
sunacak. Filo sahipleri, sürücüler, 
müşteriler ve toplum için değer 
yaratacak.” 

Lojistik merkezler arası otonom 
taşımacılığın potansiyelini vurgulayan 

AVL İcra Kurulu Üyesi ve Başkan 
Yardımcısı Rolf Dreisbach da şunları 
söyledi: “Lojistik merkezler arası 
taşımacılık faaliyetlerininin otonom hale 
getirilmesi ile işletme maliyetlerinde 
%30’a varan düşüş sağlanması ve 
kamyonların dahil olduğu kaza sayısının 
ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. 
AVL’nin teknoloji geliştirme gücü ve 
yenilikçi yaklaşımlarıyla, müşterilerimizi 
sektörlerinde en iyi konumda olmaları 
için, Otonom Sürüş çözümlerini devreye 
almalarında desteklemek istiyoruz.” 

Ford Otosan ve AVL, başarılı 
işbirliklerindeki bir sonraki önemli adım 
olan lojistik merkezler arası otonom 
taşımacılık teknolojisini 2021 yılının ilk 
yarısında tanıtmayı hedefliyor. 
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
yenilikçi otobüsleriyle büyük şehirlerin 
toplu ulaşımlarına nefes aldırmaya devam 
ediyor. 57 yıllık deneyimi ile ürettiği araçlarla 
kullanıldığı ülkelerde tasarımı, ergonomisi, 
teknolojisi ile büyük beğeni toplayan 
Otokar, haziran ayı sonunda Gürcistan 
ile gerçekleştirdiği 175 adetlik otobüs 
ihracatı anlaşmasının teslimatına başladı. 
Gürcistan’ın artan toplu taşıma ihtiyacını 
karşılamak üzere başlatılan dönüşüm 
çalışmaları neticesinde uluslararası 
rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazanan 

Otokar, anlaşma kapsamında ilk olarak 
5 adet Sultan LF teslimatı yaptı. 117’si 
Sultan LF, 58’i Kent LF olmak üzere toplam 
175 araçtan oluşan ihracat anlaşmasının 
teslimatları 2021 yılında da devam edecek. 
Otokar, tasarımı, teknik özellikleri, geniş 
iç hacmiyle Gürcistanlılara daha çevreci 
ve konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda 
yeni bir dönem başlatacak Sultan LF 
ve Kent LF için yedek parça temini ve 
eğitimlerini de verecek. Otokar otobüsleri, 
Poti, Gori, Zugdidi, Kutaisi, Rustavi ve Telavi 
şehirlerinde hizmet verecek. 

Şehir içi toplu ulaşımının  
yenilikçi yüzü
Otokar’ın yenilikçi tasarım anlayışını 

yansıtan Sultan LF, modern tasarımının 
yanı sıra güçlü teknik özellikleriyle de ön 
plana çıkıyor. Yüksek motor gücü ve hafif 
gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte 
sunan Sultan LF, 8.4 mt’lik uzunluğu, 
düşük devirlerde elde edilen yüksek 
tork değeri, örme şasisi, geniş ön ve 
arka kapısı ve tam alçak tabanlı gövde 
yapısıyla dar sokaklı şehirler için modern 
bir çözüm sunuyor.

Otokar’dan Gürcistan’a otobüs teslimatı

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, Gürcistan ile haziran 
ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük ihracat anlaşmasının 

teslimatına başladı. Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir 
dönem başlatacak anlaşmanın ilk parti teslimatı olan

5 adet Sultan LF geçtiğimiz günlerde teslim edildi.
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2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam üretim yüzde 16 ve otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 
4 bin 974 adet, otomobil üretimi 
ise 671 bin 676 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 78 artarak 605 
bin 390 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarı ise 
yüzde 73 oranında arttı ve 465 bin 31 
adet olarak gerçekleşti. 

Ticari araç grubunda, 2020 yılı 
Ocak-Ekim döneminde üretim yüzde 
16 seviyesinde daralırken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 2, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 17 oranında 
azaldı. 2019 yılı OcakEkim dönemine 
göre ticari araç pazarı yüzde 98, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 100 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 87 arttı. 

2020 yılı Ocak- Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 30 oranında, otomobil 
ihracatı yüzde 29 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam ihracat 720 bin 208 
adet, otomobil ihracatı ise 480 bin 
702 adet düzeyinde gerçekleşti. 

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 21, Euro bazında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 22 azaldı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 20,4 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 24 azalarak 7,3 Milyar 
$ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
24 azalarak 6,4 Milyar € seviyesinde 
gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde, 

önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16 oranında azalarak toplam 
1 milyon 4 bin 974 adet taşıt aracı 
üretildi.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 33 bin 485 adet 
olarak gerçekleşti.

2019 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 
yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 16 
seviyesinde azalırken, ürün grubu 
bazında üretim: 

- Kamyonette yüzde 16 

- Minibüste yüzde 18 

- Otobüste yüzde 16 

- Midibüste yüzde 17 oranlarında 
azaldı, 

- B.Kamyonda yüzde 3 

- K. Kamyonda yüzde 86 oranında 
arttı.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil üretimi, 2019 yılına göre 
yüzde 15 oranında azalarak 671 bin 
676 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
traktör üretimi yüzde 49 oranında 
artarak 28 bin 511 adet oldu.

Ocak-Ekim döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 
62, ağır ticari araçlarda yüzde 43 ve 
traktörde yüzde 46 olarak gerçekleşti. 
Ocak-Ekim döneminde Otomotiv 
Sanayiinin toplam kapasite kullanım 
oranı yüzde 60 oldu.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam satışlar 2019 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 78 artarak 605 
bin 390 adet seviyesinde gerçekleşti.

Grafik 1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 

otomobil satışları, 2019 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 73 oranında 
arttı ve 465 bin 31 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı 
yüzde 60 olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam otomobil satışları yüzde 73, 
ithal otomobil satışları yüzde 76 
ve yerli otomobil satışları yüzde 70 
oranlarında arttı.

Grafik 1.2’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 37 
olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
toplam hafif ticari araç satışları yüzde 
100, ithal hafif ticari araç yüzde 51 ve 
yerli hafif ticari araç satışları yüzde 
146 oranlarında arttı.

Grafik 1.3’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde; 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre ağır ticari araç pazarı yüzde 
87 artarak 17 bin 36 adet, kamyon 
pazarı yüzde 100 oranında artarak 
15 bin 81 adet, midibüs pazarı 
yüzde 16 oranında artarak bin 102 
adet ve otobüs pazarı ise yüzde 43 
oranında artarak 853 adet düzeyinde 
gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre 
2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 18 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 39 oranlarında düşüş, 
otomobil pazarı yüzde 4 oranlarında 
düşüş gösterdi.

Tablo1.1’de görebilirsiniz

2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 
480 bin 702 adedi otomobil olmak 

OTOMOTİV  SANAYİİ DERNEĞİ  
2020  YILI  “EKİM”  AYI 

SONUÇLARINI  AÇIKLADI
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Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)

 

Grafik1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Grafik1.3: Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
 

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre
2020 Yılı Toplam Pazar(x1000)   Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

38 RADÜS DERGİSİ  2020
Kaynak: OSD

üzere, toplam üretimin yüzde 72’sini 
oluşturan 720 bin 208 adet taşıt 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Ekim 
döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 30 azaldı. 

Bu dönemde otomobil ihracatı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 29, ticari araç ihracatı yüzde 33 
oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 
2019 yılına göre yüzde 21 azalarak 10 
bin 950 adet olarak gerçekleşti.

Tablo1.2’de görebilirsiniz

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Ekim 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 

2019 yılına göre yüzde 21 oranında 
azaldı ve 20,4 milyar $ oldu. Euro 
bazında ise yüzde 22 azalarak 17,9 
milyar € olarak gerçekleşti. 

Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 25 oranında, 
yan sanayi ihracatı da yüzde 15 
oranında azaldı.
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Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, 
birincil önceliği tam müşteri memnuniyeti 
ile müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla, lojistik 
firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. 
Tur Transit Lojistik’in İstanbul’da bulunan 
garajında gerçekleştirilen teslimat törenine; 
Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Şebnem Zeybek, Finans Direktörü Melis 
Yüksel, Operasyon Direktörü Melih Atabek, 
Satış Direktörü Onur Atabek, Proje Kargo 
Direktörü Serdar Atabek, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış 
Yöneticisi Orkun Demir katılım gösterdi.

Treyler Filomuzu, 40 Yıldır Tırsan 
İle Güçlendiriyoruz
Teslimat töreninde açıklamalarda 

bulunan Tur Transit Lojistik İcra Kurulu 
Başkanı Şebnem Zeybek, Tırsan ile 40 
yıldır devam eden güçlü iş birliklerine 
dikkat çekerek, “ Tırsan’ın kalitesinden çok 
memnun olduğumuz için 1980 yılından 
bu yana filomuzda, Tırsan araçlarını 
tercih ediyoruz. Özellikle diğer bir önemli 

tercih nedenimiz ise Tırsan’ın yurt dışında 
inovasyon alanında elde etmiş olduğu 
büyük başarılarıdır” dedi.

Tur Transit Lojistik’in faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Zeybek, “Firmamız, 
Dünya ticaretinde tedarik zincirinin 
en sağlam halkası olma yolunda 
hedefleri doğrultusunda başarılı şekilde 
ilerlemektedir. Tur Transit Lojistik olarak 
Almanya ve Romanya’daki firma ve 
depolarımız, Trieste ve Sete limanlarındaki 
irtibat ofislerimiz ile müşterilerimize; 
kara, hava, deniz yolu, ağır nakliye ve 
proje taşımacılığı, rulo sac taşımacılığı 
ve intermodal taşımacılık alanlarında 
hizmet vermekteyiz. Tırsan araçları, vermiş 
olduğumuz tüm lojistik hizmetlerimizde 
en büyük destekçimiz. Yeni alımını 
yapmış olduğumuz tren yükleme sistemi 
özelliğine sahip Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride araçları ile hem filomuzu daha da 
güçlendirecek hem de operasyonlarımızda 
zamandan ve maliyetten tasarruf 
sağlayacağız.

Tur Transit ve Tırsan 
40 yıllık iş birliklerini 

güçlendirmeyi sürdürüyor

Güvenilir 
lider Tırsan, 

fiziki teslimat 
törenlerine 

salgına karşı tüm 
önlemleri alarak son 
sürat devam ediyor. 

Lojistik sektörünün öncü 
kuruluşlarından Tur Transit 

Lojistik, treyler yatırımlarında 
her zaman olduğu gibi yine 

Tırsan’ı tercih etti. Firma, 
yapmış olduğu son yatırım 

ile birlikte filosuna 50 
Tırsan Tenteli Perdeli 

Multi Ride treyler 
katarak, Tırsan 

araç sayısını 
300’e 
yük-

seltti.
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Öte yandan Tırsan, ihtiyaç duyduğumuz 
her koşulda ve zamanda sahip olduğu 
geniş satış sonrası servis ağı ve kaliteli 
hizmetleriyle yanımızda oldu. Tırsan ile 
devam eden başarılı iş birliğimizin daha 
da uzun yıllar süreceğine inancımız tam” 
açıklamasında bulundu. 

40 Yıllık İşbirliği En Kıymetli Ödül
Teslimat töreninde Tur Transit Lojistik 

firmasına teslimatı yapılan Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride treylerler hakkında bilgi 
veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç, “Tur Transit, hem vizyonları 
hem de operasyonel başarıları ile Türk 
nakliye sektörünün en başarılı ve ileri 
görüşlü firmalarındandır. Kendilerinin 
40 yıldır çözüm ortağı olmaktan gurur 
duyuyuyoruz. Bugün teslimatını yaptığımız 
Multi Ride araçlarımız, sahip olduğu 
çok fonksiyonlu süspansiyon özelliği 

ile farklı çekicilerle de kullanım olanağı 
sağlamaktadır. Müşterimiz özellikle araçta 
bulunan seviyeli çatı kaldırma sistemi ile 
aracın içinde maksimum seviyede yük 
taşıyabilecektir. Bunun yanı sıra, treyler 
sahip olduğu anti theft özellikli brandasıyla 
hırsızlığa karşı koruma altındadır, 
böylece müşterimiz lojistik hizmetlerini 
güvenli şekilde yapabilecektir. Tren 
yükleme fonksiyonu ile de operasyonel 
verimliliklerini arttırabileceklerdir. Erkoç 
açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan 
olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda son teknoloji ürünlerimizi, 
ödüllü Ar-Ge merkezimizde geliştirmeye 
hız kesmeden devam ediyoruz. Peş peşe 
almış olduğumuz uluslararası arenadaki 
inovasyon ödüllerimiz ile mühendislik 
alanındaki gücümüzü ve başarılarımızı 

taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu 
başarılarımızın arkasında, Tur Transit 
Lojistik gibi en kıymetli müşterilerimiz 
ile uzun süreli devam ettirdiğimiz 
işbirliklerimiz bulunmaktadır, bu işbirlikleri 
bizim için en kıymetli ödüldür. Güçlü iş 
birliğimizin ileriki yıllarda da artarak devam 
edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli   
Multi Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride 

treylerler, yükün emniyetli şekilde 
taşınabilmesi için, televre üzerindeki her 
biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı 
noktadan bağlantı yapmaya olanak 
sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve 
Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir 
ve %100 tam uyumludur.

Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren 
Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo 
yönetiminde esnekliği artırmak üzere 
geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 
2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren 
Yükleme için özel tasarlanan dingil hava 
yastıkları bulunmaktadır. Sistem, “e-f-gi” 
vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de 
uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 
5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve 
boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve 
kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine 
maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 
ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı 
sayesinde, rampa yüklemelerinde 
maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. 
Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları 
çinko tri-elektron metoduna göre kataforez 
(KTL) kaplamalıdır.
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MAN, ileri teknoloji ve üstün nitelikleri 
araçları ve zengin model çeşitliliği 
sayesinde adeta her sektöre, her işe özel 
oluşturduğu çözüm alternatifleriyle ile 
fark yaratmaya devam ediyor. MAN, satış 
sonrası hizmetler de sunduğu avantajlarla 
da firmalardan tam not alan MAN, yeni 
yatırımların da gözdesi konumunda.

Filosunda 50’nin üzerinde MAN 
aracı bulunan Kayseri merkezli önemli 
beton firmalarından Tokgöz Beton, yeni 
yatırımında da tercihini değiştirmedi. 
Tokgöz Beton’un, kullandığı MAN 
araçlarının performans, dayanıklılık, 
yüksek yakıt tasarrufu ve düşük işletme 
maliyetinden duyduğu memnuniyet, 5 
araçlık yeni yatırımını da belirledi. Kayserili 
firma, yeni MAN TGS 41.400 mikserler ile 
filosunu güçlendirdi.

“MAN’ların performans ve yakıt 
tasarrufundan çok memnunuz”
Tokgöz Beton Genel Müdürü Olcay 

Kuzucuoğlu, Ankara Akyurt’taki MAN 
Tesislerinde düzenlenen törenle yeni 
MAN TGS 41.400 mikserleri teslim aldı. 
Törende aldığı araçlardan birini bizzat 
test eden Olcay Kuzucuoğlu, MAN 
kalitesinden çok memnun kaldıklarını 
söyledi. Kuzucuoğlu, şöyle devam etti: 
“MAN araçları, dayanıklılık, performans 
ve düşük yatık tüketim sayesinde bize 
çok önemli avantajlar sağlıyor. Bunun 
yanında MAN’ın satış sonrası için 
sunduğu servis hizmetleri ile herhangi 
bir aksaklık yaşamadan faaliyetlerimizi 
kesintisiz olarak sürdürebiliyoruz. Şu 
anda filomuzda 50’nin üzerinde MAN 
bulunuyor. Mevcut MAN araçlarımızdan 
çok memnun olduğumuzdan, 
yeni yatırımımızda da tercihimizi 
değiştirmedik. 

Yeni yatırımında da
“MAN ile devam” diyen

Tokgöz Beton, 5 adet
TGS 41.400 mikser aldı

Kayseri’nin 
en büyük beton 

firmalarından Tokgöz 
Beton, yeni yatırımında da 

MAN’dan vazgeçmedi. Tokgöz Beton, 
filosunda hizmet veren MAN araçlarının 

performans ve yüksek yakıt tasarrufundan 
duyduğu memnuniyet doğrultusunda, 5 adet yeni 

TGS 41.400 mikser daha aldı. Her seferde
1 metreküp fazladan beton taşıyabilen 

yeni MAN TGS 41.400 mikserler, 
işletme maliyeti açısından da 

şirketlere çok önemli 
avantajlar 
sağlıyor.
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Özellikle bu yeni aldığımız ve her 
seferde yaklaşık 1 metreküp daha fazla 
beton atmamızı sağlayacak mikserlerin, 
şirketimize çok önemli katkılar 
yapacağına inanıyorum.”

“Her seferde 1 m3’lük fazladan 
beton avantajı sağlıyor”
Müşterilerinin memnuniyetlerinin 

kendilerini de memnun ettiğini 
vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Müdürü 
Doğucan Suyani, “Teslimatını yaptığımız 
yeni MAN TGS 41.400 mikserlerimiz, D15 
tip 9 litrelik compact motora sahipler. 
VTG turbo (kanatçıkları ayarlanabilen) 
ile 1000 devirde yüksek tork vermeye 
başlıyor. Bu motorumuzda AGR ve 
eşanjörü çıkarıp, büyük turbo ve büyük 
intercooler ile yola devam ettik. Bu 
da bize, 100 kilometrede 8 litre gibi 
önemli bir yakıt avantajı sağlıyor. Ayrıca 
araçlarımızın sunduğu bir diğer fırsat ise, 
sahip oldukları güçlü altyapı sayesinde 
üst yapıcıların onay verdiği 13 metreküp 
mikser kazanı konulabilmesi. Bu sayede 
MAN TGS 41.400’ler, her seferde daha 
fazla beton taşıyarak, firmalara çok 
önemli bir maliyet avantajı daha sağlamış 
oluyor” dedi.
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TürkTraktör Pazarlama Direktörü 
Jiri Velharticky,  Case IH markasının 
pazardaki bu büyümesini şöyle 
yorumladı: “Müşteri odaklı yaklaşımımız 
kapsamında  bayilerimizle düzenli olarak 
bir araya gelerek bilgi alışverişi ve genel 
değerlendirme yapıyor bayilerimizin 
hizmet kalitesini sürekli iyileştiriyoruz. 
Ayrıca TürkTraktör Finans programımız 
üzerinden sunduğumuz yüzde 0 faize 
varan kampanyalarımızla  çiftçilerimiz Case 
IH traktörlerimize çok daha kolay sahip 
oluyor. Sunduğumuz geniş ürün gamı ile 

çiftçilerin en çok tercih ettiği markalardan 
biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Case IH’ten 5 yılda 7 Yeni Seri
Çiftçilerin beklentilerini dikkate 

alarak Case IH’in son 5 yılda pazara 
farklı segmentlerde 7 yeni traktör serisi 
sunduğunu ifade eden Velharticky,  “Case 
IH markamızla çiftçilerimize en modern 
traktörleri sunmak adına ürün 
geliştirme çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. 
Yenilikçi ve müşteri 

odaklı ürünlerimizle çiftçilerimizin 
beğenisini kazandık. Özellikle yeni 
kompakt dizaynıyla Maxxum, FarmallC, 
Puma ve Optum CVX serilerimize 
ilgi oldukça büyük.” diye açıkladı. Jiri 
Velharticky, lansmanı 2020’nin Şubat 
ayında yapılan Case IH’in en yeni serisi 
JXE’nin, yılın ilk 9 ayında toplam Case IH 

satışları içinde elde ettiği %16’lik 
pay ile kendini kanıtladığına 

dikkat çekti. Case IH’in 
ilk 9 aylık dönemde 

en fazla Adana, 
Kayseri ve Denizli 
bölgelerindeki 
çiftçilere ulaştığını 

belirten Velharticky, 
aynı dönemde en çok 

tercih edilen modellerin ise 
çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap 

veren  birçok özellikleri ile JX75C, JX100 ve 
JX110 olduğunu söyledi.

Case IH son iki yılda pazarda 2 
basamak yükselerek 5. sıraya yerleşti, 
önümüzdeki dönemde ise pazarın en çok 
tercih edilen 3. markası olmayı hedefliyor. 
Bu kapsamda özel donanımlara ve yüksek 
beygir gücüne sahip yeni modellerini 
piyasaya sunmaya devam ediyor. Aynı 
zamanda, Case IH marka kendi yürür 
ilaçlama makineleri, pamuk toplama 
makineleri, büyük kare ve yuvarlak balya 
makineleri ve toprak işleme ekipmanları 
da çiftçilerin tercihi oluyor. 

Case IH
pazardaki payını artırıyor

Pazarın en çok tercih edilen 3. traktör markası olmayı hedefleyen
Case IH, aynı zamanda, Case IH marka ekipmanları ile de çiftçilerin tercihi olmaya devam ediyor. 

Case IH marka traktörler; güçlü motor performansları ve yüksek teknolojileri ile her geçen yıl daha 
fazla çiftçi tarafından tercih ediliyor.  TürkTraktör’ün ‘premium’ traktör markası Case IH, 2020 yılının 

ilk 9 ayında 2 bin 033 adet traktör satışı gerçekleştirdi ve pazar payını yüzde 6,6’ya taşıdı.
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Dünyanın en büyük enerji 
şirketlerinden biri ve lider madeni yağ 
firması olan Shell, inovasyon ve teknoloji 
alanındaki yatırımlarına hız kesmeden 
devam ediyor. Shell, operasyonlarda 
verimliliğin her zamankinden daha 
fazla önem taşıdığı pandemi sürecinde, 
ekipmanların sağlıklı bir şekilde 
çalışabilmesi için Shell Remote Sense Akıllı 
Yağ Durumu Takip Sistemini geliştirdi. 

Bu sayede gerçek-zamanlı bilgilere 
ulaşılmasını sağlayarak, operasyonların 
daha iyi yönetilmesine yardımcı olmayı 
hedefliyor. Yapay zeka ve Shell’in 
madeni yağlar alanındaki deneyiminin 
birleşmesinden ortaya çıkan bu sistem; 
yağ durumunu ve yağdaki bozulmayı 
tespit ederek daha sağlıklı ve daha verimli 
çalışmaya da yardımcı olacak.

Teknolojiye Yatırımlarımız  
Sürekli Devam Ediyor
İş ortaklarının hem işletme 

maliyetlerini azaltmak hem de verimlilik 
ve performanlarını arttırmak isteyen Shell, 
yeni geliştirdiği sistem sayesinde plansız 
duruşları ve bakım sorunlarını daha ortaya 
çıkmadan önleyebilecek.

Shell Remote Sense Akıllı Yağ Durumu 
Takip Sistemi ile ilgili bilgi veren Shell 
& Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü 
Mehmet Ünal “Shell, her yıl araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine dünya çapında 
yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıyor. 
İnovasyona ve teknolojiye her zaman 
önem veren küresel bir şirket olarak, bu 
konudaki yatırımlarımız sürekli devam 
ediyor. Ayrıca pandemi sürecinde 
şirketlerin geleceğini şekillendirmekte 

Shell’den madeni yağ analizinde
devrim gibi yenilik

Shell Remote 
Sense Akıllı Yağ 

Durumu Takip Sistemi 
ile Anlık Madeni Yağ 

Analizi Mümkün. 14 yıldır 
aralıksız dünyada madeni 

yağlar pazarının lideri* 
olan Shell, birçok sektörün 

operasyonlarını kolaylaştıracak 
Shell Remote Sense Akıllı Yağ 

Durumu Takip Sistemi’ni 
hayata geçirdi. Bu sayede 

firmalar, ekipmanlarındaki 
yağların durumunu anlık 

olarak uzaktan takip 
edebilecekler.



472020   RADÜS DERGİSİ



48 RADÜS DERGİSİ   2020

önemli bir role sahip olan dijitalleşme 
de hız kazandı. Dünyanın lider madeni 
yağ şirketi olarak devrim niteliğinde bir 
inovasyona daha imza attık. Geliştirdiğimiz 
sistem sayesinde iş ortaklarımızın işletme 
maliyetlerini azaltmalarına ve  
daha verimli çalışmalarına olanak 
sağlayabileceğiz” dedi.

Ekipman ömrü ve performansı için 
madeni yağın hayati önem taşıdığına 
dikkat çeken Ünal; “Shell Remote 
Sense Akıllı Yağ Durumu Takip Sistemi 
sayesinde, şirketler ekipmanlarındaki 
yağın durumunu uzaktan anlık olarak takip 
edebilecekler.” dedi. 

Ülke Ekonomimize de   
Katkı Sağlıyoruz
Shell’in Akdeniz’deki en büyük 

madeni yağ ve gres üretim tesisine sahip 
olduklarını dile getiren Ünal, “Derince’deki 
Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimizde 
2019 yılında yaklaşık 134 bin litre madeni 
yağ ve gres ürettik, Türkiye’den 61 

ülkeye gerçekleştirdiğimiz 37 bin tonun 
üzerinde ihracat hacmiyle rekor seviyeye 
ulaştık. Yarattığımız ihracat geliri ile ülke 
ekonomimize de katkı sağlıyoruz” dedi. 

Shell Remote Sense Nedir?
Shell’in madeni yağlar alanındaki 

uzmanlığının, yapay zeka ile birleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan 
Shell Remote Sense Akıllı 
Yağ Durumu Takip Sistemi, 
ekipman içerisinde yer 
alan yağın durumunu ve 
yağdaki bozulmayı tespit 
ederek daha sağlıklı ve 
verimli çalışmaya olanak 
sağlar.

Mevcut sistemlere 
kolayca entegre edilebilen 
Shell Remote Sense, 
planlanmamış duruşların 
süresini azaltmaya 
ve ekipman ömrünü 
uzatmaya yardımcı 

olmakla birlikte ekipman bakımını 
optimize etmek için bilgiler ve öneriler 
sunan akıllı bir yağ takip hizmetidir.

Neden Shell Remote Sense?
Shell Remote Sense Akıllı Yağ 

Durumu Takip Sistemi sayesinde, yağ 
numuneleri nedeniyle ortaya çıkan tesis 

ziyaretlerinin azalması ile 
çalışanların iş güvenliği 
artacaktır. Sistemin uyarı 
mekanizması sayesinde 
plansız duruşları azalacak, 
ekipmanların çalışma 
süresi ve yağ değişim 
aralıkları artacak. Bu 
sayede işletme maliyetleri 
azalırken verimlilik ve 
performans artacak.

* 2020 Kline & 
Company’nin açıkladığı 
madeni yağlar pazar 
analizi raporu esas 
alınmıştır.

Mehmet Ünal
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Barakfakih Beldesi Minibüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teslim 
edilen Karsan Jest+’lar için düzenlenen 
teslimat törenine; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, Burulaş 
Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, 
Bursa Özel Halk Otobüsleri Başkanı Sadi 
Eren, Barakfakih Beldesi Minibüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Anaç, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 

Koçaslan ve Bursa Karsan Bayii Koçaslanlar 
Otomotiv Satış Müdürü Adil Aydın katıldı.

Yurtiçi teslimatlarını hız kesmeden 
sürdüren Karsan, son olarak Bursa’nın 
Kestel İlçesi’ne bağlı Barakfakih Beldesi’ne 
28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. 
Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teslim edilen 
Jest+’lar için bir teslimat töreni de 
düzenlendi. Düzenlenen törene; Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur 
Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 

Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat 
Çapar, Bursa ÖHO Başkanı Sadi Eren, 
Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim 
Anaç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve 
Bursa Karsan Bayii Koçaslanlar Otomotiv 
Satış Müdürü Adil Aydın katıldı. Teslim 
edilen araçlar Barakfakih ile Kestel şehir 
merkezi arasında hizmet vermeye başladı.

Toplu taşımada Karsan Jest+ farkı
Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla 

başarılı bir performans ile yakıt 
ekonomisi sağlayan Karsan Jest+,  yüksek 
performansa sahip çalışkan motoruyla 
hem konforlu yolculuğun hem de en iyi 
verimin sağlanmasına yardımcı oluyor. 
Karsan Jest+, hesaplı bakım maliyetleriyle 
de rekabette avantajlar sağlıyor. Yüksek 
tırmanma kabiliyetinin yanı sıra yokuş 
kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza 
önlemede önemli avantajlar da sunan 
Karsan Jest+ ayrıca, herkes için kolay 
erişilebilirlik sunan alçak tabanıyla da ön 
plana çıkıyor. Karsan Jest+ düşük dönüş 
yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık 
trafikte bile en zor manevraların üstesinden 
kolayca gelirken, 10’dan 15 koltuk 
seçeneğine kadar uzanan farklı yerleşim 
alternatifleri ve öne bakan koltukları ile 
yolculara rahat bir seyahat sunuyor.

Karsan teslimatta
hız kesmiyor

Çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 
çözümleri geliştiren Karsan, Bursa’nın 
Kestel İlçesi’ne bağlı  Barakfakih Beldesi’ne 
28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi.
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa 
İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo 
Trucks, 2021 yılında ilk olarak Avrupa’da 
lansmanını yapacağı Volvo FH, Volvo FM 
ve Volvo FMX kamyonlarının elektrikli 
versiyonlarının test çalışmalarını 
sürdürüyor. Kamyonların brüt 
kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise 
pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 
km’ye yaklaşacak. Satışları Avrupa’da 
önümüzdeki yıl başlayacak olan elektrikli 
kamyonların, 2022’de seri üretimine 
geçilmesi hedefleniyor. Bu da Volvo 
Trucks’ın 2021’den itibaren Avrupa’da 
inşaat, maden, hafriyat, uzun yol 
taşımacılığı gibi farklı alanlara yönelik 
ürün yelpazesini, elektrikli kamyonları 
da dahil ederek genişleteceği anlamına 
geliyor. 

Avrupa’daki şehir içi dağıtım ve 
belediye hizmet araçlarına 
yönelik elektrikli 

kamyonları Volvo FL Electric ve Volvo 
FE Electric modellerini 2019 yılında 
üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel 
taşımacılık için geliştirilen Volvo VNR 
Electric’in satışlarına ise 3 Aralık 2020’de 
Kuzey Amerika’da başlayacak. 

Konuyla ilgili Volvo Trucks Dünya 
Başkanı Roger Alm şunları dile getirdi: 
“Sektörde sürdürülebilir geleceği 
sağlamak için öncülük etmeye kararlıyız. 
Bu amaçla, Volvo Trucks ürün gamımızda 
sunduğumuz ağır hizmet tipi elektrikli 
kamyonların sayısını hızla artırarak, 
müşterilerimizin sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmalarına katkıda 
bulunuyoruz. Taşımacılığın 
iklim üzerine etkilerini 
azaltmak, fosil yakıtlardan 

elektrikli 

VOLVO TRUCKS
elektrikli kamyonlar 2021’de 

Avrupa’dan başlayarak 
yollarda olacak

Orta ve 
ağır segment 

kamyonlardan 
oluşan kapsamlı ürün 
gamıyla müşterilerine 

nakliye çözümleri sunan 
Volvo Trucks, önümüzdeki 
yıl Avrupa’dan başlayarak 

ürün gamına elektrikli 
kamyonları da dahil 

edecek. Volvo Trucks, ürün 
gamındaki bu genişleme 

ile fosil yakıtsız ulaşım 
yolunda önemli 
bir adım atmış 

oluyor.
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araçlara geçmeyi gerektiriyor. Ancak bu 
değişimin gerçekleşmesi için ülke ve 
pazar bazında teşvikler, şarj altyapısının 

oluşturulması gibi birçok değişken 
söz konusu. Bu nedenle 

de şirketler farklı yakıt 
kullanan karma filolara 
sahip olabiliyorlar. Volvo 

Trucks olarak, birçok 
pazarda bu 

ihtiyaçlara doğru cevap verebilecek 
şekilde tüm modellerimizi farklı yakıt 
kullanılabilen versiyonlarıyla satışa 
sunuyoruz. Bunu yaparken de tüm 
kamyon ve çekici modellerimizde sürücü 
kabini ve güvenlik gibi konulardan 
ödün vermeden aynı yüksek kalite 
ve performansı sunmaya devam 
ediyoruz. Daha sürdürülebilir 

bir taşımacılık için fosil yakıt içermeyen 
çözümler geliştirirken müşterilerimizin, 
karlılık ve verimliliklerini artırmak 
amacıyla rota planlamadan finansal 
desteğe kadar bütünsel çözümler 
sunuyoruz. Global bayi ağımızla 
müşterilerimize sunduğumuz uzun 

vadeli güvenlik artık hiç 
olmadığı 

kadar 
önemli.”
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Fosil yakıt kullanmayan 
alternatifler çoğalıyor
Volvo Trucks önümüzdeki on yıl 

içerisinde zorlu koşullara ve uzun yol 
taşımacılığına yönelik, daha uzun 
menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli 
elektrikli kamyonları da sunacak. 

Marka önümüzdeki on yılın ikinci 
yarısında ise hidrojen yakıt hücreli 
elektrikli kamyonların satışına 
başlamayı planlıyor. Volvo Trucks, 
2040 yılına kadar ürün yelpazesinin 
fosil yakıt kullanmayan kamyonlar 
olmasını hedefliyor. 

Volvo Trucks   
bütünsel yaklaşımı
Daha sürdürülebilir bir 

taşımacılık sektörü; alternatif yakıt 

veya elektrikli kullanımına geçişi 
nakliyeciler için mümkün olduğunca 
sorunsuz gerçekleştirebilmeye 
bağlı. Bu da fosil yakıt içermeyen 
çözümler sunarken nakliyecilerin, 
karlılık ve verimliliklerini artırmayı 
gerektiriyor.  Hizmet şirketi 
anlayışıyla faaliyet gösteren 
Volvo Trucks müşterilerine rota 
planlamadan, şarj ekipmanından 
finansal desteğe kadar bütünsel 
çözümler sunuyor.



552020   RADÜS DERGİSİ



56 RADÜS DERGİSİ   2020

Renault Trucks
Akademi

canlı sanal
eğitim veriyor
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Renault Trucks Yetkinlik Geliştirme 
Departmanı tarafından düzenlenen online 
eğitimler, yakaladığı başarı doğrultusunda 
daha da geliştirildi. Kamera ve interaktif 
görsel altyapı ile desteklenen canlı sanal 
eğitimlerde eğitmen ve katılımcılar 
arasındaki etkileşim arttırılarak daha 
yüksek verimlilik sağlanıyor.  Renault 
Trucks bünyesinde Canlı Sanal 
Sınıf uygulamasına ilk Türkiye başlarken, 
diğer ülkelerde de 2020 sonuna kadar 
aynı eğitimler uygulanmaya başlayacak.

Eğitimler ile açıklamada bulunan 
Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme 
ve  Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Özgür Fırat; “Aslında pandemi dönemi 
nedeniyle zorunluluk haline gelen sanal 
eğitimlerin sonuçları, şaşırtıcı bir noktaya 

ulaştı. Türkiye’de yakalanan başarıdan 
çok memnunuz ve bu nedenle hem 
alt yapı çalışmalarımızı hem de eğitim 
çeşitliliğimizi arttırıyoruz. Yedek parça, 
ürün eğitimi ve diagnostik eğitimler, 
normal şartlarda sanal eğitimde zorken 
canlı sanal sınıflar ile bunu daha da 
kolaylaştırıyoruz. Daha önce sadece 
sunum yapılabilir ve katılımcıların kısıtlı 
etkileşimi mümkün olurken canlı sanal 
sınıflar sayesinde artık ürün eğitimi ve araç 
başı eğitimler de verilebiliyor” dedi. 

Renault Trucks Akademi tarafından 
sunulan Canlı Sanal Sınıf uygulaması, pek 
çok avantajı da beraberinde getiriyor. 
Pandemi döneminde seyahat gerekliliği 
ortadan kaldırılarak minimum risk ile eği-
timlerin kesintisiz sürdürülmesi sağlanıyor. 

Reanult Trucks, pandemi 
nedeniyle bayi ağı için sunulan 

satış ve satış sonrası eğitimlerini 
dijital ortamda düzenlemeye 

başlamıştı. Eğitimleri daha 
efektif hale getirmeyi hedefleyen 

Renault Trucks, teknolojik alt 
yapıyı güçlendirerek Canlı Sanal 

Eğitim’e geçiş yaptı. Renault 
Trucks, Sanal Sınıf uygulaması 
ile sürdürdüğü eğitimleri daha 

da öteye taşıyor. Teknolojik 
altyapının güçlendirildiği 

eğitimlerde katılımcı bayiler, 
satış ve satış sonrası eğitimlerini 

interaktif bir ortamda 
tamamlayabiliyor.



58 RADÜS DERGİSİ   2020

Ek olarak zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlanan eğitimlerde daha 
fazla katılımcıya erişim de mümkün 
oluyor. Özgür Fırat; “Pek çok eğitim 
ve oryantasyon programını canlı 
sanal sınıflar ile tamamladık. 2020 
sonuna kadar bir önceki yıla göre 
yüzde 30 erişim artışı ile eğitimlerimizi 
tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni eğitim 
sistemimiz sayesinde daha kolay 
bir zaman yönetimi ile bayilerimize 
hemen erişim sağlanıyor. Bu da daha 
fazla etkileşim ve fayda sunulması 
anlamına geliyor. Akademimizin 
açılarak normalleşmeye başlayacağı 
önümüzdeki dönemlerde de Canlı 
Sanal Sınıflar, eğitimlerimizin bir 
parçası olmaya ve geliştirilmeye 
devam edecek” dedi. 
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Thermo 
King’ten 
Sağlıkta 
Güvenli 

Taşımacılık 
çözümleri

Taşımacılıkta tıbbi ve biyolojik 
ürünlerin kalitesini ve bütünlüğünü 
korumak, halk sağlığı ve hasta güvenliği 
açısından, ilaç üreticileri ve lojistik 
sağlayıcılar için kritik öneme sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 
sıcaklığa duyarlı sağlık ürünlerinin 
yaklaşık yüzde 20’si nakliye sırasında 
zarar görüyor ve aşıların yüzde 25’i, soğuk 
zincirdeki kopmalar nedeniyle bozulmuş 
bir durumda hedeflerine ulaşıyor. 
Thermo King, bu ürünlerin etkinliğinin 

hava taşımacılığından denizyoluna, 
demiryoluna, treylere, son teslimat 
noktasına kadar devamlılığını sağlama 
yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

-70 santigrat derecede  
soğutma imkânı
Covid-19 aşısı için klinik deneylerini 

sürdüren ilaç şirketlerinin, ürünlerini 
-70 santigrat dereceye kadar düşük 
sıcaklıklarda kadar korumak için sıcaklık 
kontrollerine ihtiyaç duyacakları 

öngörülüyor.  Aşının dünyaya dağıtımının 
ne zaman ve nasıl olacağı henüz belli 
olmasa da Thermo King, Magnum Plus ve 
SuperFreezer modelleri ile -70 santigrat 
dereceye kadar soğutma imkânı sağlıyor. 
Denizyolu taşımacılığı için tasarlanan 
bu iki model, karada da kullanım imkânı 
sunuyor.  

GDP uyumlu ilaç taşımacılığı 
için geniş ürün yelpazesi
Thermo King, sıcaklık kontrollü ilaç 

taşımacılığı için gerekli olan kapsamlı 
bir GDP onaylı ürün yelpazesi sunuyor.
Kamyon, treyler, deniz veya hava 
taşımacılığından son nokta teslimatına 
kadar, Thermo King’te, dağıtım 
modellerinin her adımı için bir soğutma 
çözümü mevcut. 

Treyler ve kamyon taşımacılığı 
için Pharma çözümleri
Thermo King’in treyler tipi SLXi ve 

Advancer serisi üniteleri ile kamyon 
tipi T serisi üniteleri, en hassas sıcaklık 
kontrolünü tek ve çok bölmeli soğutma 
çözümleri ile sağlıyor. Thermo King, 
gerçek zamanlı izleme ve uzaktan izleme 
sistemi TracKing ™ ile, yükün güvenliğini 
sağlamak için sıcaklık sapmalarının 
tespit edilmesini ve anında harekete 
geçilmesine imkân sağlıyor.
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Şehir içi teslimatlar için 
soğutma çözümleri
Thermo King’in ilaç kitiyle 

donatılmış motordan tahrikli üniteleri, 
distribütörlerden, toptancılara, 
imalatçılardan hastanelere ve eczanelere 
nakliyat dahil olmak üzere “Son Nokta İlaç 
Teslimatı” için çözüm sağlıyor. Thermo 
King’in profesyonel mobil soğutma 
için soğuk konteyner çözümleri olan 
ColdCube ™, en zorlu çevre koşullarında 
biyomedikal ürünlerin, aşıların, kan 
tüplerinin ve biyolojik örneklerin 
güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar ve 
eczanelere ve doğrudan hastalara dağıtım 
için idealdir.

Hava taşımacılığı için  
soğutma çözümleri
Thermo King’in hava kargo 

taşımacılığında kullanılan soğutma 
ünitesi, hava taşımacılığı için aktif 
konteynerlerde pazar lideri olan 
Envirotainer ile işbirliği içinde üretiliyor 
ve esas olarak farmasötik ürünlerin 
taşınması için kullanılıyor. Ünite, yalıtımlı 
bir kargo konteyneri içine monte 
edilmiştir, bu da pasif çözümlere kıyasla 
çok güvenilir bir sıcaklık yönetimi 
sağlıyor

İlaç Ürünleri İçin Soğutmalı 
Depolama Çözümleri
Thermo King’in soğuk hava deposu 

çözümleri, planlanmamış geçici soğuk 
depolama gereksinimleri veya ek 
depolama kapasitesi gerektiren üretim 
operasyonları için kullanılabilir. İlaçlar 
için geçici soğuk depolama ihtiyaçlarının 
artması ve hastane ortamlarında ekstra 
kapasite ile Thermo King’in soğuk 

depolama çözümleri, güvenli, 
etkili, esnek ve mobil 
depolamanın yanı sıra 

düşük veya çok düşük 
sıcaklıklarda geçici test 

yetenekleri sunuyor.
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Kompetan ile sektöre yeni bir hizmet 
modeli anlayışı getirdiklerini belirten 
Temsa İş Makinaları İş Makinaları Satış 
ve Satış Sonrası Hizmetleri Direktörü 
Burçak Birand, “Temsa İş Makinaları’nda 
hizmet odaklı anlayışı benimseyerek 
faaliyetlerimizi sürdürerek müşterilerimizin 
çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu 
bakış açısıyla sektöre kazandırdığımız hem 
bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin 
faydalanabildiği Kompetan hizmet 
modeli, bakımlar da dahil ekstra ücretin 
ödenmediği birçok hizmeti kapsıyor. 
Kompetan hizmeti alan müşterilerimiz, 
pek çok VIP hizmet avantajından da 
faydalanarak işlerini kolaylıkla yürütme 
ve kazançlarına kazanç katma fırsatı 
elde edecekler. Sektör standartlarının 
üzerinde bir hizmet anlayışıyla 
sunduğumuz Kompetan hizmet modeliyle 
müşterilerimizin işine değer katmayı 
hedefliyoruz” dedi.  

Komatsu’dan benzeri 
görülmemiş yepyeni 

hizmet modeli Kompetan

Burçak Birand
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6.000 saat boyunca  
bakım masrafı yok
Kompetan ile 6.000 saat boyunca 

makinaların tüm periyodik bakımları 
-ataşmanlı kullanımdan kaynaklı ilave 
parça değişimleri hariç- orijinal Komatsu 
yedek parça ve yağlarla, Komatsu yetkili 
servisleri tarafından ücretsiz olarak 
yapılıyor. Böylece müşterilerin bakım 
maliyetleri sıfıra iniyor. Ayrıca periyodik 
yağ analizleri ve KOMTRAX uydu takip 
sistemi üzerinden elde edilen bilgilerle 
hazırlanan sağlık raporları, müşteriler ile 
düzenli aralıklarla paylaşılarak oluşabilecek 
muhtemel arıza riskleri de minimuma 
indiriliyor. Bu sayede arıza gerçekleşmeden 
zamanında yapılan müdahaleler ile ani iş 
kayıpları riski de bertaraf ediliyor. Ayrıca 
müşteriler 3 yıl veya 6.000 saate kadar 
uzatılmış komponent garantisi sayesinde 
sürpriz masraflardan da kurtuluyor.  

Daha verimli ve daha tasarruflu 
Kompetan ayrıcalıkları dahilinde 

makine satın alındığında makinanın 
doğru kullanımı için yüz yüze veya 
online operatör eğitimleri ücretsiz 
olarak veriliyor. KOMTRAX uydu takip 
sisteminin raporları sayesinde operatörün 
olası kullanım hataları da belirlenerek 
gerektiğinde operatör eğitimleri ücretsiz 
olarak sunulmaya devam ediyor. Böylece 
operatörden kaynaklanan aksaklıkların 
ve yanlış kullanımların önüne geçiliyor. 
Makinanın ve operatörün verimliliği 
artarken makinanın daha tasarruflu 
kullanılması sağlanıyor. 

Maksimum ikinci el değeri
Tüm bakımları orijinal yedek parça, 

yağlar ve Temsa İş Makinaları yetkili servis 
uzmanlığıyla gerçekleştirilen makinalar 
uzun süre ilk günkü performanslarına 
sahip oluyorlar. Böylece ikinci elde de 
kolaylıkla yüksek değerde alıcı buluyorlar. 

İstenildiği anda VIP destek 
Temsa İş Makinaları Kompetan’ın 

ayrıcalıklı satış sonrası hizmetleri 
kapsamında, Müşteri Destek Merkezi 
üzerinden iş makinasıyla ilgili arıza, 
bakım ve performansla ilgili teknik destek 
sunuluyor. Kompetan ayrıcalığına sahip 
makina sahipleri risk almadan, masraflarını 
en aza indirerek Temsa İş Makinaları 
ve Komatsu desteğiyle işlerini güvenle 
sürdürebiliyorlar. Daha kazançlı ve daha 
konforlu hizmet çözümü Kompetan 
hakkında daha fazla bilgi almak için 0850 
480 18 46 numaralı telefondan, 0530 918 
08 46 Whatsapp hattından veya www.
komatsu.com.tr/kompetan  web sitesi 
üzerinden iletişime geçilebilir.

Komatsu 
iş ve maden 

makinalarını Temsa 
İş Makinaları Kompetan 
avantajlarıyla satın alan 

müşteriler, bakım masraflarını 
sıfırlarken birçok yeni hizmetten de 

faydalanabiliyor. Müşterilerinin çözüm 
ortağı olma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren

 Temsa İş Makinaları, iş makinasıyla 
satış sonrası hizmetleri bütünleştiren, 

her şey dahil yeni hizmet 
modeli Kompetan ile 

müşterilerinin işlerine 
ve makinalarına 

değer 
katıyor. 
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Karatay Belediyesi, vatandaşa daha 
etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek 
amacıyla araç filosuna 15 yeni araç 
dahil etti. Hizmet filosuna dâhil edilen 
araçların 3’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hibe edilirken, 12 araç ise 
Karatay Belediyesi tarafından herhangi 
bir kredi kullanılmadan belediyenin 
öz kaynaklarıyla satın alındı. 8 milyon 
TL’ye mâl olan araçların hizmete alım 
programında konuşan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Karatay’ın bugünü 
kadar yarınını da inşa ve ihya etmenin 

sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. 
Hizmeti önceleyen vizyoner belediyecilik 
anlayışı ve sorumluluğuyla hareket 
ediyoruz” dedi. Bütün birimleriyle ilçe 
genelinde vatandaşa kaliteli hizmet 
vermek adına çalışmalarına devam eden 
Karatay Belediyesi, bünyesine kattığı yeni 
araçlarla filosunu daha da güçlendirdi.

Karatay Belediyesi 15 yeni araçla 
filosunu güçlendirdi
Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibe ettiği 3 

adet çöp aracının yanı sıra belediyenin 
öz kaynaklarıyla satın alınan 12 araç, 
belediyecilik çalışmalarında kullanılmak 
üzere vatandaşın hizmetine sundu. 13 
adet çöp aracı, 1 adet mobil hidrolik vinç 
ve 1 adet de vabil silindirden oluşan 
araçların toplam maliyeti ise 8 milyon TL. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni 
araçların hizmete sunulması programında 
yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi 
olarak Karatay’a sundukları hizmetlerin 
kalitesini yükselterek çalışmalarına devam 
ettiklerinin altını çizdi. 

Karatay Belediyesi
araç filosuna

15 yeni araç dahil etti

Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hizmeti 
önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı ve 

sorumluluğuyla hareket ediyoruz” dedi.
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Hizmeti önceleyen vizyoner 
belediyecilik anlayışıyla hareket 
ediyoruz
Başkan Hasan Kılca, “31 Mart Yerel 

Seçimlerinin ardından göreve gelirken 
öncelikli hedefimiz; belediyemizin 
bütün kaynaklarını doğru kullanmaktı. 
Bu hedefimize ulaşmak adına başarılı 
olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. 
Karatay’ın bugünü kadar yarınını da 
inşa ve ihya etmenin sorumluluğunu 
omuzlarımızda taşıyoruz. Hizmeti 
önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı 
ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 
Dünya genelinde yaşanan salgın sürecine 
rağmen belediye hizmetlerimizi azami 
ölçüde aksatmadan sürdürüyoruz. Bir 
yandan ilçemize yeni eğitim tesisleri, 
aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler 
gibi önemli projeler kazandırırken, diğer 
taraftan da asfalt çalışmalarımıza, yeni 
park yapımlarına, sıfır atık ve daha birçok 
alanda Karatay için çalışıyoruz”  
ifadelerini kullandı.  

İlçemizin dört bir yanına daha 
etkin ve hızlı hizmet götürme 
gayretimizi pekiştiriyoruz
Belediyelerin harcamaları içerisinde 

en yüksek kalemin araç kiralamaları veya 
alımları olduğunu belirten Başkan Hasan 
Kılca, bugüne kadar birçok alım ve projede 
olduğu gibi bu alımın da belediyenin 
kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğine 
vurgu yaptı. 

Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Karatay Belediyesi olarak her hafta ya 
temel atma ya da açılışla hizmetlerimize 
yenilerini ekliyoruz. Bu hafta farklı bir 
yatırımla hemşehrilerimize hizmet etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet araçlarımızı 

filomuzu güçlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi 
Mayıs ayı içerisinde 34 aracı hizmete 
almıştık. Bugün de 15 yeni aracımızı 
filomuza dahil ediyoruz. Bu araçlarımız; 13 
adet Çöp Aracı, 1 adet Mobil Hidrolik Vinç 
ve 1 adet Vabil Silindir’den oluşuyor. Araç 
filomuza dahil ettiğimiz 15 yeni aracımızın 
toplam maliyeti ise yaklaşık 8 milyon TL’dir. 
Belediye olarak bugüne kadar hep öz 
kaynaklarımızla bu alımları gerçekleştirdik. 
Bugün hizmete sunduğumuz araçların 
3’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
hibesiyle filomuza dahil ettik. Bu vesileyle 
Sayın Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür 
ediyorum. Geri kalan 12 aracımızın alımını 
ise herhangi bir kredi kullanmadan 
belediyemizin öz kaynaklarıyla 
gerçekleştirdik. Tabii belediyemizin hizmet 
aracı parkına bir yandan yeni araçlar dahil 
ederken, diğer yandan da belediyemiz 

araçlarının tamiri, bakımı ve onarımını da 
tesislerimizdeki makine ikmal sahamızda 
ve teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. 
Bu arada araçlarımızın yenilenmesiyle 
birlikte çok eski araçlarımızın tamir ve 
bakımının maliyet yüksekliği, işçilerimizin 
güvenliği dolayısıyla söz konusu araçları 
da filomuzdan çıkarmış olduk. Bugün 
filomuza dahil ettiğimiz araçlarla  
filomuzu daha da güçlendirmiş ve 
Konyamızın en büyük yüzölçümüne sahip 
ilçemizin dört bir yanına daha konforlu, 
etkin ve hızlı hizmet götürme gayretimizi 
pekiştirmiş oluyoruz. İlçemizin dört bir 
yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizin 
artarak, daha da genişleyerek devam 
etmesine katkı sunacak olan ve bugün 
hizmete aldığımız yeni araçlarımızın 
belediyemize, ilçemize ve şehrimize   
hayırlı olmasını diliyorum.”
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2020
FUAR TAKVİMİ

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

DUBAI  19-21 OCAK 2021 HELİKOPTER BAE – DUBAI MEDIAC
HELISHOW  TEKNOLOJİLERİ   COMMUNICATIONS
  FUARI

ICE EUROPE 09-11 MART 2021  ULUSLARARASI ALMANYA –  NIMBLE SHOWS
  DÖNÜŞÜM FUARI MÜNİH MEDIA

AUTOCOMPLEX 16-18 MART 2021 27.TICARI ARAÇLAR,  RUSYA –  ACS EXPO
  İSTASYON KURULUMU  MOSKOVA
  VE SERVİS 
  MALZEMELERI FUARI

IAA 7-12 EYLÜL 2021  ULUSLARARASI  ALMANYA– VDA
  TİCARİ ARAÇ VE HANNOVER
  YAN SANAYİİ FUARI 

AUTOMECHANIKA  14-18 EYLÜL 2021 ULUSLARARASI  ALMANYA- MESSE FRANKFURT
FRANKFURT  OTOMOTİV  FRANKFURT
  YEDEK PARÇA VE 
  AKSESUARLAR FUARI
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Pandemi dönemi sonrası, demir çelik 
endüstrisinin ilk kez bir araya geleceği 
bu fuar İstanbul Fuar Merkezi’nin 9-10 
numaralı salonlarında 29 Eylül -  02 Ekim 
2021 tarihleri arasında düzenlenecek. 
Dünya demir çelik endüstrisinin 
yöneticileri için gittikçe daha ilgi çekici 
bir hal alan Metal Expo Fuarı yurtiçi ve 
dışından sektörün önde gelen kurum 
ve kuruluşları tarafından destekleniyor. 
Sky Fuarcılık tarafından organize edilen 
Metal Expo, demir çelik endüstrisi için 
uzun bir süreden sonra bir arada olma 
fırsatı sunan ilk organizasyon olarak 2021 
sonbaharında, konferans ve panelleriyle 
endüstride birikmiş konulara çözümlerin 
önerileceği bir portal olarak tüm üretici ve 
kullanıcıları bir araya getiriyor. Sektörün 
önde gelen kuruluşlarının tekrar bir araya 
gelmek için gün saydığı organizasyon, 
Türkiye ve bölgesinde demir çelik 
konusunda önemli kararların alındığı, yeni 
üretim planlamalarının gündeme geldiği 
iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul, demir çelik 
endüstrisini “Metal Expo” 

fuarında yeniden ağırlayacak
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Daimler dünyasının en önemli otobüs 
üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sene 
25. yaşını kutluyor. 1995 yılında, otomotiv 
üretim tesisleri arasında ISO 9001 kalite 
sistem sertifikasyonuna ulaşan ilklerden 
olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, aradan 
geçen çeyrek asırda hem Türkiye’nin hem 
de dünyanın en teknolojik, en çevreci 
ve en kapsamlı entegre otobüs üretim 
merkezlerinden biri konumuna geldi. 
1993 yılında temelleri atılan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası için 25 yılda toplamda 
540 MEU aşkın yatırım gerçekleştirildi. 
Günümüzde yaklaşık 4 bin kişinin 
istihdam edildiği Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda 25 yıllık süreçte yaklaşık 
8 bin kişi çalıştı. Hoşdere Kampüsünde, 
Otobüs Operasyon birimlerinin yanısıra 
AR-GE Merkezi ve Daimler’ın Küresel 
IT Çözümleri Merkezi yer almaktadır. 
Üretimin yanında ürün geliştirme ve 
teknoloji çözümleri alanlarına da önemli 
yatırımlar yapılarak, hem istihdam artışı 
sağlanıyor hem de pek çok ilke imza 
atarak tüm dünyaya Türk mühendisliği 
ihraç ediliyor.  

Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 
biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nın üretim bantlarından ve 
kalite güvence süreçlerinden geçerek 
yollara çıkıyor. Yıllık 4500 üretim kapasiteli 
fabrikada üretilen Mercedes-Benz ve 
Setra markalı otobüslerin yüzde 90’ı, başta 
Avrupa olmak üzere 70’ten fazlaya ülkeye 
ihraç ediliyor. 2019 yılında toplam 3 bin 
985 adet otobüs ihracatıyla bu alanda 
da bir rekor kırılmıştı, 2020 yılında tüm 
dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullara 
rağmen Ocak - Ekim arası on aylık süreçte 
toplam 2 bin 614 adet otobüsün ihracatı 
gerçekleştirildi. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün; “12 Haziran 1993’te 
temellerini attığımız fabrikamız, 
bugün dünyanın en önemli otobüs 
merkezlerinden biri konumuna geldi. 

Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki 
üretimimize başladığımız 1995’den 
bugüne 25 yıllık süreçte sürekli gelişen, 
üreten ve yenilikleriyle markamızın 
öncü konumunu, otobüs alanındaki 
bayrak taşıyıcılığı misyonuyla sürdüren 
Hoşdere Otobüs Fabrikası, binlerce 
çalışanımızın emekleriyle bugünlere 
ulaştı. Çeyrek asırlık dönemde aralıksız 
yatırımlarımızla yüksek kalitede hizmet 
sunmayı hedefledik. Çevreci ve teknolojik 
uygulamalar ile verimliliğin her geçen gün 

İlklerin merkezi
Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası 25 yaşında

1995 yılında kapılarını açarak 
dünyanın en modern otobüs 

üretim merkezlerinden 
biri haline gelen Hoşdere 

Otobüs Fabrikası 25. yılında 
da bu unvanını koruyor. 25 
yılda 72.000’i aşkın otobüs 

üreten fabrika, 54 bin adedin 
üstünde otobüsün ihracatını 
sağlayarak ülke ekonomisine 

katkı sağladı.
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artırıldığı fabrikamızda yaklaşık 4 bin kişi 
çalışıyor. Daimler dünyasında Avrupa’da 
en fazla otobüs üreten ve aynı zamanda 
AR-GE faaliyetlerinde de kapsamlı yol 
testlerini gerçekleştiren fabrikamız, 
ülkemizde istikrarın sembollerinden biri 
oldu. 25 yılda aldığımız sorumlulukları 
başarıyla yerine getirerek hem yerel 
hem de küresel olarak yeni görevlerle 
yolculuğumuzu sürdürüyoruz.” dedi.  

Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
Bülent Acicbe, “53 yıldır Türk işçisinin ve 
mühendislerinin emeğiyle, Mercedes-
Benz markasının kalitesiyle devam eden 
faaliyetlerimizin son 25 yılında Hoşdere 
Otobüs Fabrikamız Türkiye’nin en önemli 
otomotiv merkezlerinden biri konumuna 
geldi. Türkiye’de satılan her iki otobüsten 
biri bu tesislerde üretiliyor ve Mercedes-
Benz Türk’ün imzasını taşıyor. Sadece 
üretim ile yetinmiyoruz. Fabrikamız 
bünyesinde 2009 yılında kurulan AR-

GE merkezimiz ile de hem Daimler 
bünyesindeki tüm otobüs dünyasında söz 
sahibiyiz hem de mühendislik ihracatımızla 
ülkemize katkı sağlıyoruz. Fabrikamız 
bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi; 
Daimler’in Almanya’dan Japonya’ya 
kadar 40’tan fazla ülkedeki IT ağına 
SAP lojistik sistemleri geliştiriyor ve 
yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayarak, 
kurulduğu 2013 yılından günümüze 
Türkiye’yi bilgi teknolojileri alanında bir 
üs konumuna getiriyor. 25 yılda aldığımız 
tüm sorumlulukları başarıya dönüştürerek, 
dünyanın en önde gelen otobüs üretim 
merkezlerinden birine taşıdığımız Hoşdere 
Otobüs Fabrikamız geleceğe emin 
adımlarla ilerlemesini sürdürücektir. Bu 
başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve 
paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. ”

Bir istihdam merkezi olarak 
Hoşdere Otobüs Fabrikası
Her çalışanın ailesi ve tedarikçi firmaların 

istihdamına olan katkısı da dâhil edildiğinde 

onbinlerce bireye etki eden bir üretim tesisi 
olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, Türkiye’nin 
alanında en etkili merkezlerinden biri 
konumunda. Çalışan bağlılığı ile de öne 
çıkan fabrikada, üretim tesisindeki 85 
çalışan, 25 yıl ve üzeri kıdeme sahip. 

Otobüs üretiminde    
bir dünya markası
Daimler dünyasının en önemli 

otobüs üretim merkezlerinden biri olan 
Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında 
Mercedes-Benz 0403 modeliyle başladığı 
üretim serüvenine bugün Mercedes-Benz 
Travego, Tourismo, Conecto, Intouro 
ve Setra marka araçlarla devam ediyor. 
2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs 
üreten fabrika, Ocak-Ekim 2020 tarihleri 
arasındaki on aylık süreçte 3 bini aşkın 
otobüs üretti. İlk otobüs ihracatını 1970 
yılında gerçekleştiren Mercedes-Benz 
Türk’ün toplam 58 bin adetlik otobüs 
ihracatının 54 bini Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’ndan üretildi.

Türkiye’nin ilk kataforez tesisi 
ile otobüsler korozyondan 
korunuyor
Dünyanın en teknolojik ve en çevreci 

otobüs üretim tesisleri arasındaki Hoşdere 
Otobüs Fabrikası, yapılan dev yatırımlarla 
bu unvanını korumayı sürdürüyor. 
Haziran 2004’te yaklaşık 10 milyon 
avroluk bir yatırım ile kurulan kataforez 
tesisi, Türkiye’de otobüs üretiminde bir 
ilk olup, uzun yıllar bu alandaki tek tesis 
olma özelliğini korudu. Kataforez süreci 
ile otobüslerin ihtiyaç duyduğu yüksek 
korozyon direnci güvence altına alınıyor. 

Dijitalleşen fabrikada Endüstri 
4.0 yöntemleri uygulanıyor,   
kâğıt tüketimi azaltılıyor
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 

Fabrikası’nda dört üretim sürecinde 
robotik uygulamalar kullanılıyor. İlk robotik 
uygulama karoser bölümündeki kaynaklı 
üretimde devreye alındı. Mevcut durumda 
6 robot ile metal malzemelerin kaynaklı 
birleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2016 
yılında boyahane astar uygulama süreci 
de robotik sistem ile gerçekleştirilmeye 
başlandı. Ağustos 2020’de ise kapak iskelet 
üretimi kaynaklı birleştirmelerde 2 yeni 
robot daha devreye alındı. Kapak iskelet ve 
kapak sacını tam otomasyonla yapıştırma 
amacıyla Kasım ayında otomatik kapak 
birleştirme tesisinde 3 adet robot ile bu 
alandaki faaliyetlere devam edilmesi 
planlanıyor. 
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“Yerinde Yönetim İlkesi” çerçevesinde 
uzun yıllardır her gün hiyerarşik 
kademelerde üretim durumlarının 
görüşüldüğü “Shop Floor Management” 
toplantıları da “Digital-Shop Floor 
Management” adı altında dijitalleşme 
süreçlerine dâhil edildi. Fabrikanın 
performans göstergeleri güncel ve şeffaf 
bir şekilde dijital enstrümanlar vasıtasıyla 
takip edilebilmekte, tedbir alınması 
durumunda hızlı karar süreçleri bu 
sayede işletilebilmekte. 

Kendi enerjisini üretebilen 
çevreci fabrika
1995 yılından beri kullanılan ve 

yaklaşık yüzde 25 oranında enerji 
tasarrufu sağlayan Bina Otomasyon 
Sistemi’nin yazılımında son versiyon 
2019 yılının son aylarında devreye alındı. 
Bu sayede sistemin bir parçası olan 
zaman programları; aydınlatmaların ve 
ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz 
yere çalışması engelliyor. Ortam sıcaklığı 
ısı kontrol cihazları ile izlenirken; 
aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri 
ve pompalar ise zaman programları ile 
kontrol ediliyor. Isı geri kazanım sistemi 
ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen 
havadaki ısı geri kazanılarak tekrar 
ortama veriliyor. Enerjinin daha verimli 
kullanılmasını hedefleyen ve enerji 
kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek 
olumsuz çevresel etkileri kaynağından 
engellemek amacıyla Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon 
Tesisi” sayesinde doğalgaz kullanılarak; 
elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde 
ediliyor. Bu sistemle elektrik 
ihtiyacının yüzde 100’ü, kış 
aylarında ise ısı ihtiyacının 
yüzde 40’ı ve yaz aylarında 
klima amaçlı soğutma 
ihtiyacının bir kısmı 
karşılanıyor.

Araç başı enerji 
tüketiminde  
en düşük değere 
ulaşıldı
Mercedes-

Benz Türk 
Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, araç 
başı enerji 
tüketimini bir 
önceki yıla 
göre yüzde 
9,6 oranında 
azaltarak 

2019 yılında tarihinin en düşük “Araç 
başı enerji tüketim” değerine ulaştı. 
2019 yılında ayrıca fabrikadaki CO2 
salınımında bir önceki yıla göre yüzde 
11,3 oranında düşüş sağlandı. 2007 
senesinden beri Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
sürdürülen tüm enerji verimliliği 
çalışmaları kapsamında, araç başı yüzde 
35’in üzerinde enerji tasarrufu elde 
edilirken, karbondioksit salınımında yıllık 
10 bin ton civarında düşüş sağlandı. 

Enerji üretiminde sırada  
güneş enerjisi var
“Enerji Yönetim Sistemleri 

Tamamlama Sertifikası” bulunan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası ayrıca ISO-50001 Enerji 
Yönetim Sistemi sertifikasını da almak 
için çalışmalara başladı. Sürdürülebilirlik 
kapsamında yatırımlar yapmaya devam 
eden fabrikada, 100 kWp gücünde bir 
pilot güneş santrali devreye alındı. Bu 
pilot güneş santralleri ile birlikte ilerleyen 
yıllar içinde güneş enerjisi kullanma 
hedefine doğru da ilk adım atılmış oldu.

“Atık Yönetimi”ne    
1 milyon avroluk yatırım
Mercedes-Benz Türk’ün “Atık 

Yönetimi” ile ilgili 1 milyon avronun 
üzerinde yatırım yaptığı Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda; tehlikeli ve 
tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda 
ayrıştırılarak bertaraf işlemine 
gönderiliyor. 

“Hava Kirliliği Kontrolü” kapsamında 
yaptığı 110 bin avroluk yatırım ile fabrika 

bacalarının bir kısmında yeniliğe 
giden Mercedes-Benz Türk; 

yanma, yapıştırma ve 
boya süreçlerinden 
kaynaklanan uçucu 
organik bileşen 
emisyonlarını kontrol 
altında tutuyor.

2017 yılında 
uygulanmaya 

başlanan “Sıfır Atık Su” projesiyle de 
fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular 
fabrika içerisinde bulunan endüstriyel 
ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek 
deşarj ediliyor.

Hoşdere Otobüs   
Fabrikası’nın ilkleri 
Türkiye’deki otomotiv ana sanayinde 

bir ilk olarak 1995 yılında ISO 9001 kalite 
belgelerini alan ilk üretim tesisi.

Otobüs üretiminde Türkiye’deki 
ilk kataforez daldırma tesisi. Otobüs 
üretiminde ilk hava yastığı uygulaması.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 
dair önemli tarihler

•	 1995:	Hoşdere	Otobüs	Fabrikası	hizmete	
girdi	ve	aynı	yıl	Mercedes-Benz	Türk	A.Ş.	
İstanbul	tesisleri,	İSO	9001	kalite	belgesini	
aldı.

•	 2005:	Hoşdere	Otobüs	Fabrikası	ikinci	
yatırım	aşaması	tamamlanarak	karoseri	
imalatı	tesisi	faaliyete	geçti.

•	 2007:	Davutpaşa	Fabrikası’nın	kapanması	
ile	otobüs	üretiminin	tamamı	Hoşdere	
Otobüs	Fabrikası’nda	olacak	şekilde	
düzenlendi.

•	 2010:	“Hoşdere	2010”	isimli	proje	
tamamlandı.	Bu	yatırım	ile	yıllık	üretim	
kapasitesi	yükseltildi,	üretim	sürecinin	
verimliliği,	üretim	ve	ürün	kalitesi	artırıldı.	

•	 2011:	Hoşdere	Otobüs	Fabrikası’nda	
atık	yönetimi	ve	enerji	yönetiminden	
oluşan	yeni	çevre	yönetim	sistemi	hayata	
geçirildi.	Şirket,	atık	yönetimi	sistemi	

için	1	milyon	avro	tutarında	yatırım	
gerçekleştirdi.
•	 2015:	Mercedes-Benz	
Türk,	75.000.	otobüsünün	
üretimini	Hoşdere	Otobüs	
Fabrikası’nda	tamamladı.
•	 2018:	Mercedes-Benz	
Türk,	85.000.	otobüsünün	
üretimini	Hoşdere	Otobüs	

Fabrikası’nda	tamamladı.
•	 2020:	
Mercedes-Benz	
Türk,	95.000.	
otobüsünün	
üretimini	
Hoşdere	
Otobüs	
Fabrikası’nda	
tamamladı.

Süer Sülün Bülent Acicbe
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Hatay Samandağ’ın 5 km. kuzeyinde 
denize hâkim bir yamaçta MÖ.300 
yıllarında Seleukos Nikator tarafından 
kurulan şehrin sonunda dağdan gelen 
dere ağzında bir iç liman bulunuyordu. Bu 
liman aynı zamanda Antakya bölgesinin 
ticari yönden önemli bir merkezi 
konumunda idi. 

Ancak, dağlardan gelen sellerin limanı 
doldurmaya başlaması üzerine İmparator 
Vespasianus zamanında dağın bir bölümü 
delinerek bir tünel açılması ve böylece 
limanın sellerin getireceği alüvyonlardan kur-
tarılması düşünülmüştür. Bunun üzerine ça-
lışmalara İmparator Vespasianus (MS.69- 79) 
zamanında başlanmış, oğlu İmparator Titus 
(MS.79-81) zamanında da tamamlanmıştır. 

Bununla beraber bir belgede İmparator 
Antonius Pius (138-161) zamanında 

tamamlandığı da yazılıdır. Bu 
durumda tünelin ne zaman 
tamamlandığı kesinlik kaza-
namamıştır. Burada yapılan 

çalışmalarda derenin önü bir duvarla kapatıl-
mış ve sel suları yüksekliği 7.00 m., genişliği 
de 6.00 m. olan bir tünel ile limandan uzakta 
denize akıtılmıştır. Bu çalışma sonucunda da 
limanın dolması önlenmiştir. Titus Tüneli 130 
m. uzunluğundadır. Bu kanalın uzunluğu 
girişten Çevlik’e kadar 1.380 m.dir. Günümüz-
de tünelin üzerinde blok taşlardan yapılmış, 
bugün de kullanılabilir durumda olan tek 
kemerli bir Roma köprüsü bulunmaktadır.

BİN ESİRİN YAPTIĞI

Titus Tüneli
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AĞIR ROMANTİK
Yönetmen : Deniz Denizciler
Oyuncular : Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat
Ülke : Türkiye

Sanatla ilgili bir annenin ve profesör bir babanın kızı olan Aslı, 
konservatuvarda okumaktadır. Aslı’nın hayatı, bir gün Beyoğlu’nda 
yürürken bir kapkaççının çantasını çalması ile bambaşka bir hal alır. 
Yaşadığı olay sonrası büyük bir korkuya kapılan Aslı’ya, bu sırada 
olaya şahit olan Kerem adında bir adam yardım eder ve çantayı 
bularak Aslı’ya teslim eder. Bu tatsız olay sayesinde tanışan Aslı ve 
Kerem, görüşmeye devam ederek çok geçmeden güzel bir ilişkiye 
başlar. Ancak Kerem, ayrı dünyalara sahip olduğu sevgilisine kendisini 
bambaşka biri olarak tanıtır. Finans uzmanı olarak kendisini tanıtan 
Kerem, babasının İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin başı olduğu 
gerçeğini de gizler. Ancak yaşananlar, onların en mutlu günlerinin 
akıllarından hiç çıkmayacak bir güne dönüşmesine neden olur.

A FALL FROM GRACE
Yönetmen : Tyler Perry
Oyuncular : Crystal Fox, Phylicia Rashad, Bresha Webb
Ülke : ABD

A Fall from Grace, kocasını öldürmekle suçlanan bir kadının 
hikayesini konu ediyor. Grace Waters, Virginia topluluğunun 
önemli üyelerinden biridir. Oğlunun, kocasının eski metresi ile 
kaçmasından sonra tamamen kendi yaşamına odaklanır. Bu sırada 
da aşk ikinci kez kapısını çalar. Bir yabancıya gönlünü kaptıran 
Grace, çok geçmeden yeniden evlenir. Ancak işler bu sefer de pek 
yolunda gitmez. Kocası çok geçmeden Grace’in hayatını, kariyerini 
ve akıl sağlığını bozmaya başlar. Bu süreçte kocasının ölümü ise 
okların Grace’in üzerine çevrilmesine neden olur. Grace, kocasını 
öldürmekle suçlanmaktadır. Ancak Grace’in tuttuğu avukat, büyük 
bir komplonun kurulmuş olabileceğini fark eder.
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2021 VAR OLMAK
Yazar : Zeynep Turan
Yayınevi : İnkılap Kitabevi

2021 yılının ruhunda Var Olma sanatını öğretmek var. Hangi burçlar var olma mücadelesi ve-
recek hangileri varlığını kanıtlayacak? 2021’de huyunu değiştiren burçlarla yolunu değiştiren 
burçlar arasında mı kalacağız? Herkesin yaptığını yapmayan, kafasına koyduğunu yaşayan Tür-
kiye’nin siyasi kaderi hangi yöne gidecek? Pandemi diye çıkılan yolun sonu gelecek mi? Yeni 
normalde şekil değiştiren eğitim sistemi artık kalıcı mı olacak? Dünyanın eş zamanlı öksürmesi 
Dijital Diktatörlüğü mü önümüze sürecek? Hibrit insan teknolojisi küresel savaşları beraberin-
de mi getirecek? Ekonomik kriz, hangi ülkenin hiperenflasyon altında ezilmesine neden ola-
cak? Akdeniz’de ön görülemez savaşların başlangıcını kim tetikleyecek? Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) 32 yıl sonra nasıl dünya gündemine gelecek? İnsanlık, dünyanın sahibi gibi dav-
rananların elinden kurtulabilecek mi? 2021 yılı hafızalarımıza reset mi atacak?”

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Yazar : İlber Ortaylı
Yayınevi : Kronik Kitap

Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan 
her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ih-
tiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada 
geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hayatı hakkınca ve nitelikli 
yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye’de 
herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil.

HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Yazar : George Orwell
Yayınevi  : Can Yayınları

Distopik romanlarıyla ünlenen İngiliz Yazar George Orwell tarafından 1945 yılında 
yayımlanan Hayvan Çiftliği adlı roman, masalsı atmosferinin altında derin bir sis-
tem eleştirisi barındırıyor. Fabl türünde kaleme alınan eser, yazarın 1984 adlı roma-
nıyla birlikte en geniş kitlelere ulaşan yapıtları arasında yer alıyor. Ön yüzünde bir 
çiftlik ve içinde yaşayan hayvanları konu edinen roman; devletleri, yönetim biçim-
lerini ve toplumları sembolik olduğu kadar sade bir anlatımla ele alıyor.
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BULMACA
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Sudoku
 2    9    6
   9 8  4 2
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 6   1 9 5
  9 8     6
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SOLDAN SAĞA
1.  Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e 

dökülürken oluşturduğu, doğal 
güzelliğiyle tanınmış göl

2.  Aletler bütünü
3.  Çanakkale ilinde ünlü bir antik kent
4.  Tanıtma filmi
5.  Halk dilinde küçük çömleğe ya da 

güveç kabına verilen ad
6.  Fesleğen de denilen, yaprakları 

güzel kokulu bir süs bitkisi
7.  Lup, mercek
8.  Ekip gereçleri
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.  Mantıkta verilen bir önermeden 

çıkarsama yoluyla varılan sonuç
2.  Hırslı
3.  Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç
4.  Yabancı ve uzak ülkelerle ilgili, bu 

ülkelerden getirilmiş
5.  Eğimölçer
6.  Tek tohumluk kuru meyve
7.  Jüpiter gezegenine verilen bir ad
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• 2 kilogram deniz levreği
• 1 tatlı kaşığı tane karabiber
• 1/2 tatlı kaşığı kişniş tohumu
• 1 adet orta boy limon
• 1 adet defne yaprağı
• 1/4 demet maydanoz
• 800 gram ince tuz
• 3 adet yumurta beyazı

Yumurta beyazlarını derin 
bir kaseye alın. Yumurta 
sarılarının beyazlarına 
bir parça bile karışmamış 

olmasına dikkat edin. Tuz 
ilavesiyle koyu ve sert bir kıvam 

alana kadar yumurta beyazlarını 
bir mikser yardımıyla çırpın. 

Yumurta beyazları kıvam aldığında 
tuzu azar azar ekleyip bir spatula 
yardımıyla karıştırın. Balığı kendi 
suyunda ve nefis bir şekilde pişirecek 
sihirli karışım hazır. Bütün balığı 
yıkadıktan sonra suyunu süzdürün ve 
kağıt havlu yardımıyla iç kısmını ve 
üzerini iyice kurulayın.

Fırın tepsisinin tabanını yağlı 
kağıtla kaplayın. Hazırladığınız tuz 
karışımından az bir miktar yağlı kağıt 
üzerine alın. Tuzu, balığın boyutu 
uzunluğunda yayın.

Bütün balığı ince tuz katmanı 
üzerine yerleştirin. İç kısmına yıkayıp 
kuruladığınız maydanozları, defne 

yaprağı, tane karabiber, kişniş 
tohumu ve ince dilimlenmiş limon 
dilimlerini yerleştirin. Kalan tuz 
karışımıyla balığın üzerini ve çevresini 
elinizle sıkıca bastırarak boşluk 
kalmayacak şekilde kaplayın. Tuz katı 
kalın olmalı, balık bir tuz tepesinin 
altında kalmalı. Arzuya göre üzerine 
limon dilimleri yerleştirdikten sonra 
önceden ısıtılmış 200 derece fırında 
40-45 dakika kadar pişirin.

Pişirme süresi tamamlandığında 
tuz katmanı hafif bir renk almış ve 
sertleşmiş olmalı. Fırından aldığınız 
balığın kabuğunu bıçağa bir et 
döveceği yardımıyla hafif hafif 
vurarak kırın. Böylelikle balığın üzerini 
kaplayan tuz katını tek parça halinde 
çıkartın. Üst ve yan kısımlarında kalan 
tuz parçalarını ayrı bir kenara alın. Deri 
kısmını kaldırdığınız balığın kendi 
suyunda pişen beyaz etini bir kaşık 
yardımıyla servis tabaklarına çıkartın.

Afiyet Olsun.

Malzemeler

H
az

ırl
an

ış
ı

Tuzda Balık
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

Tel: +90 312 441 61 72 73 Faks: +90 312 441 61 76 servis@profimak.com.tr www.profimak.com.tr

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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Şehirler arası 
taşımacılığa yeni tanım
Conti Hybrid HD3
›  Mükemmel kilometre performansı

› Üstün yakıt verimliliği

› Hizmet ömrü boyunca mükemmel ıslak zemin performansı

Conti Hybrid HD3 315/80 R 22,5

Çeker aks lastiği

www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon
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