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Ahde Vefa...
A
hlaki açıdan önemli olan sözünde
durmanın karşılığı ahde vefa
olmaktadır. Doğruluktan ve
dürüstlükten şaşmadan sözünü
tutan anlamına gelmektedir.
Verilen sözlere, anlaşmalara
ve konuşulanlara bağlı kalmak
demektir. Sözüne sadık kalanlar
için kullanılan bir kelimedir. Hukuki
açıdan bakıldığından ahde vefa,
anlaşmalara ve sözleşmelere uyma
zorunluluğu olması durumudur.
Demem odur ki; bizim
kültürümüzde bir saygı vardır, bir
değerdir söz vermek ve sözünün
arkasında durmak. Selam verenin
selamını almak, kapını çalana kapını
açmak, uzanan eli boş çevirmemek
gibidir. Yola çıktığını yolda
bırakmamak, dertliyi deva olmak,
baktığını görmek, işittiğini duymak,
dokunduğunu hissetmek gibidir
yani.
Gördüğünü görmezden gelmek,
acı çekene kulak tıkamak, önce ben
diyerek başkasını ötelemek, mağdura
sırt çevirmek, sorumluluktan kaçmak
yoktur bizim kitabımızda.
Biz kim miyiz? Yüreğini emeğine
katanlar, alan elden çok veren el
olmaya çalışanlar, isteyemeyenler,
uman ama boyun eğmeyenler…
Aç gördüğünde doyuran, hasta
gördüğünde şifa arayan, dertliye
dermen olmaya canını adayan,
bu bana bu sana diyerek hep ben
demeyenleriz.
Bu kadarı yeter diyerek kanaat
edenleriz. Paylaşmayı insanlık sayan,
komşusu açken tok yatmayanlarız.
Yaptığını iyilik saymadan, üleşmeyi
sadaka bilmeyenleriz. Üç günlük
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dünya hayatından giderken keşkeleri
iyi kilerinden çok olmayan, başı dik,
alnı açık son nefes verenleriz.
“Bizi bilen bilir dostlar, bilmeyen
de kendi gibi bilir.”
“Bana bir ben lazım bir de beni
anlayan, bizi bir biz biliriz bir de
yaradan” diyenleriz biz.
Biz diyebilmek için; ortak
değerleri olmaları insanın. Hayat
felsefesi olmalı. Nedenleri bilmeleri
ve nasılları anlatabilmeli. Önce kendi
olmalı, sonra bizlere karışabilmeli.
“Afrika’da çalışan bir antropolog
bir kabilenin çocuklarına bir oyun
oynamayı önerir, ağacın altına
koyduğu meyvelere ilk ulaşanın
ödülü o meyveleri yemek olacaktır.
Onlara, “Haydi, şimdi başla!
Birinci olan alacak!” diye start verir…
O an bütün çocuklar el ele
tutuşur, koşarlar ağacın altına
beraber varırlar ve hep beraber
meyveleri yemeye başlarlar.
Antropolog neden böyle
yaptıklarını sorduğunda şu cevabı
verirler;
“Biz “ubuntu” yaptık: Yarışsa
idik, yarışı kazanan bir kişi olacaktı.
Nasıl olur da diğerleri mutsuzken
yarışı kazanan bir kişi ödül meyveyi
yiyebilir?
Oysa biz ubuntu yaparak hepimiz
yedik.” Ubuntu’nun anlamını
açıklarlar onların dilinde:
UBUNTU: “BEN, BİZ
OLDUĞUMUZ ZAMAN ‘BEN’İM”
BAZEN KARDEŞLİK KAN BAĞI
İLE OLMUYOR…
Saygılarımla...
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Koluman Unimog
U530 kar mücadele
aracını RoadShow
etkinliği ile tanıttı

1 Şubat - 5 Şubat tarihleri arasında
gerçekleştirilen RoadShow Etkinliği
kapsamında Koluman müşterilerine ziyaretler
gerçekleştirerek, Unimog U530 araç tanıtımını
hem katalog hem görsel hemde uygulamalı
şekilde gerçekleştirdi.
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Kayseri Büyükşehir
Belediyesi /
Kayseri İtfaiyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine
İkmal park sahasında gerçekleştirilen
araç tanıtımında, Unimog aracın
teknik özellikleri detaylı bir şekilde
anlatıldı. Farklı kullanım alanlarına
dikkat çekilerek, aracın farklı üstyapılar
ile birlikte yıl boyu kullanıma uygun
bir araç olduğu özellikle belirtildi.
İlgili şoförler testler ve uygulamalar
sonrası aracın kullanım rahatlığını,
işe yatkınlığını, kullanım esnasında
güç kaybetmemesi hususlarında
memnuniyetlerini özellikle ifade etti.

Sivas Belediyesi
Müdürlükler bazında yoğun bir
katılım eşliğinde gerçekleşen Unimog
tanıtımda, aracın tüm teknik özellikleri
detaylı bir şekilde anlatıldı ve araç
üzerinde incelendi. Gerçekleştirilen
kar mücadele uygulamalarında
aracın kabiliyeti ve verimliliği müşteri
tarafından özellikle beğenildi. Üstyapı
çeşitliği ve uygulama yelpazesi
genişliği müdürlük birimlerine
anlatılarak, kullanım alanlarına dikkat
çekildi. Unimog aracın karla mücadele
haricinde Park Bahçeler Müdürlüğü,
İtfaiye ve Temizlik İşleri bünyesinde
kullanılabileceği müşteri tarafından
memnuniyetle karşılandı.
6x4 ve 400 beygir kamyonların dahi
yetersiz kaldığı alanlarda Unimog
aracın 300 beygir güce sahip olmasına
rağmen, daha verimli ve etkili çalıştığı
uygulamalarda müşteri tarafından da
gözlemlenerek teyit edildi.

Erzincan Belediyesi /
Erzincan İl Özel İdaresi
Belediye ve İl Özel İdaresi yetkililerinin
katıldığı Unimog tanıtımında öncelikle
araç teknik bilgileri verilerek, Euro 6
motorlu yeni versiyon Unimoglarda
bulunan farklılıklar anlatıldı. Aracın
hidrolik kapsamı ve kullanım
kolaylıkları müşterinin dikkatini
ve beğenisini kazandı. Araç İl Özel
İdaresi yetkilileri tarafından daha
detaylı incelendi. Unimog ile birlikte
kullanılabilen Rotatif ekipmanı
hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.
2021 RADÜS DERGİSİ
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Erzurum Büyükşehir
Belediyesi
2016 yılında Erzurum Büyükşehir
Belediyesine teslim edilen 1 adet
U530 araç halen belediye tarafından
aktif olarak kullanılmakta. Unimog
aracın kullanım alanları ile üstyapı
yelpazesi hakkında detaylı bilgi
paylaşıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar
sonrasında, aracın müşteri tarafından
aktif kullanılmayan özelliklerine dikkat
çekilerek, müşterinin araç kullanım
verimliliğini arttırmasına katkı sağlandı.
Diğer araç/makine imkanları ile yapılan
kar mücadele işlerinin Unimog araç
ile daha kısa ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilebileceği uygulamalarda
test edilerek kanıtlandı ve müşteri
tarafından büyük beğeni aldı. Aracın
kolay kullanımı ve rahat anlaşılabilir
iç dizaynı sayesinde, operatörün
yapılacak işe konsantre olarak
daha verimli çalışabileceği yapılan
uygulamalarda birebir gösterilmiş oldu.

Ağrı Belediyesi
Unimog araç tanıtımı kapsamında
04.02.2021 tarihinde Doğubayazıt’ta
gerçekleştirilen “Ağrı Dağı tırmanışa
açılış’’ programına katılarak, Ağrı
Valisine, Ağrı Belediye Başkanına ve İl
Jandarma Komutanına araç hakkında
detaylı bilgiler verildi. Aracın özellikle
Ağrı merkez ve Ağrı dağı yolunda kar
mücadele işlerinde oluşturacağı katkı
ve faydaları ele alınarak, müşterinin
araç ihtiyacına dikkat çekildi. Yapılan
tüm bu ziyaretler sonrasında Unimog
U530 araç tanıtımı büyük bir ilgi ile
tamamlanmış oldu.
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DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
2021 RADÜS DERGİSİ
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OKT Trailer 2. Nesil süt
tankeri ile kalitesini
Avrupa standartlarına
konumlandırdı

2015 yılından bu yana ürettiği
yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına
kazanç sağlayan OKT Trailer, Ar-Ge
çalışmaları kapsamında tankların sadece
dış yüzeylerini değil iç yüzeylerini de parlak
hale getirerek sütün kalitesini alışıla
gelmiş çizginin dışında zirveye taşıdığı
2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı
teslimatlarına devam ediyor.
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Gıda lojistiğine sağladığı avantaj ve
yenilikleri ile ilklerin markası olan OKT
Trailer ihracat yaptığı birçok ülkenin
farklı yol standartlarına ve coğrafi
koşullarına özel olarak ürettiği süt
tankerinde sektörünün öncüsü olmaya
devam ederken, yenilikçi düşüncenin ve
inovasyonun peşinden giderek Avrupa
standartlarının en üst noktası olan parlak
iç- dış yüzeyi, fazla yük taşıma kapasitesi
ve kullanım kolaylıkları sağladığı 2. nesil
süt tankerini Türkiye’de lider seviyeye
konumlandırdı.

MURAT BAKIRCI: SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLULUK
DUYUYORUZ
Türkiye’ye bir ilki daha kazandırmanın
haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen OKT
Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat
Bakırcı; “Müşterilerimizi yeni ürünler ile
tanıştırarak, dünya standartlarında üretim
kalitesi ile ülkemizi sektör bazında başarı
ile temsil etmek için Ar-Ge çalışmalarına
ağırlık veriyoruz. 2015 yılından buyana
ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde
taşıma kalitesini arttırmak için yapılan
çalışmalar kapsamında sadece dış yüzey
değil tank iç yüzeyinde de aynı kalite
performansı ile tam koruma sağlıyoruz.
Böylece işletmelerin daha sağlıklı süt
taşımasına imkân sağlıyoruz. 2. nesil süt
tankeri ile OKT, sütün kalitesini korumaya
yönelik özel ve ısı yalıtım malzemesi ve
fazla bölme sayısı kullanılmasına rağmen
daha çok süt taşıma imkanını sunarak
güvenli hafiflikten ödün vermeden
bu konudaki tecrübesini Avrupa
standartlarına konumlandırdı. Türkiye’deki
yeni girişimlere ufuk açarak üreticilerin
öngörülerinin geliştirilmesine vesile
olan OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile bu
konuda da ülkemizdeki üreticilerin kalite
standartlarını yükseltmelerine yönelik

çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bugün
63 yıldır Türkiye’de sunduğu hizmetleri
ile süt ve süt ürünleri sektörünün
öncüleri arasında yer alan Önallar
Gıda’ya süt lojistiğinde kullanmaları
için teslimatını gerçekleştirdiğimiz 2
adet süt tankerlerimiz ile halk sağlığının
korumasına ve ürünleri ile damak lezzeti
sunmalarına vesile olmaktan mutluluk
duyuyoruz.” diye konuştu.

ALİ ÖNAL: GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİNİN
HER AŞAMASINDA GÜVENİLİR
MARKALAR İLE ÇALIŞIYORUZ
Önallar Gıda olarak üç nesildir devam
eden marka yolculuğunda işlerini her
zaman severek yaptıklarını dile getiren
Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Önal gerçekleştirilen teslimat töreninde
şöyle konuştu; Süreç yönetimimizin her
aşamasında alanında uzman kadromuz
ve teknolojik imkanlarımızla ülkemizin
güvenine layık, sofralarına ayrıcalıklı
lezzet katacak ürünler üretmeye
çalışıyoruz. Bu ürünlerin üretimin her
aşamasında performansımızı en üst

seviyeye taşımamız gerektiği bilinci ile
OKT Trailer süt tankerinin sağlıkla taşıdığı
sütleri işlemeye ve böylece Türkiye’nin
dört bir tarafına sağlıklı ve güvenilir
ürünler sunmaya devam edeceğiz.
Bildiğiniz üzere bizim için en öncelikli
nokta ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra
hijyen ve halk sağlığıdır. Bünyemizde
bulunan süt ve süt ürünlerimiz haricinde
İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale olmak
üzere birçok ilde çiğ süt dağıtımı da
gerçekleştiriyoruz. Bunun için taşınan
sütün tüm özelliklerinin dolumdan
boşaltımına kadar çok iyi korunması
gerekmektedir. Ayrıca boşaltım sonrası
tank içi temizliği ile de sütün tutunması
ve bakteri oluşumunun engellenmesi
gerekmektedir. OKT Trailer süt tankeri ile
işlediğimiz sütün değerine sahip çıkarak,
bizi biz yapan bu toprakları ve değerlerini
korumaya devam edeceğiz.”
OKT Trailer’da yapılan teslimat töreni
Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Önal, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan
Maraş ve Yurt İçi Satış Pazarlama Müdürü
Murat Bakırcı‘nın katılımı ile sosyal
mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.
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Mercedes-Benz
şehirlerarası
otobüslerinde
sunmaya
başladığı
yeni donanımların
detaylarını
paylaştı

2021 yılında 41 farklı
yeniliği otobüs modellerinde
sunmaya başlayan
Mercedes-Benz, detaylı bir
sunumla gerçekleştirdiği
online basın toplantısında
merak edilenleri yanıtladı.
Mercedes-Benz “Yeni
Güvenlik Standartları”,
“Yeni Konfor Standartları”
ve “Yeni Ekonomik Sürüş
Standartları” olarak 3 ana
başlık altında özetlenen
yeniliklerin de katkısıyla,
şehirler arası otobüs
alanındaki öncülüğünü
sürdürmeyi planlıyor.
10 RADÜS DERGİSİ 2021

Mercedes-Benz Türk; yolcular, muavinler,
kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden
gelen geri bildirimler ışığında, 2021 yılı
için 41 farklı yenilik sunduğu otobüs
modellerine dair detayları online bir
toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.
Güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş
gibi 3 ana başlıkta sunulan yeniliklerin
ayrıntılarını sunan Mercedes-Benz Türk
Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Osman Nuri Aksoy, Otobüs Satış
Operasyonları Grup Müdürü Tolga
Bilgisu, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü
Burak Batumlu ve Otobüs Satış Ürün
Yöneticisi Cüneyt Sütçü, basından gelen
tüm soruları da yanıtlayarak, merak
edilen noktaları açıklığa kavuşturdu.
Şehirler arası otobüs pazarında “En”leri ve
“İlk”leri kullanıcılarına sunan MercedesBenz Türk, Covid-19 pandemisine karşı
geliştirilen yeni donanımlar da dahil
olmak üzere 2021 yılında da bu öncü
kimliğini yeni donanımlarıyla farklı bir
seviyeye taşıyor.

Mercedes-Benz’in otobüs
sektöründe sunulan güvenlik ilkleri
İlk olarak ve şimdilik sadece MercedesBenz şehirler arası otobüslerinde
sunulan güvenlik donanımları arasında
Dönüş Asistanı (Side Guard Assist),

Dikkat Asistanı (Attention Assist), Dönüş
farı ve Dur & Kalk (Stop & Go) özelliği
sunulurken; Park Sensörü/Asistanı ve
Yokuş Kalkış Desteği de 2021 itibarıyla
otobüslere eklendi.
Dönüş Asistanı (Side Guard Assist):
Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş
sırasında, hem sürücünün hem yayaların
hem de diğer sürücülerin güvenliğine
katkı sağlayan bu donanım sayesinde;
daha güvenli sollamalar, kalkışlarda
ve düşük hızlı sürüşlerde kaza riskinin
azaltılması ve trafik ışıklarında bekleyen
yaya ve araçların daha iyi algılanması
sağlanıyor.
Dikkat Asistanı (Attention Assist):
Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin
uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin
arttırılmasının amaçlandığı bu donanım,
60 km/s’in üzerinde seyredilirken sürücü
davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü
davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı
ile sürücünün mola vermesini öneriyor.
Dönüş farı: Artırılmış dönüş güvenliği
sağlayan yeni farlar, 40 km/s’ten düşük
hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde
devreye giriyor. Bu anlarda sis farları
dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma
etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve

pratik şekilde manevra yapabiliyor.
Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom
sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri
olarak nitelendirilebilecek bu donanım
sürüş konforuna ve güvenliğe katkı
sağlıyor. Araç 2 saniyeden daha kısa süre
hareketsiz kaldığında otomatik olarak
yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz
kalma süresi 2 saniyeyi geçtiğindeyse
sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki
fonksiyon tuşuna bastığı takdirde sürüş
yeniden başlatılıyor.
Mercedes-Benz otobüslerinde bu
donanımlara ek olarak; yan dikiz
aynalarında renkli LED ışıklarla görsel
uyarı veren Park Sensörü/Asistanı
ile istenmeyen ileri-geri kaymaları
önleyen, kalkış ve manevra yapmayı
daha rahat hale getiren Yokuş Kalkış
Desteği de standart olarak sunulmaya
başlandı. Otobüslere eklenen diğer
donanımlar arasında; gece sürüşlerinde
aracın en arka uç noktasının daha
kolay algılanmasına yardımcı olan
LED takip lambası ve yıkama özelliğini
de barındıran geri görüş kamerası
bulunuyor, yıkama özelliği sayesinde
kameranın camı gerektiğinde kolayca
temizlenebiliyor.
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Covid-19 salgınına karşı yeni
donanımlar sunularak hijyenik
seyahat imkanı sağlanıyor
2021 yılı itibarıyla üretilen tüm MercedesBenz şehirler arası otobüslerde, Covid-19
salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek
performanslı partikül filtreleri standart
olarak sunulurken, yeni iklimlendirme
sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor.
Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde
otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada
bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs
siparişleri haricinde mevcut otobüslere
de eklenebilen bu donanımlar sayesinde
daha güvenli ve huzurlu yolculuklar
yapılabiliyor.
Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin
Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması
sonucunda geliştirildi.

Konfor alanında yeni donanımlar
Pazardan gelen taleplere göre yeni
donanımlar geliştiren Mercedes-Benz,
2021 yılıyla beraber global ürünlerine
lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece
yolcular için değil, otobüs içindeki herkese
daha fazla konfor donanımı sunmaya
başlıyor.
Tüm yolcu koltuklarında USB üniteleri
standart olarak sunularak otobüs
sektöründe bir ilke imza atılırken,
yolculardan gelen geri bildirimler
sonrasında her koltuk sırası için sunulan
USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler
şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik
altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler
sayesinde araçların güvenlik ve konfor
seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB
girişleri koltuk ortalarında yer alırken,
2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara
konumlandırılıyor. USB girişlerinde
ayrıca aydınlatma da sunularak gece
yolculuklarında kolay erişim imkânı
sağlanıyor.
2+1 koltuk düzeninde yeni bir MercedesBenz otobüs tercih edecek işletmeler için
sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde
koltukların yeniden konumlandırılması
kolaylaşıyor ve değer kayıplarının
önlenmesi amaçlanıyor.
2021 yenilikleri arasında yolcuların
konforunu arttıracak diğer özel
donanımlar arasında koyu renkli camlar,
koyu renkli çift camlı tavan kapakları ve
Lounge koltuklar yer alıyor.
Otobüs sürücülerinin konforu da 2021
yenilikleri kapsamında arttırıldı. Sürücü
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konfor paketi ile sürücünün yatma
yerinde perde yerine rulo sürgü kapak
kullanılarak bir ilk daha Mercedes-Benz ile
gerçekleştiriliyor. Bu paket kapsamında,
sürücünün yatma yerini komple kaplayan
uzun ve kalın bir minder de sunuluyor.
Yenilikler kapsamında sürücünün
konforu için yeri yeniden düzenlenen
ayrı bir hoparlör, çakmak yerine çift USB,
sürücünün sol tarafında yeni bir evrak
koyma cebi, deri direksiyon simidi ve
radyonun konumunun yukarı alınması
gibi detaylar bulunuyor.
Muavinlerin araç içindeki konforunu
arttırabilmek amacıyla geliştirilen hostes
konfor paketinde genişletilmiş çift kol
dayama desteği ve koltuğun 50 mm aşağı
indirilme imkânı sunuluyor. Tourismo
modellerinde de genişletilen ayak
dayama yeri, bardak tutucu ve hostes
çağırma düğmesi sayesinde konfor ve
fonksiyonellik arttırıldı. Genişletilmiş
çift kol dayamalı koltuk Mercedes-Benz
otobüslerinde sunuluyor. Ayrıca Tourismo
15 modellerinde otobüs içindeki anonslar
için sunulan kablosuz mikrofon da bir ilk
olarak standart olarak sunuluyor.

optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini
azaltan şanzıman sayesinde debriyaj
pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman
ile beraber sürücü, vites değiştirme ve
debriyaja basma yükünden kurtulduğu
için yola daha fazla konsantre olabiliyor,
sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik
emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.
Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde
Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor
alanında bir diğer yeniliği daha Travego
15 ve Tourismo modellerinde sunmaya
başladı. Avrupa ve Türkiye otoyollarının
yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları
ve GPS bilgileri kullanılarak, vites
değişim zamanları ile vites seçimlerinde
optimizasyon sağlayan sistem, yakıt
tasarrufuna katkıda bulunuyor. Öngörülü
Sürüş Sistemi, hız sabitleme sisteminde
kaydedilen hızın belirli bir tolerans
değerinde üzerine çıkabiliyor veya altına
inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyonlarıyla
kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu
sağlamakla kalmıyor aynı zamanda
sürücünün yükünü de hafifletiyor.

Yüksek teknolojiyle ekonomi
sağlanan yeni donanımlar

Travego modellerinde standart olan
adaptif hız sabitleme sistemi tüm
Tourismo modellerinde de standart olarak
sunulmaya başlandı.

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber
sektöre yeni bir standart getiren
Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş
sistemi (PPC), otomatik karoser indirme,
lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı
aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt
tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik
şanzıman da 2021 yılı itibarıyla bu yeni
ekonomik sürüş paketinde standart olarak
sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift, 8
ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir
şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve

Tourismo’da yeni sunulmaya başlanan
otomatik karoser indirme özelliği dikkat
çekiyor. Araç 80 km/s hıza ulaştığında
20 mm alçalan karoser sayesinde hava
sürtünmesinde avantaj sağlanıyor. Yakıt
tüketimine olumlu anlamda etki eden bu
sistem otomatik olarak çalışıyor. Aracın
hızı 60 km/s’in altına yeniden indiğinde
gövde bu sefer 20 mm yükselerek
standart konumuna geliyor. Otomatik
karoser indirme sistemi ekonomi, çevre ve
güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.
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Yiğit Akü; 2020 yılının
ihracat şampiyonları
arasında lider oldu

Yiğit Akü; Türkiye’nin Otomotiv Sektörü
ilk 100 İhracatçı firması arasında 27. sırada
yerini alarak, %100 Milli Sermaye gücü ile
ihracattaki başarılarını bir kez daha kanıtladı.
Yiğit Akü, Uludağ Otomotiv Endüstri
İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak
derlenen; Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki
ilk 100 İhracatçı firması arasında 27. sırada
yerini alarak, global üretici ve tedarikçi
unvanındaki başarılarına bir yenisini daha
ekledi.
Türkiye ekonomisine önemli katkılar
sağlamaya devam eden Yiğit Akü, otomotiv
sektöründe her yıl istikrarlı bir ivme
göstererek, adından söz ettirmeye devam
ediyor. İnovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge ve yüksek
katma değer sıralamalarında yerini alan ve
sektörün temsilcisi olarak adından sıkça söz
ettiren Yiğit Akü, bir önceki yıl ihracatta
gösterdiği başarı grafiğini korumaya devam
edeceğini belirtirken, her yıl etkin bir şekilde
büyüme planlarının ve stratejilerinin de
olduğunu da aktarıyor. 6 kıtada 100’ün
üzerinde ülke ile iş birliği içinde olan Yiğit
Akü, uluslararası arenadaki başarı grafiğinde,
ihracat performanslarının ve politikalarının
önemini vurguluyor.

Yiğit Akü, Otomotiv Endüstrisinde
en fazla ihracat yapan otomotiv ve yan sanayi
şampiyonları arasında yerini aldı.
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Çözüm odaklı yaklaşımı, yenilikçi yapısı ve
ihracattaki başarıları ile 40 yılı aşkın süredir
hizmet ve faaliyetlerine devam eden Yiğit
Akü, ekonomik gelişmenin kaynağı ve
yatırımları ile Türkiye’nin akü sektöründe
yüzde 100 Milli sermayesine sahip tek kurumu
olarak, global üretici ve tedarikçi zincirlerinde,
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya
devam edeceğini sözlerine ekliyor.
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Sektörün lideri
Oğuzhan Ağır
Nakliyat
filosunu MAN
çekici ile
güçlendirdi
Yaşam boyu iş ortağı gördüğü müşterilerine
ileri teknoloji araçları ve satış sonrası hizmetleri
ile güven veren MAN, yeni yılda da araç
teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. 1970
yılında bir kamyonla çıktığı yolda bugün 150’i
aracı aşan filosu ile taşımacılık sektörünün lider
firmalarından biri olan Oğuzhan Ağır Nakliyat,
yeni yıl yatırımlarında da ‘MAN’la devam’ dedi.
Firma, 2021 yılı yeni araç yatırımları kapsamında
filosunu 15 adet MAN çekiciyle güçlendirdi.
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Mükemmeliyetçi bir
yaklaşımla tamamen
yenilenen MAN kamyon ve
çekicileri; lojistikten inşaata,
taşımacılıktan altyapıya
birçok sektörde işletmelerin
gözdesi olmaya devam
ediyor. Filosundaki MAN
araçlarının, sağladığı yüksek
verimlilikten memnun kalan
taşımacılık sektörünün lider
firmalarından Oğuzhan
Ağır Nakliyat, yeni yıl araç
yatırımlarında yine MAN’ı
tercih etti. Yarım asır önce
tek bir kamyonla başladığı
serüvenini, müşteri
memnuniyetini ilke edi-nen
uluslararası standartlardaki
hizmet kalitesiyle bugün
sektörün lider firmalarından
biri haline gelen Oğuzhan
Ağır Nakliyat, filosuna 15 adet
yeni MAN çekici kattı. Firma,
yeni araçlarını törenle teslim
aldı.
Ankara Akyurt’taki MAN
Tesislerinde düzenlenen
teslimat törenine Oğuzhan
Ağır Nakli-yat adına Yönetim
Kurulu Başkanı Oktay Kılıç,
Nedim Kılıç, Şerafettin Kılıç,
Oğuzhan Kılıç, Bedirhan
Kılıç, Efe Metehan Kılıç, Melik
Vatan Kılıç, Alpay Kılıç ve
Mesut Bilici ile MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına
Bölge Satış Koordinatörü
Ferit Aslan Akman ve Kamyon
Satış Uzmanı Engin Karaoğlu
katıldı.

“MAN, güçlü kadrosuyla
daima yanımızda yer alıyor”
Törendeki konuşmasında,
kuruldukları günden bu yana
kurumsallıktan asla ödün
ver-mediklerini vurgulayan
Oğuzhan Ağır Nakliyat Yönetim
Kurulu Başkanı Oktay Kılıç;
“Bu-gün, bünyemizde yer
alan 150’den fazla çekiciyle
Türkiye’nin her bölgesine
ve yurt dışında da pek çok
noktaya hizmet veriyoruz.
Her biri konusunda uzman
ekibimizle za-mana ve
gelişen teknolojiye uygun
çözümler ile müşterilerimize
hızlı, kaliteli ve güvenli bir
taşıma hizmeti sağlıyoruz.
Bu faaliyetimizde en büyük
destekçilerimizden biri ise,
hiç şüphesiz güvenilir çözüm
ortağımız MAN oluyor. MAN,
operasyonlarımızı kesintisiz
sürdürebilmemiz noktasında
güçlü kadrosuyla daima
yanımızda yer alıyor. Mevcut
filomuzda 100 adet MAN
aracımız vardı, bu son alımla
da sayı 115 oldu. Çıktığımız bu
uzun yolda, başarılarımıza katkı
sağlayan MAN Ailesi’ne sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
Bölge Satış Koordinatörü
Ferit Aslan Akman ise; MAN
olarak, geniş ürün yelpazesi
ve farklı sektörlere yönelik
ideal çözüm önerileri ile 2021
yılında da firmaların ‘güvenilir
çözüm ortağı’ olmaya devam
edeceklerini söyledi.
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Thermo
King’ten
NRMM
Stage V
Uyumlu
Üniteler
Thermo King, Avrupa Birliği
Parlamentosu tarafından
yürürlüğe alınan
yeni emisyon mevzuatına
tam uyumlu ünitelerini
müşterilerine sunuyor.
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Thermo King, soğuk taşımacılık
sektöründe yeni emisyon
mevzuatının yükümlülüklerini tam
olarak yerine getiren ilk markadır.
Yakıt verimliliğini arttıran tasarım
değişiklikleri sayesinde tüm
kamyon ve treyler ürünlerini
soğutma kapasitesi veya
performansından ödün vermeden
tam uyumlu hale getirmiştir. Bu
sayede, Thermo King üniteleri
ile Avrupa Birliği üye ülkelerine
hizmet veren müşterilerinin,

emisyon kanunlarına uyum
sağlamış olduğundan emin oluyor.

Müşterilerinin endişelerini
ortadan kaldırıyor

Diğer şirketler ürünlerini düzenli
bakım ve ilave servis gerektirecek
ek bileşenler ile donatırken
Thermo King, sürdürülebilir bir
tasarım çözümü bulunduğundan
emin olmuştur.

Thermo King, yeni yönetmelik
gereği birçok ekipmanı kontrol
etme ve gerektiğinde ek bakım
yapma gibi zorlu süreçler hakkında
endişesi olan müşterilerine güven
veriyor. 2018’den beri kamyon ve
treyler ünitelerini NRMM Stage
V ile uyumlu üretiyor ve Stage V
sertifikalı GreenTech ™ motorlara
sahip olduğunun garantisini veriyor.

PIEK sertifikalı ekipmanlar
sayesinde düşük emisyon
bölgelerine de erişim imkanı
sağlıyor.
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DAF, Belçika Silahlı
Kuvvetleri’nden
büyük bir sipariş aldı

DAF, Belçika Silahlı Kuvvetleri’nden
büyük bir sipariş aldı. Sipariş, 879
adet tüm tekerleklerden çekişli CF
Military kamyonun teslimatından
ve servisinden oluşuyor.
İlk araçların teslimatının
2022 yılında yapılması,
son araçların da
2025 yılında üretilmesi
planlanıyor.

879 adet CF Military kamyon siparişinin
arasında 4x4 tahrik hatlı ve 2 dingilli 636
adet kamyon da yer almaktadır. Bu araçlar
genel yük taşıma amacıyla kullanılacak.
Bunun yanı sıra DAF, çeşitli uygulamalara
(damper, konteyner taşıyıcı ve vinç)
yönelik 8x8 tahrik hatlı ve 4 dingilli 243
adet kamyon da tedarik edecek.

Rakipsiz arazi performansı
DAF, CF Military Modelleri için Çekya’daki
ünlü TATRA Trucks firmasıyla yakın
iş birliği içinde çalışarak, merkezi bir
boruya entegre edilmiş bağımsız
süspansiyon ve birinci sınıf tahrik hattı
ile benzersiz bir şasi konsepti ortaya
çıkardı. Bu konsept, CF Military’nin en
zorlu arazilerde sürüş sırasında bile
rakipsiz arazi performansı sergilemesini
ve olağanüstü sürücü konforu sunmasını
sağlar. Kamyonlar, 300 kW/410 hp ila 340
kW/460 hp güç çıkışı sunan 10,8 ve 12,9
litrelik PACCAR MX-11 (4x4) ve MX-13
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(8x8) motorlarla donatılmış durumda.
DAF; tüm kancalı lift sistemlerinin ve yük
vinçlerinin tedariki için HIAB’ı, damperli
kasaların tedariki içinse VS-Mont’u seçti.
Yük kasaları Porgest tarafından üretilecek.
Toplamda 352 adet CF Military araç,
TATRA Defense Systems’ın sağladığı son
teknoloji ürünü balistik kabinlerle birlikte
teslim edilecek.

Kabinler Belçika’da üretiliyor
CF Military kamyonların kabinleri,
DAF’ın Westerlo’daki (Belçika) kabin
fabrikasında üretilecek. Motorlar, DAF’ın
Eindhoven’daki (Hollanda) motor
fabrikasından tedarik edilecek. Şasi,
Çekya’daki TATRA fabrikasında üretilecek.

Servis hizmetini 			
DAF bayileri sunacak
Belçika Silahlı Kuvvetleri’ne teslim
edilecek CF Military kamyonların

tüm servis işlemleri; Belçika’da
27, dünya çapında ise 1100’den
fazla noktada faaliyet gösteren
profesyonel DAF bayi ağı tarafından
gerçekleştirilebilecek. Küresel çaptaki
DAF bayi organizasyonuna, sektörde
lider nitelikteki parça bulunabilirliği
konusunda PACCAR Parts destek
olmaktadır.
DAF Trucks’ın başkanı Harry Wolters
düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Belçika Silahlı Kuvvetleri’nin bu
prestijli siparişine layık görüldüğümüz
için gurur duyuyoruz. Ultra modern
kabin ve dingil fabrikamız Westerlo’da
bulunduğundan Belçika’yı iç pazarımız
olarak görüyoruz ve bu da bu siparişi
bizim için çok daha değerli kılıyor. CF
Military Modelleriyle Belçika Silahlı
Kuvvetleri’ne, sorumlu oldukları görevleri
her koşulda mükemmel bir şekilde yerine
getirmelerinde yardımcı olacak bir dizi
benzersiz kamyon sunacağız.”
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Anadolu Isuzu’nun yeni nesil aracı
Grand Toro, Allison tam otomatik
şanzıman opsiyonu ile yola çıkıyor.
Grand Toro, midibus segmentinde
verimlilik ve tasarruf sunarken yolcular
için üstün konfor sağlıyor.
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Anadolu
Isuzu’nun yeni
modeli Grand
Toro, Allison
konforu ile
yollarda

Allison Transmission Türkiye Satış
Müdürü Meltem Darakcı, yaptığı
açıklamada; “Anadolu Isuzu ile geçmişi
uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, yeni
8.5m turizm tipi midibus Grand Toro
modeli ile gelişerek devam ediyor.
Şehir içinde otobüslerin zorlukla
ilerleyebildiği dar sokaklarda, yokuşlarda
ve tarihi bölgelerde yüksek manevra
kabiliyeti ve aynı şekilde uzun yolda
da üstün yolcu konforu sağlamaları ile
midibus sınıfı araçlar, her amaca yönelik
kullanılabiliyorlar. Grand Toro’nun
gelişmiş özellikleri doğrultusunda
Allison’un midibus pazarındaki
kanıtlanmış başarısı ile dahili retarderlı
Allison T3270R xFE tam otomatik
şanzıman opsiyonunun hem yurtiçi hem
de yurtdışı pazarda talep göreceğine
inanıyoruz” diye belirtiyor.

yolcu konforunun mümkün olan en üst
seviyeye çıkarılmasına, hem de turizm
ve personel taşımacılığının en önemli
gider kalemlerinden biri olan bakım
maliyetlerinin azaltılmasına katkıda
bulunuyor. Mekanik debriyaj sistemi
yerine tork konvertörü kullanımı ile
maliyetli ve zaman alan debriyaj tamir ve
değişimleri ortadan kaldırılıyor. Allison
tam otomatik şanzıman bakımlarında
sadece periyodik yağ ve filtre değişimi
yeterli oluyor. Böylece bakım ve onarım
maliyetlerinden tasarruf sağlanırken
aracın serviste kalma gerekliliği de
azalıyor. Dahili hidrolik retarder sistemi,
tam ihtiyaç duyulduğu anda aracı
güvenle yavaşlatabilirken, dik yokuşların
ve inişlerin bulunduğu güzergahlarda
büyük bir maliyet kalemi olan fren
balatası ve disk ömrü de uzatılıyor.

8.5 metrelik uzunluğa, 35 kişilik yolcu
kapasitesine, 210 bg güç ve 850 Nm/
Tork üretebilen Cummins ISB Euro 6
motora sahip Grand Toro, altı ileri vitesli,
dahili retarderlı Allison T3270R xFE
tam otomatik şanzıman donanımı ile
sunuluyor.

Ayrıca Allison T3270R xFE, sarsıntısız vites
geçişleri sayesinde şehir içi trafiğinde sık
dur kalk yapılan güzergahlarda yolculuk
konforunu iyileştiriyor. Dahili retarder
sistemi ile araç hakimiyeti ve sürüş
güvenliği arttırılıyor. Ayrıca sürücü, vites
değiştirmeyle dikkatini dağıtmadan yola
odaklanabiliyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar,
hidrolik tork konvertörü sayesinde hem
sarsıntısız vites geçişleri ile sürücü ve

Allison xFE şanzımanlar, yakıt tasarrufu
teknolojisindeki en son gelişmeleri

sunuyor. FuelSense® Max paketi ile
birlikte en verimli vites oranlarını bir
araya getiren xFE şanzımanlar, daha fazla
yakıt tasarrufu için uzun mesafelerde
düşük motor hızlarında çalışma ve çok
daha fazla lock-up operasyonu yapmak
üzere tasarlanıyor. xFE teknolojisi
sayesinde vites geçişlerini en verimli
devir aralığında, sarsıntısız bir şekilde
tamamlayarak yakıt verimliliğini arttırıyor.
xFE teknolojisi, araç durduğunda vitesi
otomatik olarak boşa alarak yakıt
ekonomisini iyileştiriliyor.
Allison’ın tork konvertörü ise sarsıntısız
bir şekilde motor torkunu çoğaltıyor
ve böylece tekerleklere daha fazla güç
aktarılıyor. Allison’ın patentli Kesintisiz
Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve sarsıntısız
tam güç geçişleri ile üstün hızlanma,
ivmelenme ve yüksek manevra kabiliyeti
sunuyor.
Anadolu Isuzu’nun yeni midibus
modeli Grand Toro, lansman etkinlikleri
çerçevesinde Avrupa turuna da başladı.
Grand Toro modelinin, birçok Avrupa
ülkesinde filo sahipleri ve sürücüler ile
buluşması planlanıyor. Haziran 2021’e
kadar devam etmesi ön görülen tur
programında yerel lansmanlar ve test
sürüşleri organize ediliyor.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye ve
Avrupa pazarındaki personel ve
turizm taşımacılığı uygulamalarının
ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği Grand Toro modeli, 8.5
metre midibus segmentine yeni bir
soluk getiriyor. Grand Toro, dahili
retarderlı Allison T3270R xFETM
tam otomatik şanzıman donanım
opsiyonu ile sunuluyor.
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Karlı havada
güvenli
sürüş için
Goodyear’dan
altın değerinde
öneriler
Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının
düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı
gibi mevsimsel şartlar yolculukları
zorlaştırıyor. Ancak birkaç önemli
noktaya dikkat edildiğinde kışın da
sürüş keyfini yaşamak mümkün.
Dünyanın lider lastik üreticilerinden
Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve
inovasyon gücünü farklı araç tiplerine
göre pazara sunduğu Ultragrip kış
lastikleriyle bir kez daha vurguluyor.
Goodyear’ın üstün teknolojisiyle
geliştirilen UltraGrip Performance+,
UltraGrip Performance SUV,
UltraGrip 9+, UltraGrip 8, UltraGrip
8 Performance ve UltraGrip Cargo
lastikleri, farklı araç tiplerine göre
sürücülerin kış lastiğine dair tüm
beklentilerini karşılıyor. Kış lastiğinde
geniş bir ürün yelpazesine sahip olan
Goodyear, kış koşullarında sürüş
yaparken dikkat edilmesi gereken
altın kuralları sizler için
sıralıyor.
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Goodyear, kış mevsimi koşullarının tüm
Türkiye’yi etkisi altına aldığı bugünlerde,
karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüş
için sürücüleri bilgilendiriyor. İşte kış lastiği
seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi
gerekenler;

kullanılması kış lastiği seçerken de büyük
önem taşımaktadır. Araç üzerindeki orijinal
lastiğin yük, hız endeksleri gibi kriterlere
sadık kalınacak şekilde kış lastiği seçilmesi
de dikkat edilmesi gereken bir başka faktör
olarak öne çıkmaktadır.

Aynı desene sahip 4 kış lastiği kullanın

Lastik basıncını kontrol edin

Her kış lastiği aynı değildir. Kış lastikleri
bünyesinde farklı teknik özellikleri
barındırabilir. En iyi performans için aynı
markanın aynı desene sahip 4 kış lastiğini
kullanın.

Hava sıcaklığı kış lastiklerinin basıncını
etkileyebilir. Kış lastiklerine geçtiğinizde de,
lastik basıncını ayda en az iki kere ve lastikler
soğukken kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
Lastik basıncı araç üreticisi tarafından
önerilen değerde olmalıdır. Önerilen
değerler, sürücü koltuğu iç kısmında,
yakıt kapağında ya da aracınızın kullanım
kılavuzunda yer almaktadır. Karlı ve buzlu
zeminlerde düşük hava basıncına sahip yaz
lastiği kullanımı yol güvenliği bakımından
oldukça tehlikedir.

Diş derinliğine önem verin
Lastiklerin diş derinliğini düzenli olarak
kontrol edilmelidir. Güvenli sürüş için diş
derinliğinin önemi büyüktür, yasal olarak
diş derinliği 1,6 mm altına inmemelidir.
Yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş
derinliğini ölçün ve yasal sınır olan 1,6
mm’nin altındaysa lastiklerinizi hemen
değiştirin. Ancak bu da yeterli bir güvenlik
sınırı değildir, lastiklerin kullanım ömrünü
etkileyebilecek diğer faktörler de göz
önünde bulundurularak doğru zaman
geldiğinde lastikler değiştirilmelidir.

Araç üreticisi tarafından önerilen
ebatları tercih edin
Araç üreticisi tarafından önerilen ebatların

Düşük hızda seyredin
Kış aylarında yaz lastiklerinin yol tutuşu
yaz aylarına göre daha düşük olduğu için.
sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük
hızda seyretmesi gerekiyor. Kış lastikleri
zorlu hava koşullarında zemine daha iyi
tutundukları için yaz lastiklerine göre durma
mesafesini de yarı yarıya düşürüyor. Ancak
yine de kış mevsimi yol şartlarında takip
mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani

fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları
sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat
edin.

Jant seçimine önem verin
En iyi sürüş kalitesini devam ettirmek için jant
genişliğinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Ancak bu kararı vermeden önce bir
uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.

Arıza durumunda park ederken
dikkatli olun
Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki
‘Acil Durak’ alanlarına gidin ve mümkün
olduğunca sağa park ederek dörtlü
flaşörlerinizi yakın.

Akü, antifriz ve ve silecek suyunu
kontrol edin
Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki
suyun donmaması için mutlaka antifriz
kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama
sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan
koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı
olmasına özen gösterin.

Çocuk koltuklarının bağlantılarına
dikkat edin
Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının
uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun
ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.
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Taşımalı doğalgaz
pazarının lideri ve
Global Yatırım Holding
iştiraki Naturelgaz
halka arz için Sermaye
Piyasası Kurulu’na (SPK)
başvuru yaptı. Geçtiğimiz
aylarda SOCAR
Türkiye’nin LNG ve CNG
dağıtım operasyonlarını
devralarak bünyesinde
birleştiren Naturelgaz’ın
halka arzı, enerji
sektöründeki 2021 yılının
ilk halka açılmalarından
birisi olacak.

Enerjide yılın ilk halka arzlarından birisi olacak

Naturelgaz halka
arz için düğmeye bastı
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Türkiye taşımalı doğalgaz pazarının
lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki
Naturelgaz halka arz için Sermaye
Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış
(LNG) doğal gaz pazarında 31 Aralık
2020 itibarıyla oto CNG dâhil, yaklaşık
yüzde 25 pazar payı ile sektör lideri
olan şirket; fabrikalar, enerji üretim
tesisleri, oteller, otoyol şantiyeleri
gibi endüstriyel ve ticari müşterilere
hizmet vermekte olup, aynı zamanda
ekonomik veya coğrafi engeller
sebebiyle ana doğal gaz boru hatlarına
erişimi olmayan ilçe ve beldelere
dökme CNG taşımaktadır (Citygas).
Konuyla ilgili olarak Global Yatırım
Holding tarafından Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimizin %95,5 oranında bağlı
ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin (“Naturelgaz”) halka arzı
ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış
sermayesinin 100.018.594 Türk
Lirası›ndan toplam 14.981.406 Türk
Lirası tutarında artırılarak 115.000.000

Türk Lirası’na çıkarılması suretiyle
ihraç edilecek olan toplam 14.981.406
Türk Lirası nominal değerli 14.981.406
adet payın halka arz edilmesi işlemine
muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da
sahibi olduğumuz paylarımızdan
16.146.097,32 Türk Lirası nominal
değerli 16.146.097,32 adet payın halka
arz edilmek suretiyle satılmasına, ek
olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun
VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
sahibi olduğumuz paylarımızdan
3.136.363 Türk Lirası nominal
değerli 3.136.363 adet payın da ek
satış kapsamında satışa hazır hale
getirilmesine karar verilmiştir.”

13 adet endüstriyel dolum tesisi, 9
adet oto CNG istasyonuyla Türkiye’nin
lider taşımalı doğalgaz şirketi
Taşımalı doğalgaz sektörünün lideri
Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum
tesisi ve özellikle şehirlerarası yük
taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması
yapan otobüs, kamyon gibi ağır
vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG

istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen
56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG
tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67
adet endüstriyel CNG kompresörü ile
Türkiye’deki en yüksek CNG dolum
kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu
ağına sahip bulunmaktadır. Buna
ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket
bünyesine katılması sonrası Naturelgaz
6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok
tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile
müşterilerine LNG de tedarik ederek,
taşımalı doğalgaz sektöründeki ürün
gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve
istasyon altyapısı, hem de dökme gaz
satış hacmi bakımından Avrupa’nın
önde gelen taşımalı doğalgaz
şirketlerinden birisi olan Naturelgaz,
2020 yılında 173,4 milyon metreküp
doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek
yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu
güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli
büyüme planları kapsamında, altyapısı
gelişmemiş, ancak özellikle elektrik
üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz
ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika
ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi
öngörmektedir.
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Tepe Servis ve Yönetim
kar ile mücadelede
24 saat müşterilerinin yanında
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Tepe Servis ve Yönetim, tüm
ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı
ile mücadelede kapsamında
hizmet sunduğu projelerdeki
çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. Şirket; şiddetli kar yağışı
uyarılarıyla birlikte Türkiye’nin farklı
illerinde bulunan AVM, üniversite
kampüsleri, site ve fabrika gibi
hizmet sunduğu alanlardaki yaya
ve araç yollarında kar küreme,
tuzlama ve solüsyonla buzlanma
önleme çalışmalarını hızlı bir
şekilde devreye aldı. Konu hakkında
açıklamalarda bulunan Tepe
Servis ve Yönetim Genel Müdürü
Canan Çakmakcı, “Müşterilerimizin
hava koşullarından olumsuz
etkilenmemesi için meteoroloji
verilerini takip eden ekiplerimiz
gereken tüm hazırlıkları eksiksiz
yerine getirerek, hizmet sunduğumuz
tesislerde ve yaşam alanlarında
hızlı müdahalelerde bulundu. Tesis
yönetiminde profesyonel hizmet ve
yetkin kadrolar bu tür olağanüstü
dönemlerde belediye hizmetlerinin
dışında kalan alanlardaki hayatı
kolaylaştırıyor” dedi.

Entegre tesis yönetimi sektörünün yüzde
100 Türk sermayeli lider şirketi Tepe Servis
ve Yönetim, kar yağışıyla mücadele kapsamında müşterilerine ait tesislerdeki çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul ve Ankara
başta olmak üzere olumsuz hava şartlarına
karşı alınacak önlemlerle ilgili çalışmalarını günler öncesinde tamamlayan Tepe
Servis, kar yağışının ardından yoğun bir
çalışma sürecine girdi. Şirket, üniversite,
fabrika, plaza gibi tesisleri olan müşterileri
için yaya ve araç yollarında kar küreme,
tuzlama ve solüsyonla buzlanma önleme
çalışmalarını devreye aldı.

son teknolojiye sahip iş makinelerinin yanı
sıra, kar küreme ve tuzlama araçları kullanıyoruz. Projelerimizdeki mimariye dayalı
olarak da hizmetlerimizin yöneldiği alanlar
değişiklik gösterebiliyor. Örneğin hizmet
verdiğimiz alanlar arasında çatısı cam olan
bir AVM de var. Yoğun kar yağışının ardından çatıda bulunan karın herhangi bir
tehlike yaratmaması için bu tip alanların
düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor”
bilgilerini verdi.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Tepe
Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan
Çakmakcı, entegre tesis yönetimi hizmetinin olağanüstü dönemlerde hayatı
kolaylaştırdığına dikkat çekerek, “Her
konuda olduğu gibi tesis yönetiminde de
profesyonellik fark yaratıyor. Şu an Bilkent
Üniversitesinde sadece gece vardiyasında
yürütülen çalışmalardan sorumlu 17 çalışanımız var. Gündüz yürütülen çalışmalarda aynı kapsamda 17 kişinin verdiği hizmetle birlikte kampüs içerisindeki her bir
binanın kendi temizlik ekibi de çalışmalara
dahil oluyor” diye konuştu. Çakmakcı,
“Ülke genelinde farklı şehirlerde bulunan
personelimizden oluşan karla mücadele
ekiplerimiz, meteoroloji verilerini yakından takip etti. Meteoroloji verilerine göre
ekiplerimiz hizmet verdiğimiz alanlarda
hazırda tutuldu ve böylece olumsuz hava
koşullarına hem hızlı hem de en etkin
şekilde müdahale edildi. Şirket olarak; ülke
genelinde etkili olan kar yağışı ile başlattığımız mücadele kapsamında kar küreme,
tuzlama ve solüsyonla buzlanma önleme
çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Tepe Servis ve Yönetim’in müşterilerine ait
iç alanlarda sunduğu temizlik hizmeti; karla mücadele kapsamında alınan tedbirlere
göre farklılaşıyor. Hizmet kapsamında dışarıdan içeriye giren kişiler için arındırma
ve bakım temizliği gerçekleştiriliyor. Ayrıca
şirket, çatı saçaklarında oluşan sarkıtların
herhangi bir tehlike yaratmaması adına
bu alanlarda düzenli olarak temizleme
hizmeti sunuyor. Tepe Servis ve Yönetim’in
ayrı bir önem gösterdiği konular arasında
müşterilerine ait fabrikaların yaya ve araç
yolları da bulunuyor. Şirket, bu tür yolların
açık tutulması adına yürüttüğü çalışmaların sıklığını hava koşullarının durumuna
göre değiştiriyor.

“Hizmetlerimizin yöneldiği alanlar
değişiklik gösterebiliyor”

Canan Çakmakcı

İstanbul’da hizmet veren 1500 kişilik personelin 500’ünün sadece karla mücadele
çalışmaları için görevli olduğunu dile
getiren Çakmakcı, “Üç vardiya şeklinde
aralıksız devam eden çalışmalarımızda en

Bina girişleri ve çatı saçaklarında
oluşan sarkıtlar temizleniyor

Bazı bölgelerde iş makineleri 		
hazırda bekletiliyor
Hava koşullarının durumuna göre çalışma
hizmetlerini sıklaştıran Tepe Servis ve
Yönetim’e bağlı ekipler, İDO iskelelerinin
araç istif alanları, terminal çevresi ile gemi
rampalarının kar küreme işlemleri ve tuzlama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Bu
kapsamda 11 kişilik bir ekip görev alıyor.
Şirket, değişen hava koşullarına en hızlı
şekilde müdahale etmek için gereken tüm
önlemleri almayı hedefliyor. Bu kapsamda
Tepe Servis ve Yönetim’in hizmet verdiği
Bursa’daki bir fabrikada olduğu gibi, kar
yağışının durumuna göre hızlı müdahale
edilmesi adına iş makinaları bazı bölgelerde hazırda bekletiliyor.
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Temsa İş Makinaları
endüstriyel ürün ve
hizmetleriyle müşterilerin
ihtiyaçlarına cevap veriyor
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Temsa İş Makinaları hizmet
verdiği endüstriyel ürünler
pazarında temsilciliğini
yürüttüğü Crown Depo
Çözümleri, Dieci ve Komatsu
forklift’in 2020’ye yönelik
performansını değerlendirdiği,
müşteri odaklı hizmet vizyonu
ile 2021’e yönelik planlarını
paylaştığı çevrimiçi bir basın
toplantısı düzenledi.

Türkiye iş makinaları sektörünün öncü
kuruluşlarından, Temsa İş Makinaları,
endüstriyel ürünler birimi çalışmalarını
paylaşmak amacıyla, 22 Şubat’ta bir
basın toplantısı gerçekleştirdi. Pandemi
sebebiyle çevrimiçi gerçekleşen
toplantıda Temsa İş Makinaları Endüstriyel
Ürünler Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
Grup Müdürü Bülent Beleda, endüstriyel
ürünler için distribütörlüklerini
yürüttükleri Crown Depo Çözümleri, Dieci
ve Komatsu forkliftler hakkında gündem
konularını paylaştı, 2021 yılında pazara
sunacakları yeni ürünlerin müjdesini
verdi. Beleda, konuşmasında Temsa
İş Makinaları’nın bir satış şirketinden
öte bir hizmet şirketi olduğunun da
altını çizerek; pandeminin ekonomik
etkilerinin hissedildiği bu dönemde iş
ortaklarının finansal yükünü azaltmak
ve çözüm sunmak için ödeme kolaylığı
sunan kampanyalar düzenlediklerini,
pandemi süresince kesintisiz hizmet
vermek amacıyla dijital iş modellerini
geliştirdiklerini ve mobil servis ağını
genişlettiklerini belirtti.
Beleda şunları söyledi: “2020’de
pandemi döneminde tedarik zincirinin,
depolamanın ne kadar önemli ve kritik
bir süreç olduğunu yaşayarak gördük.
Bu süreçte tedarik zincirinin aksamaması
için depo yönetiminin ve doğru ekipman
kullanımının önemi ortaya çıktı. Biz
uzman ekibimizle depoların fiziki ortamını

Bülent Beleda

ve uygulama gereksinimlerini yerinde
analiz ederek iş ortaklarımıza ücretsiz
danışmanlık hizmeti de veriyoruz.
Depolardaki uygulama gereksinimlerini
ise geniş ürün yelpazemizle rahatlıkla
karşılayabiliyoruz. Kampanyalarımız ve
finansman desteğimiz ile ödeme kolaylığı
sağlıyoruz. Kullanım sırasında eğitim
ve bakım desteklerimizle ürünlerimizin
uzun süre, yüksek verimlilikle çalışmasını
sağlıyoruz. Kısacası her ihtiyaçlarında
müşterilerimizin çözüm ortağı oluyoruz.”
Depo çözümlerinin güçlü ve köklü markası
Crown Depo Çözümleri ile Temsa İş
Makinaları iş birliği 2017 yılında başladı.
Zengin ürün gamında akülü forklift, dar
alan sipariş toplayıcı, istifleyici, transpalet,
reach truck gibi depolarda gereksinim
duyulabilecek tüm ekipmanlara sahip
Crown Depo Çözümleri; teknolojinin
gücünü tasarımlarına uygulayarak
depolama çözümlerinde devrim yaratan
yeniliklere imza atıyor. 75 yıllık tecrübeye
sahip Crown’un 100’den fazla global
tasarım ödülü bulunuyor. Crown Depo
Çözümleri’nin ürünleri dayanıklılıklarının
yanı sıra, fonksiyonellik ve estetikten
taviz vermeyen tasarımları ile öne
çıkıyor. “Depolamanın Çözüm Deposu”
mottosuyla hizmet veren Crown Depo
Çözümleri yenilikçi çözümleri arasında
operatörün uzaktan kumandalı eldivenle
sipariş toplayıcıyı hareket ettirebildiği
giyilebilir QuickPick Remote sipariş
toplama teknolojisi, operatörün konforunu
ve dolayısıyla verimliliği artıran ağırlığa
göre ayarlanabilen ve Crown platformlu
akülü transpaletlerinde bulunan FlexRide
süspansiyon sistemi ya da makinaya rafların
kodu verilerek parça numarası girildiğinde
dar alan sipariş toplayıcı asansörünün
otomatik olarak rafa ulaşmasını sağlayan
Auto Positioning System de sayılabilir.
Crown Depo Çözümleri sunmuş olduğu
InfoLink filo yönetim sistemi ise depoda
çalışan makinalara kablosuz olarak
bağlanarak kullanıcılara verileri anlık olarak
izlemelerine olanak tanıyor. Tüm bu verilere
tablet veya bilgisayardan kullanıcı dostu
ara yüzü sayesinde rahatlıkla erişilebiliyor.
Bu sayede kullanıcılar depolarını yönetirken
bu verilere dayalı aksiyon planlarını
hazırlayabiliyor.
Temsa İş Makinaları, İtalyan markası
Dieci’nin ise 2010 yılından bu yana
Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor.
1962 yılında kurulan ve Avrupa’da ilk
teleskopik yükleyici üreticileri arasında yer
alan Dieci ürün yelpazesiyle hem tarım
hem de inşaat grubuna yönelik uygulama
gereksinimlerini karşılıyor.
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Türkiye’nin en uzun süreli distribütörlüğü
rekorunun sahibi Komatsu iş birliğinin
bir sonucu olarak sunduğu Komatsu
dizel forkliftler ise Türkiye pazarında
oldukça bilinen ve performansıyla ağır
tonajlı uygulamalar için en çok tercih
edilen markalar arasında yer alıyor. Farklı
sektörlerde uygulama gereksinimlerine
göre farklı ataşmanların rahatlıkla
kullanılabilmesi Komatsu forkliftlerin
müşteriler tarafından bir diğer tercih
edilme nedeni.
Temsa İş Makinaları Endüstriyel
Ürünler Satış ve Satış Sonrası Hizmetler
Grup Müdürü Bülent Beleda, basın
toplantısında Mayıs 2021’de ürün
yelpazesine dahil edecekleri yeni Komatsu
beko loder modelleri hakkında da bilgi
verdi; Türkiye pazarına sunacakları
yenilenen beko loder modellerinin teknik
özellikleri ve donanımının kullanıcıları
memnun edeceğini belirtti.
Beleda, pandemi dönemindeki
uygulamalarından da bahsederek
şunları söyledi: “Crown Depo Çözümleri,
Komatsu Forklift ve Dieci markalarımız
genelinde, yüz yüze hizmetin
kısıtlandığı, temasın riskli olduğu bu
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dönemde müşterilerimizin işlerinin
aksamaması için satış ve satış sonrası
hizmetlerde görüntülü arama desteği
verdik. Böylece kullanıcılarımızın
pandemi sürecinde ihtiyaç duydukları
anda yanlarında olduk ve kesintisiz
destek sunduk. Yüz yüze hizmet için
ise servislerimizde ve bayilerimizde
tüm gerekli hijyen önlemlerini alarak
kesintisiz hizmeti sürdürdük. Ayrıca
ürünlerimiz kullanıcılara teslim
edilmeden önce dezenfekte işlemi

gerçekleştiriliyor. Hem saha hem de ofis
için ekibimiz uygun önlemleri alarak
çalışmalarına devam ediyorlar.”
Temsa İş Makinaları Endüstriyel Ürünler ve
Satış Sonrası Hizmetleri mobil servis ağını
genişleterek farklı lokasyonlarda bulunan
tüm müşterilerine kesintisiz hizmet
sunmaya devam ediyor. Müşterilerin
sunulan mobil servisten oldukça memnun
olduklarını belirten Bülent Beleda
“Amacımız müşterilerimizin taleplerini
hızlı ve kesintisiz bir şekilde karşılamak.
Mobil Servis ağımızla özellikle uzak
lokasyonda bulunan müşterilerimize hızlı
bir şekilde ulaşabiliyoruz. Müşterilerimizin
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam
etmesi ve onların en iyi çözüm ortağı
olabilmek bizim önceliğimiz.”
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2020 yılında en çok
Ford Trucks’ın ITOY
ödüllü kamyonu
F-MAX tercih edildi

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)
ödüllü çekicisi F-MAX ile hem yurt dışı
hem de Türkiye pazarında büyümesini
sürdüren Ford Trucks, yeni başarılara
imza atmaya devam ediyor. 2017’den
bu yana pazar payını yaklaşık 3 kat
artıran Ford Trucks’ın bu başarısında
büyük rol oynayan F-MAX, 2020
yılında bir ilki daha gerçekleştirerek,
kendi segmentinde* Türkiye’nin en
çok tercih edilen çekici modeli oldu.
Bu doğrultuda 2021 yılını avantajlı bir
kampanya ile karşılayan Ford Trucks’ın
en büyüğü F-MAX, şimdi 500.000 TL
krediye, 36 ay vadeli, %0,89 çok özel
faiz oranı ile müşterileri bekliyor.
Ağır ticari sektöründe gerek
mühendislik tecrübesi gerekse de 60
yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks,
uluslararası ödüllü çekicisi F-MAX ile
önemli başarılara imza atmaya devam
ediyor. Ford Trucks F-MAX, Ağır Ticari
Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre
bulunduğu segmentte* en fazla tercih
edilen çekici modeli olmayı başardı.
2020 yılını büyük başarılarla geride
bırakan Ford Trucks, F-MAX’in başarısı
ve müşterilerden gelen yoğun taleple
çekici tarafında önemli bir yükselişe
imza attı. Çekici segmentindeki pazar
payını 2017’den bu yana yaklaşık 3
katına çıkarmayı başaran marka, 2020
yılı sonunda çekici segmentindeki
pazar payını %25,5’e yükseltti.
Türkiye ile birlikte tüm uluslararası
bölgelerde pazar payını artırdı. 2020
yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye
ağır ticari pazarında %31,7 paya
ulaşan Ford Trucks’ın bu başarısında
büyük rol oynayan F-MAX, 2020’de
kendi segmentinde* Türkiye’nin çok
tercih edilen çekici modeli unvanına
sahip oldu.

Büyük F-MAX’ten büyük
kampanya: 500.000 TL,
36 ay vade % 0.89 faiz oranı
F-MAX’i 2021’de de en cazip ve
avantajlı koşullarla müşterilere
ulaştırmak için yepyeni bir kampanyayı
daha devreye alan Ford Trucks, bu
doğrultuda F-MAX’i 500.000 TL kredi,
36 ay vadeli, %0,89 çok özel faiz oranı
ile Ford Trucks yetkili satıcılarında
müşterilerine sunuyor. Ford Trucks
kampanyaları ve modelleri ile ilgili
tüm bilgilere www.fordtrucks.com.tr
ve 444 3 673 no’lu çağrı merkezinden
ulaşılabiliyor.
*2.5m kabin genişliğine sahip çekiciler arasındadır.
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2021 yılının ilk büyük filo
teslimatı Sertrans Logistics’e

Sebastien
Delepine
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Renault Trucks çekiciler ile tek markalı filoya sahip
olan Sertrans Logistics, yatırımlarını ertelemeyerek
araç parkını güçlendiriyor. Yurt içi ve yurt dışında
hizmet ağını genişleten Sertrans Logistics, gücünü
global pazara taşımaya devam ediyor. 2020 yılında
gerçekleştirdiği yatırımlar doğrultusunda filosunu
da güçlendiren Sertrans, yeni teslim aldığı 40 adet
Renault Trucks T 460 4x2 X-Low Euro 6 çekicileri,
yoğunlukla Avrupa taşımacılık faaliyetlerindeki
rotalarında kullanacak.

Batuhan
Keleş

Covid-19 önlemleri kapsamında
düzenlenen yeni araçların teslimat
törenine Sertrans Logistics İcra Kurulu
Üyesi Batuhan Keleş, Transer Genel
Müdürü Murat Cömert, Sertrans Mali
İşler Direktörü Burak Gezer katılırken
Renault Trucks adına Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Filo Satış
Müdürü Ziya Çolak, Koçaslanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan, Genel Müdürü Mesut Süzer ile
Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS)
Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak
bulundular.

“33 ülkeye 5 milyar dolarlık bir
ihracat taşıması gerçekleştirdik”
Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi
Batuhan Keleş, “Sertrans olarak,
uluslararası parsiyel, komple ve
multimodal taşımacılık hizmetlerimizin
yanında, tedarik zinciri yönetiminde
verdiğimiz katma değerli lojistik
hizmetleriyle 31 yıldır ulusal ve
uluslararası müşterilerimizin güvenilir
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. 2020
yılında 33 ülkede 719 şehre yaklaşık
5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması
gerçekleştirdik. 2020 yılı bizim için tüm
zorlu şartlara rağmen bir yatırım yılıydı.
Hadımköy tesisimizde yaptığımız depo
yatırımı, İzmir ve Almanya ofislerinin
açılması bunlar arasında en önemli
olanlar. Yaptığımız her yeni yatırımın

istihdama da önemli oranda katkı yapıyor
olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi.
2021 yılı bizim için yine bir yatırım yılı
olacak. Bu teslimat, yıl içinde yapacağımız
yatırımların ilki olması nedeniyle bizim
için anlamlı. Bu yıl gerek yurt içi gerekse
yurt dışında yapacağımız yeni yatırımlarla
büyümeye, ülke ekonomisinde katma
değer yaratmaya ve istihdama destek
olmaya devam edeceğiz. 2021 yılında
Almanya’da yaklaşık 5 bin metrekarelik
bir depo açılışı yapacağız. Almanya
depomuz, hem bir toplama ve dağıtma
merkezi hem de yurt dışında çalışmak
isteyen Türk markaları için bir e-ticaret
lojistiği merkezi olacağı gibi, şirketimizin
yurt dışı büyüme hedefleri açısından
önemli bir adım olacak” dedi.
E-ticaret lojistiği alanında Türkiye’de
ilk adım atan şirket olduklarını belirten
Batuhan Keleş, “Bu alana dair yeni
ihtiyaçları görüyor, yatırımlarımızı
ve büyüme planlarımızı buna göre
yapıyoruz. Hem depo kapasitelerimizi
artırmaya yönelik aldığımız
aksiyonları hem de yurt dışı büyüme
operasyonlarımızı pazarın yeni
taleplerine uygun şekilde yapıyoruz.
E-ticaret lojistiğini yönettiğimiz tüm
markalarda süreçlerimiz, alanında uzman
ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor.
Stok doğruluğunda binde 1’lik hata oranı,
yüzde 99,9 kargoya zamanında teslimat
gibi hedeflerimize ulaştık” dedi.

“Filomuz en önemli
yatırımlarımız arasında”
Şertrans olarak, hem e-ticaret lojistiği
hem de taşımacılık alanında daha da
büyümek istediklerini söyleyen Batuhan
Keleş, “Özellikle pandeminin etkisiyle
hızlı taşımacılık alanına ihtiyaç arttı. Bu
anlamda özel çözümlerimiz bulunuyor.
Filomuz ise her zaman olduğu gibi en
önemli yatırımlarımız arasında yer alıyor.
Bu süreçte sadece filomuzdaki araçlar
değil, araç üreticisinin sunduğu toplam
çözümler de önemli. Bu nedenle Renault
Trucks ile iş birliğimizi sürdürüyoruz.
Sadece filomuza yeni araçlar katmıyoruz;
tek noktada finansal çözümler, bakımonarım paketleri ve satış sonrası
hizmetlerle toplam çözümlerden
faydalanıyor ve araçları kullandığımız
süreç boyunca filo çalışmalarımızı birlikte
sürdürdüğümüz bir iş ortağı oluyoruz”
dedi.
Teslimata katılan Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise
yaptığı açıklamada; “Sertrans Logistics
gibi gelişimde öncü bir marka ile iş
birliğimizin kesintisiz devam etmesi
bizleri çok memnun ediyor. Değişen
dünya trendleri, lojistik alanına da
yansıyor. E-ticaret başta olmak üzere tüm
lojistik alanlarında değişen eğilimler,
lojistiğin halkalarına yeni görevler
yüklüyor. Bu doğrultuda dünyanın en
büyük araç üreticilerinden biri olarak
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Renault Trucks da hem araçlarını
hem de toplam çözümlerini kesintisiz
olarak geliştirmeye devam ediyor.
Değişmeyen tek şey, müşteri
memnuniyeti ve müşterilerimizle
yakın olarak çözümler üretmek.
Sertrans Logistics ile yakaladığımız
başarılı iş birliğinin temelinde de bu
anlayışın olduğunu düşünüyoruz.
Yaklaşık 30 yıldır devam eden iş
birliğimizde son 5 yıldır Sertrans’ın
sadece Renault Trucks çekicilerini
tercih etmesi, bunun bir göstergesi”
diye belirtti.

“Renault Trucks Finansal
Hizmetler’in sunduğu avantajlar
süreçleri kolaylaştırıyor”
Sertrans Logistics, yeni araç
alımlarını Renault Trucks Finansal
Hizmetler’in (RTFS) finans paketleriyle
gerçekleştirdi. Sertrans Logistics’in
Renault Trucks’ın sunduğu toplam
çözümlerden faydalandığını belirten
RTFS Satış ve Pazarlama Direktörü
Ertan Çolak; “Renault Trucks Finansal
Hizmetler (RTFS) olarak 49 ülkede
faaliyet gösteriyoruz. 2005 yılından
bugüne ise ‘yatırım malı finansmanı’
desteğimizle Türkiye’de yatırım yapan
sektörlerin iş ortağı olarak, kesintisiz
hizmet vermeyi sürdürüyoruz.
Sertrans, yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle,
Lojistik sektöründe Türkiye’nin
önemli ve değerli markalarından biri.
RTFS olarak, 2018 yılından bu yana
çalıştığımız gruba, şimdiye kadar 140
adet Renault Trucks çekici finansmanı
gerçekleştirdik. Grubun, 2021 ve
sonrası planlamakta olduğu araç
yatırımları için ortak çalışmalarımızı
sürdürmek, firmanın büyüme
stratejilerini destekleyecek ‘finansman’
alternatiflerini sunmaya da devam
etmek istiyoruz” şeklinde açıkladı.
Sertrans Logistics’in Renault
Trucks çekicilerinin düşük arıza
frekanslarından ve bakım-onarım
giderlerinden memnuniyetlerini
belirten Koçaslanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan; “Sertrans Logistcs’in
çalışma sisteminde filo kaynaklı
aksaklıklara yer yok. Bu nedenle satış
sonrası hizmetler konusunda çok
titiz davranıyor ve Renault Trucks’ın
özel bakım sözleşmelerinden
faydalanıyorlar. Bakım sözleşmeleri
sayesinde operasyon süreçlerinde
iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu
avantajları sağlıyorlar” diye belirtti.
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Küresel iş makinesi
sektörüne yön veren
en önemli üreticiler
arasında yer alan
HİDROMEK’in kuruluşundan bu yana
satışını gerçekleştirdiği iş makinesi sayısı
2020 yılı sonu itibari
ile 50 bini geçti.
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Hidromek’in
global satışları
50 bin adedi aştı

HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet
Bozkurt, “6 kıtada 100’den fazla ülkeye
50 binden fazla makinemizin satışını
gerçekleştirdik. Gücümüze güç katan
ekibimize, bayilerimize, servislerimize,
tedarikçilerimize, müşterilerimize ve
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunarız” dedi.
Yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlayan
HİDROMEK, dördü Ankara’da, biri
İzmir’de, biri de Chonburi, Tayland’da
olmak üzere altı üretim tesisinde
kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör,
lastikli yükleyici, motor greyder
ve toprak silindiri üretiyor. Bin 400
dönüm üzerinde HİDROMEK Üretim
Üssü’nün inşasına devam eden
HİDROMEK, burada ilk etapta devreye
aldığı Komponent Fabrikası’nda
daha önce ithal ettiği şanzıman, aks,
hidrolik redüktör ve hidrolik silindir
gibi ana komponentlerin üretimini
büyük ölçüde kendi bünyesinde
yapıyor. Üretim Üssü’nde yer alacak
ekskavatör fabrikasının inşasını
sürdüren HİDROMEK, üretim kapasitesi
ve istihdam artışı sağlayacak fabrika
yatırımını 2022 yılında devreye almayı
planlıyor.

YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITACAK
Ürün gamını genişletmek için AR-GE
ve inovasyon faaliyetlerine geçtiğimiz
yılda da hızlı şekilde devam eden
HİDROMEK, bu çalışmaların sonucunda
geliştirdiği paletli ekskavatör, paletli
mini kazıcı yükleyici, toprak silindiri
ve lastikli yükleyici ürün gruplarından
yeni ürünlerini bu yıl pazara sunmaya
hazırlanıyor.

Dünyada iş makineleri üreten en büyük
firmaların sıralandığı uluslararası “Yellow
Table” listesinde yer alan ilk ve tek Türk
iş makinesi üreticisi olan HİDROMEK,
geçtiğimiz yıl da listeye girdi. Yurt içinde
ise İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu”, Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin “Türkiye’nin İlk
1000 İhracatçı Firması”, Fortune Türkiye
Dergisi’nin “Fortune 500 Türkiye” ve
Turkishtime Dergisi’nin “En Çok AR-GE
Harcaması Yapan 250 Firma” listelerinde
bir kez daha yerini aldı. HİDROMEK’in
uluslararası prestije sahip tasarım ödülü
sayısı ise toplam 20’ye ulaştı.

“2021’İN DAHA İYİ BİR YIL
OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”
Tüm dünyada yaşanan sıra dışı duruma
rağmen 2020 yılının başarılı geçtiğini
ifade eden Ahmet Bozkurt, şunları
söyledi: “Hem geniş ürün gamımızla,
hem de satış sonrası hizmetlerimizle her
zaman müşterilerimizin yanında olduk.
Yurt içinde birçok ürünümüzde pazar
payını arttırdık. Küresel duruma rağmen
yurt dışında da başarılı bir yıl geçirdik.
Kamu yatırımlarının devam etmesi
ve inşaat sektörünün hareketlenmesi
ile bu yılın 2020’den daha iyi bir yıl
olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda,
mevcut pazarlardaki payımızı arttırırken
yeni pazarlara açılmayı, bayi ağımızı
genişletmeyi, ürün yelpazemize
yenilerini ekleyerek müşterilerimizin
taleplerini karşılamayı ve böylece
küresel endüstrideki yerimizi daha da
sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.”

İHRACAT VE BAYİ AĞINI
GENİŞLETTİ
Başlıca ihracat pazarları arasında
Cezayir, Bulgaristan, Tunus, Güney
Afrika, Arjantin, Filipinler, Endonezya,
Şili, İspanya, Fransa, Rusya ve
Avustralya’nın yer aldığı HİDROMEK,
geçtiğimiz yıl 80’den fazla ülkeye
ihracat gerçekleştirdi. İhracat rotasına
Çek Cumhuriyeti, Tayvan, Malta, Guam,
Fildişi Sahilleri, Sierra Leone gibi yeni
ülkeler de ekleyen HİDROMEK, Meksika
ve Suudi Arabistan’a yeniden düzenli
ihracata başladı. 80’den fazla ülkede
bayisi bulunan HİDROMEK, bazıları
yeni ülkelerde olmak üzere bayi ağına
eklediği yeni üyeleriyle faaliyetlerini
güçlendirdi.
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Scania
karşılaştırmalı
testlerde en yüksek
puanları topladı

The 1000 Punkte Test ve European
Truck Challange ağır ticari araçlar
için uzun zamandır düzenlenen
karşılaştırmalı test sürüşleri arasında
yer alıyor. Scania, 540 S ile katıldığı bu
mücadeleden en yüksek puanla ayrıldı.
Almanya haricinde Avrupa’nın diğer
ülkelerinden de uzman gazetecilerin
katılımı ile Alman ekonomi ve ticari
araç dergileri tarafından düzenlenen
test sürüşlerinde sürücü ortamı,
uyku konforu ve gürültü seviyeleri
gibi kabine ilişkin özelliklerin yanı
sıra yol tutuşu, vites değiştirme ve
servis kolaylığı gibi diğer başlıklar da
değerlendiriliyor.
Ayrıca, Avrupalı ağır ticari araç
markalarının davet edildiği
karşılaştırmalı test sürüşü etkinliğinde,
gerçek yakıt tüketimini en yüksek
doğrulukla onaylamak için kalibre
edilmiş yakıt ölçüm ekipmanları
ile donatılmış çekiciler, farklı yol
koşullarında 300 km’den fazla yol kat
ediyor. Scania bu testlerde en yüksek
ortalama hız ile en düşük yakıt tüketimi
değerine ulaşarak topladığı yüksek
puanlarla sektöründeki öncü konumunu
bir kez daha gözler önüne serdi.

Scania, Avrupa’da yayınlanan ekonomi
ve ticari araç dergileri tarafından
Almanya’da düzenlenen 2 farklı test
sürüşünde en yüksek
değerleri kazandı.
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IVECO’nun
Antalya’daki yeni
yetkili satış ve
servis noktası
ANTOTO oldu

Pandemi şartlarına ayak uyduran ve yetkili
nokta sayısını hız kesmeden artıran IVECO,
2021’e ANTOTO ile online ortamda 3S Yetkili
Satıcı ve Servis sözleşmesi imzalayarak
girdi. Pandemi dolayısıyla açılış töreni
düzenlemeyen IVECO ve ANTOTO, bunun
yerine yerel radyoda, basın ve açık hava
reklam alanlarında tesislerinin açılışını
yoğun bir iletişim kampanyasıyla duyuracak.

Hikmet Göksoy: Antalya çevresinde
17 yıldır hizmet veriyoruz
Online olarak gerçekleştirilen imza
töreninde bir açıklama yapan ANTOTO
ortaklarından Hikmet Göksoy, ANTOTO
olarak Antalya çevresinde 17 yıldır hizmet
verdiklerini hatırlatarak, “Müşterilerimizi
ve IVECO markasını desteklemek için bu
tesisimize yatırım yaptık. Bu iş birliğinin her
iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hakkı Işınak: 2021 yılına
heyecanla başladık
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak”
2021 yılına Antalya gibi önemli bir ilimizde
yeni bir bayi ile başlamanın heyecanını
yaşıyoruz. IVECO olarak Türkiye’de hızlı
büyüyen bir markayız. ANTOTO gibi
tecrübeli iş ortaklarının başarımıza etkisi,
katkısı büyük olacaktır, hayırlı olmasını
dilerim” dedi.

Yıldırım Tanılkan: Iveco olarak
Türkiye’nin en hızlı büyüyen
markasıyız

IVECO ile ANTOTO, 3S Yetkili Satıcı ve Servis Sözleşmesini online ortamda
imzaladı! 3.5 ton ve üstü kamyon pazarında yüzde 7’lik pazar payı ile
3. sırada yer alan IVECO, 2021’e önemli bir işbirliğine imza atarak girdi.
IVECO, Antalya ve çevresinde 17 yıldır hizmet veren ANTOTO ile 3S Yetkili
Satıcı ve Servis sözleşmesi imzaladı.

IVECO Türkiye Bayi Geliştirmeden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Tanılkan
ise,“ Pazar payımızı 9 yılda ikiye katladık.
Türkiye’de 3.5 ton ve üstü kamyon pazarında
yüzde 7’lik pazar payı ile 3. Sıradayız. Antalya
bu doğrultuda bizim için büyük önem
taşıyor. IVECO’nun 2021 mottosuna uygun
olarak daima müşterilerimize yakın olmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.

Antoto’nun 35 tesisinde aynı anda
10 araca hizmet verilecek
ANTOTO hafif, orta ve ağır vasıta
segmentlerindeki 3S tesis yatırımıyla tüm
IVECO araçları için müşterilere satış hizmeti
verecek. Tesiste yapılacak tadilatların
bitmesine müteakip, Mart sonunda Servis
ve Parça desteği de sağlanmaya başlanacak.
ANTOTO, yaptığı yatırımla 17 yıllık tesisini
yeniliyor. Yenilenen tesis 1462 metrekaresi
kapalı olmak üzere 9460 metrekarelik bir
alana sahip. Tesiste aynı anda 10 adet araca
hizmet verilebilecek. Antalya’yı komşu
kentlere bağlayan yol üzerinde kurulu
tesis, lojistik operatörleri için de ideal bir
konumda bulunuyor.
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Lojistik sektörü e-lojistik
perspektifini geliştiriyor
Küresel pandemi ile birlikte tüketicilerin satın
alma tercihleri değişerek hızlı teslimat, 7/24
satın alma olanağı, kapıya teslim, temassız
ödeme ve miktar olarak düşük ancak frekans
olarak yüksek satın alma avantajları e-ticaret
sektörünü geliştirdi. E-ticarette kendini
gösteren büyümeye paralel olarak,
lojistik sektöründe faaliyet gösteren
firmaların dijital iş modellerine
entegrasyonu da
hızlanmış oldu.

Pandemi sürecinin temassızlığı ve dijitalleşmeyi yükselen bir değer haline
getirmesi, online işlemlerde ve e-ticaret sektöründe devasa bir büyümeye
yol açarken tüketicilerin satın alma davranışları da değişime uğradı. Dijital
müşteri tabanındaki yoğunluk her sektör gibi lojistiği de etkisini altına
alarak güçlü bir e-lojistik perspektifi oluşturdu. Sektörde faaliyet gösteren
firmaların teknolojik altyapılarındaki gelişim ölçüsünde rekabette öne çıktığı
böylesi bir dönemde, Türkiye lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonuyla
aksiyon alan Dinçer Lojistik, hizmetlerin dijital platformlar üzerinden
sunulmasına yönelik yatırımlarıyla sektöre bir kez daha ilham oldu.
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Ar-Ge Merkezi alt yapısı ve yenilikçi bakış
açısı ile sektörde adını sıkça bahsettiren
Dinçer Lojistik, bu dönemde teknoloji
alanındaki yatırımlarını arttırarak
müşterilerine değer yaratıcı ve hızlı
çözümler sunarak proaktif adımlarla
satın alma, depolama, müşteri hizmetleri
gibi geleneksel lojistik süreçlerini
internet teknolojilerine entegre etti. 5.0
teknolojilerinin konuşulduğu günümüzde
geleceği şimdiden yaratmak için bilgi
teknolojilerini merkeze almanın her sektör
için kaçınılmaz olduğunu dile getiren
Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahasında doğru
stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada
elimizi güçlendiriyor. Robotik depolama,
IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız
kesintisiz devam ederken sektöre yön
verme misyonumuzu da koruyoruz” dedi.

E-ticaretteki büyüme lojistik
sektörüne doğrudan yansıyor
E-ticaretin genel ticaret içindeki hacmi,
2019’da 105,9 milyar TL’de 8,5 milyar TL,
2020’de ise 104,1 milyar TL’de 18,7 milyar
TL olarak ölçümlendi. 2019’un ilk 6 ayında
bu oran yüzde 8,4 iken, 2020’nin ilk ayında
yüzde 14,2’lik bir pay oluştu. Oluşan
büyüme rakamlarının e-ticaret ile direkt
bağlantı halindeki lojistik sektöründe de
yansımaları görülürken Dinçer Lojistik;

otomasyona dayanan gelişmiş sorter
sistemi, filosunun genişliği, efektif rota
ve yük planlama alt yapısının yanı sıra
siparişlerin dijital olarak takibini sağlayan
yazılım olanaklarını da derinleştirdi. İleri
teknolojik altyapısı sayesinde online
alışveriş hizmetleri sunan iş birlikçi
firmalarla entegrasyon avantajını da
kullanan şirket, rekabet sahasında güç
yaratan parametreleri son derece iyi analiz
ederek sektörün nabzını sektör adına tuttu.

E-lojistik ekosistemini gelecekte
nesnelerin interneti yönetecek
E-lojistik ekosistemini dün, bugün ve
yarının koşulları üzerinden değerlendiren
Mustafa Dinçer, “Pandemi dönemi kriz
anlarına hazırlıklı olma, inovasyon becerisi,
alternatif hizmet alanları geliştirebilme
gibi konularda hepimizi sınamış oldu.
Önümüzdeki süreçte de yeniçağın
gerekliliklerine adapte olan firmaların
ayakta kaldıklarını göreceğiz. Bu noktada
çeviklik, teknolojiyi kullanma becerisi,
teknolojik altyapının gelişmiş olması ve
alanında yetkin çalışanlara sahip olmak
her şirket için son derece önemli olacak.”
açıklamasında bulundu.
Dinçer, lojistik sektörünün özellikle
e-ticaretle birlikte değişen ihtiyaçlara çok
hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin

altını çizerek “Teknoloji perspektifinden
baktığımızda, bazı konuların sektörümüz
için öne çıktığını görüyoruz. Örneğin IoT
(nesnelerin interneti), her sektörde tedarikçi
ve üretici/satıcı arasındaki etkileşimi
arttırarak, akıllı ve etkili bir ekosistem
oluşturmanın en güncel yolu. Geleceği bu
teknolojiler yönetecek ve ani talep artışları,
sosyal medya analizleri ile çerez politikaları
sayesinde saptanarak üretim planları
otomatik olarak kişiden bağımsız yazılımlar
üzerinden sağlanabilecek. Müşteri
taleplerine ek olarak, firmanın hammadde
ihtiyaçları da değişen talebe uygun olarak
yönetilebilecek.” sözlerin kaydetti. Dinçer
Lojistik’in söz konusu teknolojilere ilişkin
yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan
Mustafa Dinçer, şu açıklamalarda
bulundu: “Kuvvetli bir AR-GE yapımız var.
Dünyadaki teknolojik trendlerin takibiyle iş
süreçlerimizi daha da güçlendirmek adına
AR-GE merkezimizle birlikte son derece
yoğun çalışıyoruz. Robotik depolama, IoT
ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz
devam ediyor. Dinçer Lojistik A.Ş olarak
teslimat güzergâhlarını iyileştirmek, araç
performanslarını izlemek, gecikme veya
sorunları önlemek, şayet oluşurlarsa
oluştukları anda müdahale etmek için
bu alanlara yatırım yaparak akıllı lojistik
faaliyetlerinde daha da gelişeceğiz.”
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İhracatın ve iç
pazarın lideri
TürkTraktör 2020’ye
imzasını attı
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Türkiye’nin toplam traktör üretiminin % 68’ini ve traktör ihracatının
% 86’sını tek başına gerçekleştiren
TürkTraktör, 2020 yılında başladığı
iş makineleri yerli üretiminde de
önemli bir başarı elde etti.
TürkTraktör, 2020 yılına ait
finansal sonuçlarını açıkladı. 14
yıldır kesintisiz şekilde sektörün
lider üreticisi olan TürkTraktör;
pandeminin oluşturduğu zorlu
şartlara rağmen ihracat ve
yurt içi satışlarda başarılı bir
performans gösterdi.

TSE Güvenli Üretim Sertifikasına sahip
fabrikalarında, 2020 yılında toplam 34
bin 337 adet traktör üreten TürkTraktör,
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
üretimini % 51 artırdı. Türkiye’nin
toplam traktör üretiminin ise % 68’ini
de tek başına gerçekleştirdi. Traktör
devi, yurt içi pazarda gerçekleştirdiği
toplam 22 bin 384 adetlik satışla,
ülke çiftçisini son teknolojiye sahip
traktörlerle buluşturmaya devam etti.
İhraç pazarlarında gerçekleştirdiği 12
bin 553 adet traktör satışı ile ise Amerika
kıtasından Japonya’ya 130’dan fazla
ülkeye Türkiye’de üretilen traktörleri
ulaştırmanın gururunu yaşadı.
Üretiminde gerçekleşen ciddi artışa bağlı
olarak TürkTraktör 2020 yılında cirosunu
da bir önceki yıla göre % 64 artırdı ve
yılı 6 milyar 243 milyon TL toplam ciro
ile kapattı. TürkTraktör’ün faaliyet kâr
marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile % 15
ve % 17 olarak gerçekleşti. Alınan tüm
bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör’ün
2020 yılsonundaki net kârı 776 milyon TL
olarak kaydedildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut
Özüner: “Ana odağımız tarımda
kesintisiz üretimin sağlanması”
2020 yılı çalışmalarını değerlendiren
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner,
pandemi döneminde öncelikle tarımsal
üretimdeki sürdürülebilirliği sağlamayı
hedeflediklerini vurgulayarak “Salgınla
birlikte oluşan zorlu şartlar karşısında
gıda tedarikinde kesintisizliği sağlamak
adına özveri ile çalışan çiftçilerimizi her
alanda desteklemeyi önceliklendirdik.
New Holland markamız pazardaki
liderliğini sürdürürken, Case IH markamız
pazardaki konumunu 7. sıradan 4. sıraya
yükseltti. TürkTraktör olarak pazardaki
kesintisiz liderliğimizi 14. yılına taşımayı
başardık.” dedi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut
Özüner: “Yerli kazıcı yükleyici
üretimimiz, iş makineleri
faaliyetlerimize ivme kazandırdı,
satışlarımız % 58 arttı!”

makineleri satışlarımız yüzde 58 arttı. 2021
yılında da traktör alanındaki başarımızı iş
makinelerine yansıtmayı ve bu alandaki
büyümemizi katlayarak sürdürmeyi
hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamalarının sonunda, iş makineleri
alanındaki çalışmalara da yer veren Aykut
Özüner, “Tıpkı tarım alanında olduğu
gibi; iş makinelerinde de yerli üretim,
sektöre girdiğimiz ilk günden itibaren
odağımızdaydı. Bu anlamda 2020 yılı
bizim için iş makinelerinde çok önemli bir
sene oldu. Yerli kazıcı yükleyici üretimine
başladığımızın daha ilk senesinde 150 adet
kazıcı yükleyicinin satışını gerçekleştirdik.
Yerli üretim avantajıyla sunduğumuz
kazıcı yükleyicilerimiz, iş makinelerindeki
çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdı.
2020 yılında bir önceki seneye göre iş

Traktör ihracatında da lider
Türkiye’nin ilk traktör ihracatını
gerçekleştiren TürkTraktör, 2020 yılında
yurt dışı pazarlara yaptığı satışla Türkiye’nin
toplam traktör ihracatının % 86’sını tek
başına gerçekleştirdi. Aykut Özüner,
pandemi sürecinde etkilenen yurt dışı
pazarlarda özellikle yılın ikinci yarısında
önemli bir büyümenin gözlendiğini de
vurguladı. “Bu süreçte TürkTraktör olarak
geliştirip ürettiğimiz Faz V motora sahip
traktörlerin ihracatını da gerçekleştirmeye
başladık.” diye açıkladı.

Türkiye’deki emisyon geçişi için
hazırlıklarını tamamladı
2021’de kademeli olarak Türkiye’de
yürürlüğe girecek olan Faz IIIB ve Faz
IV emisyon standartları ile traktör
ana çerçeve yönetmeliğine yönelik
geçiş hazırlıklarını tamamladıklarını
da söyleyen Aykut Özüner, “Avrupa ve
Kuzey Amerika’da 2014 yılından bu yana
kullanılan Faz IIIB ve Faz IV emisyon
seviyesine sahip traktörlerimizi dünya
çiftçileriyle buluşturuyorduk. Ülkemizde
uygulanacak olan emisyon geçişi için de
hazırız ve bazı modellerimizin üretim ve
satışına Ocak ayında başladık.”
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Zafer Kardeşler Uluslararası
Ağır Nakliyat, Volvo FH16 8x4
çekiciyi tercih etti
Uluslararası ağır ve
gabari dışı taşıma
yapmakta olan Zafer
Kardeşler Uluslararası
Ağır Nakliyat, 19.kez
Volvo Trucks’ı tercih
etti ve filosunu 180
tona kadar GCW
çekme kapasitesi ile
öne çıkan Volvo FH16
ile genişletti.
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş
Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks,
uluslararası ağır ve gabari dışı taşıma
yapmakta olan ve tüm Avrupa ülkelerinin
yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran
ve Irak’a ağır nakliye taşımacılığıyla
hizmet veren Zafer Kardeşler Uluslararası
Ağır Nakliyat’a Volvo FH16 teslimatı
gerçekleştirdi. Böylece şirketin bu
teslimatla birlikte, 48 araçlık filosundaki
Volvo Trucks sayısı 19’a yükseldi.
Teslimat, firma sahibi Fevzi Zafer, Temsa
İş Makinaları’ndan Volvo Trucks Ülke
Müdürü Utku Uzun, Saha Satış Müdürü
Ufuk Ulus, VFS Finansman A.Ş. (Volvo

Finans) Bölge Satış Müdürleri Emrah Barış
ve Tuncay Alev’in katılımı ile gerçekleşti.
Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat
sahibi Fevzi Zafer “Volvo Trucks ile
uzun yıllara dayanan iş ortaklığımızın
arkasında tabii ki Volvo Trucks’ın ağır proje
işlerimizde dayanıklı ve sürdürülebilir
performansı yatıyor. En ağır ve zor
nakliyelerde işimizi kolaylaştıran Volvo
Trucks 8x4 çekiciyi projelerimizdeki ihtiyaç
doğrultusunda tercih ettik. Uzun yıllardır
deneyimlediğimiz Volvo Trucks markasının
dayanıklılığı ve satış sonrası hizmetlerdeki
çözüm odaklı yaklaşımı iş birliğimizi
devam ettirmemizde etkili oldu.” dedi.

Zafer Kardeşler Uluslararası Ağır Nakliyat’a
satın alma işlemi VFS Finansman A.Ş.
(Volvo Finans) ile yapılan Volvo FH16; 8x4
özelliği ile 16 litre motor, 650 HP beygir
gücü ve 3150 Nm tork değeri sunuyor.
Volvo FH16; 180 tona kadar GCW çekme
kapasitesi ile öne çıkan bir ürün olma
özelliğini taşıyor. Ek olarak, Volvo I-Shift
overdrive şanzıman, çift şasi, ultra karınca
vites, Volvo Dinamik Direksiyon, Volvo
Motor Freni ve Retarder fren sistemi ve
4 yana salınımlı ağır hizmet tipi pleyt
gibi güvenlik donanımları sayesinde
müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenlik,
konfor ve performans beklentilerinin
tümünü karşılıyor.
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Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi Otokar, yeni
yılda Sultan küçük otobüs ve Atlas kamyon
almak isteyenleri cazip fiyat ve ödeme
imkanlarıyla araç sahibi yapacak.

Otokar’dan
yeni yılda
araçları
değiştirecek
kampanya
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği araçlar
ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra düzenlediği
kampanyalarla da sektörde öncü işlere imza
atmaya devam ediyor. Yaygın satış ve servis ağına
sahip öncü otomotiv markası Otokar, küçük otobüs
veya hafif kamyon almak isteyen müşterilerini
cazip ödeme koşullarıyla buluşturuyor. Düzenlenen
yeni kampanya kapsamında turizm, personel ve
servis taşımacılığının en çok satan aracı Sultan’ın
Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi ve Sultan
Mega modellerine 150 bin TL’ye kadar 24 ay, aylık
yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayarak sahip
olunabilecek. Tasarımı, yüksek torku, güçlü
motoru ve üstün standartlarıyla sektörde büyük
beğeni toplayan ticaretin güçlü kahramanı
Otokar Atlas kamyonlar ise düzenlenen
kampanya kapsamında 100 bin TL’ye 24 ay,
aylık yüzde 0,95 faiz oranlarından başlayan
frsatlarla satışa sunuluyor. Cazip fiyat ve ödeme
koşullarının yer aldığı kampanya kapsamındaki
araçlar, Türkiye genelindeki Otokar yetkili
satıcılarında detaylıca incelenebiliyor.
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Prometeon’dan
ağır ticari vasıtalara
yüksek kilometre
ömrü ve üstün
performans sunan

Pirelli
FR:01
Triathlon™
ve TR:01
Triathlon™
Prometeon ağır ticari
vasıtalar için çok yönlü lastik
Pirelli FR:01 Triathlon™ ve
TR:01 Triathlon™’u tasarladı.
Prometeon teknolojisi ile
geliştirilen Pirelli FR:01
Triathlon™ ve TR:01
Triathlon™ operasyonel
maliyetlerini optimize
etmek isteyen filoların
ihtiyacı olan yüksek
kilometre performansı,
dayanıklılık ve düşük yakıt
tüketimi özelliklerini bir
arada sunuyor.
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Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı
tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys
markalarının yanı sıra Formula, Pharos
ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari
lastikleri üreten Prometeon Lastik
Grubu, ağır ticari vasıtalar için “Pirelli
Triathlon™ serisini geliştirdi. Pirelli
Triathlon™ serisi yüksek kilometre
performansı, düzenli aşınma, uzun
ömür, yakıt verimliliği ve yüksek
kaplanabilirlik özelliklerini bir arada
sunuyor.
‘Prometeon engineered’ damgalı
ilk lastik olma özelliğine de sahip
olan Triathlon™, kilometre ve yakıt
tasarrufunu dengeli bir şekilde
artırmak için özel olarak formüle edildi
ve geliştirildi. Uzun Ar-Ge çalışmaları
ve testler sonrasında tercih edilen
kaliteli hammadde içeriği, kullanıcıların
toplam sahip olma maliyetini
minimuma indirirken, Prometeon’a
özel tasarlanan süreç yönetimi lastiği
rakiplerinden farklı kılıyor. Triathlon™
için geliştirilen özel hamur karışım
reçetesi, kullanıcıların hem yüksek
kilometre performansı hem de yakıt
tüketiminde beklentilerini üst
düzeyde karşılıyor.

Düşük dönme direnci, düzenli
aşınma ve artırılmış yol tutuşu
Pirelli FR:01 Triathlon™, 4 kanallı zik-zak
desen ve güçlü boylamasına kanallar
sayesinde kısaltılmış fren mesafesi,
artırılmış yol tutuşu ve emniyetli
sürüş sağlıyor. Fonksiyonel kanallar
ve taş iticiler karda da üstün kavrama
imkanı sunarken, yol tutuşu artırıyor
ve taş sıkışmalarının önüne geçiyor.
Prometeon teknolojisi ile geliştirilen
Triathlon™’’un yenilikçi sırt tasarımı, yol
temas alanında ortaya çıkan basıncı her
noktaya eşit dağıtarak düşük dönme
direncini garanti ediyor. Bu sayede
daha iyi yol tutuş, düzenli aşınma ve
yüksek kilometre performansı sunuyor.
3 boyutlu kılcal kanal çözümü
ile kuru ve ıslak koşullarda
mükemmel performans
Pirelli TR:01 Triathlon™ orta ve omuz
sırt bloğundaki Pirelli patentli yeni
3 boyutlu (3D) kılcal kanal çözümü,
gelişmiş ıslak zeminde tutunma, karda

üstün çekiş ve akustik konforu bir
arada sunuyor. Ayrıca hem kuru hem
de ıslak koşullarda en mükemmel
performansı sağlıyor.
M+S ve 3PMSF kış lastiği etiketlemeleri
ile sunulan Triathlon™ serisi, düzenli
aşınma, düşük ses seviyesi (ön aks
71 ve çeker aks 76dB), yüksek karkas
dayanıklılığı, mükemmel güvenlik
performansı sağlayarak kullanıcıların
işletme maliyetlerini azaltmalarına
yardımcı oluyor.

Triathlon™ ailesi yeni eklenen
ölçülerle büyüyor
Seri, hem ön aks hem de çeker aks
lastikleri yeni eklenen 315/60 R22.5
ölçüleri, çeker aks lastikleri içinse
295/60 R22.5 ölçüleri ile büyüyor.
Triathlon™ ayrıca, ön aks lastikler için
385/55 R22.5, 385/65 R22.5 ve 315/60
R22.5 ölçülerine sahip.
Çeker aks lastikleri içinse 295/60 R22.5
ve 315/60 R22.5 ölçüler sunuluyor.
Treyler lastiği olarak da 385/55 R22.5
ölçüsü ile seçenek sunuyor.
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ISAF ve IMEX Fuarı’nda hem
tarih hem mekan değişikliği
Covid 19 en çok toplu yapılan etkinlikleri
etkiledi. Sinema, Tiyatro, Konser, Fuar
ve diğer gösteri ve etkinliklerin tarihleri
birçok kez değişti ya da iptal oldu.
Marmara Fuarcılık tarafından organize
edilen Türkiye ve bölgenin en önemli
fuarlarından ISAF ve IMEX Fuarları da Mart
ayından yine kendi tarihleri olan Ekim
ayına ertelendi.
Marmara Fuarcılık Genel Müdür Feridun
Bayram “ISAF Fuarı ve IMEX Fuarı, her yıl
olduğu gibi ciddi bir çalışma temposu,
yüksek enerjisi ve tüm dünyaya ulaşan
tanıtımlarıyla 14-17 Ekim 2021 tarihlerinde
gerçekleşiyor. Fuarlarımız, 2007
yılından itibaren İstanbul Fuar Merkezi
Hall 9-10-11’de 20.000 m2 alanda
düzenlenmekteydi. 2021 itibarı ile
fuarlarımızı, Hall 5-6-7’ye taşıyoruz.

Feridun Bayram
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Son yıllarda fuarlarımızda
yaşanan yoğun ilgi ve talep
nedeniyle mevcut salonların
yetersiz gelmesi, fuarlarımızda
yer almak isteyen değerli
sektör temsilcisi dostlarımıza
yer sunamamamız nedeniyle
daha büyük salonlara ihtiyaç
duyulması bu değişikliğin
yapılmasında esas neden
olmuştur. Fuarlarımızı daha büyük
salonlara taşıyarak, yer bulamadığı için
katılmayan dostlarımız da fuarlarımızda
yerlerini alabilecekler.” dedi.
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Mercedes-Benz Türk,
kamyon ürün grubunda
2020’yi zirvede tamamladı
Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı
geride bırakan Mercedes-Benz Türk,
Türkiye’de ürettiği kamyonların
ihracatından elde ettiği gelir ile ülke
ekonomisine katkısını aralıksız devam
ettirirken, kamyon ürün grubunda,
2020 yılında da tartışmasız pazar
liderliğini sürdürdü.
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
üretilen, Şubat 2020’de satışa
sunulan yeni Actros, yüzde
6.3 yakıt ekonomisi sağlayan
MirrorCam ve Öngörülü Sürüş
Sistemi gibi ileri teknolojik
özellikleriyle kısa zamanda
yeni siparişlerin alınmasını
sağladı.
Mercedes-Benz’in Arocs,
Actros ve Atego modelleri,
2021 yılı için kapsamlı
yenilikler sunarak pazarın
her segmentinde değişen
müşteri beklentilerine karşılık
vermeye devam ediyor.
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Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında
başlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılını
kamyon ürün grubunda bir kez daha
başarılarla tamamladı. Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda 285.000’inci kamyonunu
geçtiğimiz yıl ekim ayında banttan indiren
Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği
kamyonların ihracatından elde ettiği gelir
ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız
sürdürdü.

Alper Kurt: “Kamyon satışlarımızı
artırarak liderliğimizi devam ettirdik”
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mart
ayında etkilerini hissetmeye başladığımız
pandemi sebebiyle farklı koşullarda
tamamladığımız 2020 yılında, Türkiye
iç pazarında kamyon satışlarımızı
2019 yılına göre yüzde 141 arttırarak
6.932 adede ulaştık ve bir kez daha
Türkiye kamyon pazarının lideri olduk.
Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını
üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikamız; üretimiyle,
istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve
ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına önemli katkılar
sağlamayı sürdürdü. Şirketimiz, 2020
yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10
kamyondan 8’inin üretimine de imza attı.
Pandemi döneminde müşterilerimize
kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla
satış sonrası servis ağımız 7 gün 24
saat hizmet verdi. Bütün bu başarılara
ulaşmamızda her koşulda başarılı ve
özverili çalışmalarını sürdüren ekibimizin
katkısı büyük.” dedi.
Alper Kurt; “Kamu bankalarından yerli
üretim araçlara özel kredi desteğinin
etkisiyle hareketlenen kamyon pazarında,
ithal araçlarımız için de sağladığımız
kredi destekleriyle müşterilerimizin
beklentilerini karşıladık. Aralık 2019’da
‘Hepsi bir. O benzersiz’ sloganıyla
Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz
yeni Actros, kısa sürede pazarın odak
noktası oldu. Yıl boyunca kamyon
teslimatlarımızı aralıksız sürdürdük.
Eylül ayında Hüner Grup’a 300 adetlik
kamyon teslimatı gerçekleştirerek
2020’nin en büyük kamyon teslimatına
imza attık. Hem özel hem de kamu
alanında gerçekleştirdiğimiz kamyon
teslimatları sonucunda, gelenekselleşen
kamyon pazarı liderliğimizi 2020’de
de devam ettirdik. 2021 yılında tüm
modellerimizde yenilikler sunarak,
müşterilerimizin beklentilerini en
kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da
liderliği hedefliyoruz.” dedi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
üretilen Yeni Actros, güvenlik,
yakıt ekonomisi ve konforda yeni
standartları belirledi
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros, Şubat
2020 itibarıyla Türkiye pazarında satışa
sunulmaya başlandı. Yeni Actros çekici
ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik
ve konfor odaklı yapılan standart donanım
değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkmayı
sürdürüyor. Yapılan değişiklikler sonucu
araçların motor güçleri ve performansları
artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve
Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları,
Economy/Power sürüş programı ve
optimize edilmiş arka aks tahvil oranları
ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren
Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve
Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici
ailesinde standart olarak sunuluyor.
Yeni Actros’ta geleneksel yan aynaların
yerini alan MirrorCam teknolojisi, seri
üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olma
özelliğini taşıyor. MirrorCam; kamyonlarda
alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki
yanına monte edilen aerodinamik tasarıma
sahip kameralardan ve kabin içerisinde
yer alan A sütunlarına entegre 15,2 inçlik
(38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Geniş açılı
kameralar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar,
aynalara kıyasla çok daha geniş bir görüş
alanı sunuyor.
Yolun topoğrafyasını önceden algılayarak
aracın hızını ve vites geçişlerini hassas bir
şekilde ayarlayan Öngörülü Sürüş Sistemi

ise; otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi
yollarda %5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.
Sistem ayrıca gereksiz fren, hızlanma
ve hatta vites değişiminin de önüne
geçiyor. Farklı motor güçlerinde tasarruflu
ve güvenilir Euro 6 motor seçenekleri,
Economy/Power sürüş programı sunan
Powershift 3 şanzımanı ve optimize edilmiş
arka aks tahvil oranları da Yeni Actros’un
yakıt ekonomisine katkı sağlayan diğer
özellikleri arasında yer alıyor.

Roadshow ile Yeni Actros
müşterileri ile buluştu
Mercedes-Benz Türk tarafından Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros
çekiciler Türkiye’nin farklı bölgelerini
ziyaret etti. Bir ay süren Türkiye turunda,
Yeni Actros roadshow ekibi toplamda 6
farklı şehirde 7 lokasyonda müşterileri
ile buluştu. Milyonlarca kilometrelik
zorlu testleri ardında bırakarak yollarla
buluşan Yeni Actros çekiciler, roadshow
kapsamında 4.000 kilometre daha yol kat
ederek kendilerini bir kez daha kanıtladılar.

Teslimatlar hız kesmedi
Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler olarak sağlanan
destekler, satış sonrası hizmetlerin yaygın
servis ağı ve ilgisi ile Mercedes-Benz’in
ikinci el değerini koruması gibi faktörler
sayesinde kamyon teslimatları 2020 yılında
da hız kesmedi.
Yurtiçi ve yurtdışı nakliye faaliyetlerinde,
gıda ve hızlı tüketim ürünlerinin
nakliyesinde, inşaat sektöründe kullanılan

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt;
“Gelenekselleşen kamyon pazarı liderliğimizi 2020’de de sürdürdük. 2021
yılında tüm modellerimizde yenilikler sunarak, müşterilerimizin beklentilerini
en kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği hedefliyoruz.” dedi.
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Actros, Atego ve Arocs model kamyonlar
firmaların ve şoförlerin birinci tercihi
olmaya devam etti.

Mercedes-Benz Türk yetkili servis
ve bayi ağındaki çalışanlar Yeni
Actros’u yeni eğitim modeliyle
deneyimledi
Pandemi nedeniyle Yeni Actros çekici
ailesinin eğitimleri bütünsel bir eğitim
modeli geliştirilerek hem fiziksel hem
de online platformlarda gerçekleştirildi.
Tüm yıl devam eden uygulama eğitimleri
ve Nisan ayı itibarıyla devreye alınan
online eğitimler ile tüm Mercedes-Benz
Türk kamyon yetkili servislerinin aracı
deneyimlemesi sağlandı. Tüm tedbirlerin
alındığı fiziksel eğitimlerde 7 farklı
lokasyonda yaklaşık 140 bayi çalışanı
eğitim aldı. Pandemi ile bu yeni eğitim
konseptine hızlıca geçilip uygulamada da
başarılı sonuçlar alındı. Pandemi bittikten
sonra da yüksek verim alınan bu eğitim
sisteminin devam edilmesine karar verildi.

Güvenilir 2. El kamyon satışlarında
TruckStore imzası
Mercedes-Benz Türk’ün kamyon alanında
2. El faaliyetlerini sürdüren TruckStore
markası, 2020 yılında hem iç pazar hem
de ihracat pazarlarında faaliyetlerini
aralıksız sürdürdü. TruckStore, ihraç edilen
kamyonlar sayesinde Türkiye ekonomisine
de katkıda bulundu.
TruckStore, 0 km kamyon alan
müşterilerinin takas araçlarını alarak onlara
destek oldu. Ayrıca tek noktadan tam

60 RADÜS DERGİSİ 2021

hizmet anlayışını sürdüren TruckStore,
müşterilerine kredi imkânları da dâhil
olmak üzere en iyi şekilde hizmet
sağlamayı sürdürdü.

Mercedes-Benz eActros ve
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon,
2021 Kamyon İnovasyon Ödülü’nü
kazandı
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 MercedesBenz eActros’a ve yakıt hücreli konsept araç
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’a verdi.

Mercedes-Benz, kamyon ürün
grubunda 2021 yeniliklerini
sunmaya başlıyor
Türkiye kamyon pazarında 2020 yılını da
liderlikle tamamlayan Mercedes-Benz Türk,
2021 yılı için Actros, Arocs ve Atego’dan
oluşan çekici, inşaat ve kargo-dağıtım
gruplarında yeni modellerinin üretimine
ve satışına başlıyor. Mercedes-Benz Türk,
yeni nesil kamyonları ile güvenlik, konfor
ve 2. El değerinin korunması anlamında
hem filo müşterilerinin hem de bireysel
kullanıcıların ilk tercihi olmayı sürdürecek.
Mercedes-Benz’in Premium segmentte
başarı yakaladığı Actros 1851 çekicilerin
kapsamı da 2021 yılında daha da
zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus paketi
ile bu segmentte daha yüksek donanım

beklentisine sahip müşterilere hitap
edilirken, bir diğer yenilik olan Actros 1842
LS ile, odağında ilk yatırım maliyeti bulunan
yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap
eden bir seçenek olarak Mercedes-Benz
portföyüne eklendi.
Mercedes-Benz Arocs, 2021 yılı için çok
kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut
modellerde yeni opsiyon ve paketler
sunulmaya başlanırken yeni serilerin
lansmanı da 2021 yılında markanın gücüne
güç katacak. İnşaat kamyon grubunun en
güçlü modellerinden Mercedes-Benz Arocs
8x4 Damper Serisi kamyonlar ve beton
pompası üst yapısına uygun çift çeker
Arocs kamyonların motor güçleri artırıldı.
Beton mikseri segmentinde ise yeni Arocs
3740 aileye katıldı.
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Actros’un nakliye
araçları, hem ürün kapsamı hem
de konumlandırması farklı müşteri
segmentlerinin ihtiyaçları gözetilerek
yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki 3242
L Plus paketi ile sürücü konforuna yönelik
Premium bir araç da 2021 kapsamında
müşterilerin beğenisine sunuldu.
2021 yılında tüm Atego araçların standart
donanımları da sürücü konforunu
gözetecek şekilde zenginleştirilirken şehir
içi dağıtım odaklı yeni Atego 1018 standart
paketi de seriye katıldı.
Tüm yeniliklerin tamamlanmasıyla
Mercedes-Benz Türk, gelenekselleştirdiği
Türkiye kamyon pazarı liderliğini 2021
yılında da pekiştirmeyi hedefliyor.

Continental’den bir ilk daha:

HL yük endeksli lastik

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, ağır
elektrikli araçlar, hibrit otomobiller ve SUV’lar için daha fazla
yük taşıma kapasitesine sahip, ilk HL standartlı lastiği üretti.
Yeni HL lastiğin 825 kg’lık (yük endeksi 101) yük kapasitesi,
bilinen SL standart lastiklerden yüzde 25, XL lastiklerden ise
yüzde 20 daha
fazla olmasıyla
öne çıkıyor.

Elektrikli veya hibrit büyük, güçlü otomobiller ve SUV’lar
yola standart araçlardan çok daha fazla ağırlık verir. Bu ağır
araçlara , daha fazla yük kapasitesine sahip, daha büyük
lastiklerin takılması mümkün olmadığından, Continental
çözüm olarak yeni “HL” yük endeksli ilk binek lastiğini
üretti. HL yük endeksli Continental lastikleri aynı hava
basıncında, XL standartlı lastiklerden yüzde 10 daha fazla
yük kapasitesine sahip. Yeni maksimum yük kapasiteli
lastiklerin yanağında, “HL 245/40 R 19 101 Y XL” gibi ebat
bilgisinden önce HL kodu yer alıyor. HL kodlu bu yeni
lastiklerin yük kapasitesi 825 kg (yük endeksi 101). Bu
ebatta SL standardında üretilen binek lastikler ise orta
menzilli modeller dahil, pek çok otomobile uygun ve
maksimum 670 kg (yük endeksi 94) yük taşıyabiliyor. Yeni
HL lastiklerin yük kapasitesi ise SL standartlarındaki lastiğe
göre neredeyse dört kat daha fazla.

Kauçuğun bileşiminden lastiğin yapısına
pek çok değişiklik yapıldı
Continantel’de bu lastikleri geliştirme projesinden
sorumlu Dr. Stefan Habicht, şunları söyledi: “Yük
kapasitesini artırırken müşteri ihtiyaçlarını karşılamak
için hem lastik yapısında hem de kauçuk bileşiminde
bir dizi değişikliğin yapılması gerekti. Bu nedenle çok
sayıda denklemi çözmeye çalıştık. Örneğin, lastik/yol
gürültüsünü azaltmak için topuk bölgesini güçlendirerek
lastik konturunu iyileştirdik. Diğer yandan desen bileşimini
optimize ettik. Sonuç olarak, düşük yuvarlanma direnciyle
birlikte hassas bir yol tutuşu sağladık ve kilometre
performansını alışılmış yüksek seviyesinde tutabildik.”
Continental’in ürettiği yeni HL standardında OE lastikleri,
yedek parça ve yenileme sektöründe de satışa sunulacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine
toplantısına Karsan Otonom
Atak Electric’le gitti

Avrupa ve Amerika’nın İlk Seri Üretim
Sürücüsüz Otobüsü Karsan Otonom Atak
Electric Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Mühendisler
Tarafından Üretilen Avrupa ve Amerika’nın
İlk Seri Üretim Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü
Karsan Otonom Atak Electric’in ilk yolcusu oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Karsan liderliğinde ADASTEC
iş birliği ile geliştirilen Avrupa ve
Amerika’nın ilk gerçek yol koşullarında
kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli
ve sürücüsüz otobüsü “Otonom Atak
Electric”i yakından inceleyerek test
etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Kıraça Holding
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç,
Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü
ve ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker de
katıldı. Etkinlikte, aynı zamanda kendi
sınıfında Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye
4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olan
Karsan Otonom Atak Electric’le ilgili
kapsamlı bilgiler alan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, daha sonra beraberindeki
heyetle sürücü koltuğu boş olan
otonom otobüse binerek Külliye içinde
seyahat etti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki turun ardından yaptığı
açıklamada, “Dünyanın seri üretilen ilk
4. seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsü
Atak Electric’i test ettik. Karsan ve
ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi
olan Atak Electric, tüm dünyada temiz

enerji tüketiminin öncelikli olduğu
böylesine bir dönemde inşallah
gururumuz olacak. Türkiye’yi dördüncü
sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin

üssü haline getirmekte kararlıyız. Ülkemiz
için iftihar vesilesi bu araç için Karsan ve
ADASTEC’i tebrik ediyorum. Ülkemize
hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Türkiye otomotiv sektörünün köklü
markası Karsan ve Türk teknoloji şirketi
ADASTEC’in otonom yazılımları ile
geliştirilen, Avrupa ve Amerika’nın
ilk gerçek yol koşullarında kullanıma
hazır sürücüsüz otobüsü Otonom Atak
Electric, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın Karsan Otonom Atak Electric’i
yakından inceleyerek test ettiği etkinliğe,
Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan Baş,
ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil
Güçlü ve ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker
de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
beraberindeki heyet incelemelerinin
ardından sürücü koltuğunun boş
olduğu Seviye 4 otonom özelliklerine
sahip sürücüsüz Otonom Atak Electric’e
binerek Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde özel bir tur attı. Karsan ve
ADASTEC’in güçlerini birleştirerek Türk
mühendisleri tarafından seri üretime
hazır hale getirdiği Otonom Atak
Electric, aynı zamanda kendi sınıfında
Avrupa ve Amerika’nın ilk Seviye 4
sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma
özelliğini de taşıyor.
Etkinlikte açıklamalarda bulunan
Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İnan Kıraç, “Türk otomotiv sanayisinin
kuruluşundan bu yana sektörde yer almış
biri olarak bugüne tanıklık etmekten
heyecan duyuyorum. Karsan markasıyla
Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim
sürücüsüz otobüsünü geliştirip ürettik.
Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız
sürücüsüz otobüsü yakından inceledi.
Böyle ileri teknolojiye sahip bir aracı Türk
mühendisleri ile geliştirmek ve üretmek
büyük mutluluk. Atılan bu adımlar
Türk otomotiv sanayisinin yetkinliğini
ve vizyonunu ortaya koyuyor. Dünya
çapında fark yaratan çalışmaları, yerli
sermaye ve işgücü ile üretmek gurur
verici” ifadelerini kullandı.
Karsan CEO’su Okan Baş ise yaptığı
açıklamada, “Karsan olarak elektrikli
araçlarla ilgili önemli tecrübelerimiz
var. Yüzde 100 elektrikle çalışan Jest
Electric ve Atak Electric’i uzun süredir
Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın dört
bir yanına ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz
elektrikli araçlarımız şu ana kadar
Avrupa ve Amerika’nın 30 farklı
şehrinde 1 milyon kilometre yol yaptı.
Bu gerçekten önemli bir bilgi birikimi
ve tecrübe demek. Ancak, bizler
geleceğin sadece elektrikli araçlarda
olmadığını bir sonraki seviye yani
otonom araç teknolojilerinin ekosistemin
tamamlayıcısı olduğunun farkındayız.

Zaten bu nedenle elektrikli araçlarımızı,
esas odağımız olan sürücüsüz araçlar
için bir ara istasyon olarak planlamıştık.
Sürücüsüz araç alanında 5 metrelik küçük
boyutlu minibüslerde pilot projeler
mevcutken Amerika ve Avrupa’da
gerçek otobüs boyutunda sürücüsüz
araç yok. Bugün hem Amerika hem de
Avrupa için 8 metre sınıfında önemli
bir ilki temsil edecek Karsan Otonom
Atak Electric’i kullanıma tamamen hazır
şekilde sunacak olmanın mutluluğu
içerisindeyiz” dedi.
ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker
ise “4. Seviye Otonom araç yazılım
platformumuz “flowride.ai” ile güvenli,
konforlu ve verimli bir sürüş deneyimi
hedefledik. Çözümümüzü geleceğin
toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 8 metre boyutundaki elektrikli
otobüs Atak Electric’in otonom
dönüşümünde uyguladık. Karsan ile
yaptığımız iş birliği
ile otonom araçlar konusunda birçok ilki
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”
şeklinde açıklama yaptı.

Boyutları ve teknolojisiyle Otonom
Atak Electric Avrupa ve Amerika’da tek
Avrupa ve Amerika’da 8 metre sınıfında
ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye
4 otonom özelliklerine sahip otobüsü
olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın
yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric
üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi.
Otonom Atak Electric’in test, simülasyon
ve validasyon çalışmaları 1 senede
tamamlanarak seri üretime hazır hale
getirildi. Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından
yürütülen projede, Otonom Atak Electric’i
geliştirmek için bir başka Türk teknoloji
şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı.
Bu iş birliğinin ilk seri üretim aracı olarak
üretilen ve Romanya’ya satışı yapılan
Otonom Atak Electric, şubat ayı sonunda
teslim edilerek ülkede hizmet vermeye
başlayacaktır. Karsan ve ADASTEC’in
ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye
4 Otonom Atak Electric, gücünü
BMW tarafından geliştirilen 220 kWh
kapasiteli bataryalardan alan ve 230
kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten
Atak Electric üzerinde geliştirildi. Atak
Electric’in sahip olduğu 8,3 metrelik
boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu
kapasitesi ve 300 km’lik menzili
Otonom Atak Electric’i de sınıfında
öncü konuma getirdi.
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Ünal
Lojistik
50 adet
Tırsan
Multi Ride
ile Avrupa
yollarında
Güvenilir lider Tırsan, Covid-19’a
karşı tüm güvenlik önlemlerini
alarak, lojistik sektörünün
önde gelen firmalarından Ünal
Lojistik’e Tırsan Adapazarı
Fabrikası’nda, teslimat töreni
gerçekleştirdi. Teslimat töreninde
Tırsan, Ünal Lojistik firmasına
50 adet Tırsan Tenteli Perdeli
Multi Ride Treyler siparişinin 25
adedini teslim etti.

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir
lideri Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün
gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi
olmaya devam ediyor. Tırsan’ın Adapazarı
Fabrikası’nda Ünal Lojistik firmasına
gerçekleştirdiği teslimat törenine; Ünal
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Ünal,
Ünal Lojistik Genel Müdürü Bülent Cingöz
ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür
Ayçiçek katılım gösterdi.

Tırsan Araçları, Operasyonel
Esnekliğimizi Tam Destekliyor
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan
Ünal Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat
Ünal, “Kayseri merkezli 25 yıllık bir firmayız,
yurt içi ve yurt dışında Almanya, Hollanda,
Belçika, Danimarka ve Avusturya ülkelerine
düzenli olarak parsiyel ve komple yük
taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Ayrıca,
müşterilerimize, Kayseri’de bulunan 3.500
m2 kapalı alanımızla iç nakliyede depolama
hizmeti de sunmaktayız. Firmamızın araç
yatırımlarında ilk tercihi her zaman Tırsan
olmuştur. Tırsan araçları operasyonlarımızın
esnekliğini destekler şekilde tasarlanmış
ve en kaliteli sağlam şekilde üretilmiştir.
Araçlar, yük güvenliğini tam sağlıyor,
yükleme ve bağlama sırasında da esneklik
sunuyor. Böylece maksimum operasyonel
verimlilik sağlıyoruz, yurt içi ve yurt
dışındaki iş ortaklarımıza hızlı ve kaliteli
hizmet sunuyoruz. Ayrıca Tırsan’ın sahip
olduğu geniş servis ağı ile firmamıza vermiş
olduğu kaliteli hizmetlerden oldukça
memnunuz” dedi.
Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür
Ayçiçek de teslimat töreninde bir
konuşma yaparak, “Ünal Lojistik’e
teslimatını gerçekleştirmiş olduğumuz
Tırsan Perdeli Multi Ride araçları,

1.000 – 1.070 mm arasındaki 5. Teker
yüksekliğine sahip farklı çekicilerde
de kullanılabilmektedir. Bu sayede
müşterimiz, operasyonlarında esneklik
ve verimlilik sağlayabilecektir. Treylerde
bulunan patentli K-Fix yük bağlama
sistemi sayesinde iş ortağımız, yüklerini
güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte
yandan aracın şasi ve çelik aksamlarının
çinko tri-elektron metoduna göre
kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde
araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi
altındadır. Ünal Lojistik ile sürdürdüğümüz
başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam
edeceğine inancımız tam” dedi.

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.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük
Mevzuatı kurallarına tam uyumu
sayesinde, uluslararası komple yük
taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için
doğru çözümdür. Ayrıca T.SCS MR aracı,
sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile
lastik maliyetini düşürmektedir.
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.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
2021 YILI “ŞUBAT” AYI
SONUÇLARINI AÇIKLADI
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam
üretim yüzde 6,5 ve otomobil üretimi bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
16 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam
üretim 222 bin 264 adet, otomobil
üretimi ise 136 bin 882 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 38 artarak 136 bin 882 adet
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarı ise yüzde 34 oranında
arttı ve 80 bin 107 adet olarak
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı OcakŞubat döneminde üretim yüzde 14
seviyesinde artarken, ağır ticari araç
grubunda yüzde 55 oranında, hafif ticari
araç grubunda yüzde 12 oranında arttı.
2020 yılı Ocak-Şubat dönemine göre
ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç
pazarı yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı
yüzde 61 arttı.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde
14 oranında, otomobil ihracatı yüzde 27
oranında azaldı. Bu dönemde, toplam
ihracat 165 bin 476 adet, otomobil
ihracatı ise 98 bin 433 adet düzeyinde
gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 3, Euro bazında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 12 azaldı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,9
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil
ihracatı yüzde 22 azalarak 1,6 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 29 azalarak
1,4 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5
oranında azalarak toplam 222 bin 264
adet taşıt aracı üretildi.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör
üretimi ile birlikte toplam üretim 231 bin
578 adet olarak gerçekleşti.
2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı OcakŞubat döneminde yüzde 14 seviyesinde
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Minibüste yüzde 15
- Otobüste yüzde 63
- Midibüste yüzde 15 oranlarında azaldı,
- Kamyonette yüzde 17
- Kamyonda yüzde 137 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde

16 oranında azalarak 136 bin 882 adet
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör
üretimi yüzde 77 oranında artarak 9 bin
314 adet oldu.
Ocak-Şubat döneminde kapasite
kullanım oranları, hafif araçlarda
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 68,
ağır ticari araçlarda yüzde 50 ve traktörde
yüzde 75 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam
kapasite kullanım oranı yüzde 68 oldu.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam
satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre
yüzde 38 artarak 106 bin 532 adet
seviyesinde gerçekleşti.
Grafik 1.1’de görebilirsiniz
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
otomobil satışları, 2020 yılı aynı
dönemine göre yüzde 34 oranında arttı
ve 80 bin 107 adet oldu.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde
62 olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre toplam
otomobil satışları yüzde 34, ithal
otomobil satışları yüzde 36 ve yerli
otomobil satışları yüzde 31 oranlarında
arttı.

Grafik1.1: 10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)
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Grafik 1.2’de görebilirsiniz
Grafik1.2: Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 51, ithal hafif ticari araç
yüzde 49 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 52 oranlarında arttı.
Grafik 1.3’de görebilirsiniz
Grafik1.3: Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde; bir
önceki yılın aynı dönemine göre ağır
ticari araç pazarı yüzde 61 artarak 4
bin 300 adet, kamyon pazarı yüzde 80
oranında artarak 3 bin 877 adet, otobüs
pazarı yüzde 26 oranında artarak 245
adet düzeyinde ve midibüs pazarı
yüzde 45 oranında azalarak 178 adet
düzeyinde gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı
Ocak-Şubat döneminde toplam pazar
yüzde 30, hafif ticari araç pazarı yüzde
9, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 ve
otomobil pazarı yüzde 39 oranlarında

artış gösterdi.
Tablo1.1’de görebilirsiniz
2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
98 bin 433 adedi otomobil olmak
üzere, toplam üretimin yüzde 74’ünü
oluşturan 165 bin 476 adet taşıt ihraç
edildi. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı
aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı.
Bu dönemde otomobil ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
27 azalırken, ticari araç ihracatı ise
yüzde 15 oranında arttı. Traktör ihracatı
ise 2020 yılına göre yüzde 13 azalarak 2

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar(x1000)
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bin 315 adet olarak gerçekleşti.
Tablo1.2’de görebilirsiniz
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Şubat
döneminde toplam otomotiv ihracatı,
2020 yılına göre yüzde 2,8 oranında
azaldı ve 4,9 milyar $ oldu. Euro
bazında ise yüzde 12 azalarak 4 milyar
€ olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi
ihracatı yüzde 9 oranında azalırken,
yan sanayi ihracatı da yüzde 8 oranında
arttı.
Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD

OTAM
10.000.
testi
elektrikli
araca
yaptı

Otomotiv Teknolojileri Araştırma
Geliştirme Merkezi OTAM, 10
bininci testini başarıyla tamamladı.
10 bininci test, Boyner ve Doğan
aileleri tarafından kurulan
BD Otomotiv’in elektrikli
hafif ticari aracına gerçekleştirildi.
Otomotiv sektörünün, elektrikli
araçlarda da yeni ürün geliştirme
süreçlerinde test çalışmaları için
tercihlerinin OTAM olmaya devam
ettiğini belirten Genel Müdür
Ekrem Özcan, “OTAM yurtiçinde
ve özellikle çevre ülkelerde yeni
teknolojilerde de bölgesel önemli
bir test merkezi olma yolunda
başarıyla ilerliyor” dedi.
OTAM, 18 yıldır otomotiv sektörünün
yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyaç
duydukları test çalışmalarına sunduğu
hizmet kalitesi ile farkını ortaya koyuyor.
OTAM’da yapılan test sayısı 10 bine
ulaştı. Merkezde; 10 bininci test olarak;
BD Otomotiv tarafından elektrikli araca
dönüştürülmüş hafif ticari aracın tip onay
testleri kapsamında; enerji tüketimi ve
menzil testleri yapıldı.

Test yurtdışından da İzlendi
OTAM laboratuvarındaki test süreci
aynı anda yurtdışından da takip edildi.
Hollanda’dan ve Çin’den teknik servis
uzmanları, OTAM’ın Artırılmış Gerçeklik
Uzaktan Yönetim Platformu sayesinde
laboratuvarlara uzaktan bağlandı ve bu
elektrikli aracın tip onayı için testlerini ve
sonuçlarını yakından izleyebildi.

10 bin testin yüzde 35’i son 3 senede
OTAM’ın kuruluşundan itibaren geçen
18 senede gerçekleştirilen toplam 10
bin testin yüzde 35’inin son 3 senede
gerçekleştirildiğini aktaran OTAM Genel
Müdürü Ekrem Özcan, “Gerçekleştirilen
10 bin adet test ile, OTAM, ülkemizde
en çok test gerçekleştiren test firması
olmayı da başardı. Merkez bünyesinde
gerçekleştirilen 10 bin test, ekibimize de
büyük bir yetkinlik ve deneyim kazandırdı.
OTAM’ın yurtiçinde ve özellikle çevre
ülkelerde yeni teknolojilerde de bölgesel
önemli bir test merkezi olma yolunda
başarıyla ilerlemesinde büyük payı olan
TAYSAD, OSD, OİB ile, başta Oyak Renault,
Ford Otosan, BMC Power, Tümosan, AVL,
FEV, Alkor, Birinci, Ditaş, Mapa gibi onlarca
otomotiv ve savunma sanayi firmalarımıza
teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.
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2021 . .

FUAR TAKVIMI
FUARIN ADI

KONUSU

ŞEHİR - YER

DÜZENLEYEN FİRMA

ULAŞIM VE
15 Ağustos 2020
TEKNOLOJİLERİ
15 Ağustos 2021
SANAL FUARI		

Online Sanal
Ulaşım ve
Teknolojileri Fuarı

365 Gün
Online
Sanal

Fuar Takip

OTOMOTİV VE
15 Ağustos 2020
YAN SANAYİ
15 Ağustos 2021
SANAL FUARI		

Online Sanal
Otomotiv ve
Yan Sanayi Fuarı

365 Gün
Online

Fuar Takip

MIMS
23-26 Ağustos 2021
AUTOMECHANIKA 		
MOSKOW		
		
		
		

Uluslararası Otomobil,
Ticari araçlar,
yedek parça,
otomotiv parçaları,
ekipman ve araç bakım
ürünleri fuarı

RUSYA
Moskova

ITE MF Expo

AUTOCOMPLEX
24-26 Ağustos 2021
		
		

27. Ticari Araçlar,
RUSYA
İstasyon Kurulumu ve
Moskova
Servis Malzemeleri Fuarı

ACS Expo

IAA
07-12 Eylül 2021
		
		

Uluslararası
Ticari Araç ve
Yan Sanayii Fuarı

VDA
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BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

ALMANYA
Hannover
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HUZURA SÜRÜKLEYEN

Fırtına Deresi
Fırtına Vadisi ne de ünlüdür. Doğa
meraklıları, hele de doğa sporu tutkunları
için Fırtına Vadisi bir efsanedir. Pek
bilmeyenler için kısaca tanıtalım Fırtına
Vadisini; Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi
sınırları içerisinde yer alan vadi, Fırtına
deresinin kollarının kapsadığı alanı işaret
eder. Çat vadisi, Kale deresi ve de Hemşin
deresinin beslediği Fırtına deresi ya da
yerel halkın isimlendirmesi ile Büyük
dere, vadinin de sınırlarını çizer.

Bu bölge hakkında söylenecek o kadar
çok şey var ki aslında, anlatmakla bitmez,
gidip görmeniz gerek. Eşsiz buzul gölleri
ile karşılaşacağınız bölge, dünyanın en özel
endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor,
pek çok araştırmaya konu oluyor ve sahip
olduğu dünya geneline yayılan ünü ile
turistlerin gözünden kaçmıyor. Kaçkarlarda
buzulların eriyerek ortadan kalkması ile
daire ve oval şekilli buzul göllerinin ortaya
çıkması, pek de rastlayamayacağınız eşsiz
bir doğa olayına tanık olmanızı sağlıyor.
Bunların en ünlü örnekleri olan Büyük
Deniz Gölü, Avusor Gölü, Şoroğ, Yıldızlı,
Çermes, Kumlu ve Kara göl kesinlikle
görmeniz gerekenlerdendir.
Fırtına Vadisi ile tanışmanız, adeta
yaşamınızın bir dönüm noktası olacak.
Çünkü burada insan farklı hissediyor, farklı
oluyor. Doğa, şehir insanın unuttuğu ve
de insan varlığının olmazsa olmaz kayıp
parçasıdır. Bu kayıp parça ile buluşma
insanı derin bir huzura sürükler. Bu huzur ile
uyur, bu huzur ile uyanırsınız bu bölgede.
Ayder denilince huzur gelir insanın aklına.
Dingin hisseder, dingin olursunuz. Ayder
yaylası, Fırtına Vadisi, Karadeniz’in şelaleleri
ve Çamlıhemşin yayları görülecek pek çok
yerin sizi beklediğini gösteriyor.
Üstelik bu kadarla da sınırlı değil, burada
yapacağınız pek çok farklı doğa sporu
imkânı da sizi bekliyor. Bunun için siz de
Ayder Yaylasına gelmek için erkenden
hazırlıklara başlayabilir ve kendinizi
ödüllendirebilirsiniz. Üstelik Karadeniz
Gezisi planlamanın ne kadar da kolay
olduğunu biliyor musunuz? İsterseniz
kendi planlamanızı yapın, isterseniz
hazırlanan turlara dâhil olun. Ayder’in
Fırtına Vadisi’nin muhteşemliğini anlamanız
için her organizasyon güzel bir fırsat
olacaktır. Birbirinden güzel konaklama
noktalarında, hayatınızın en özel günlerini
geçirebilirsiniz. Yeşilin her tonunu
pencerenizden görebileceğiniz sabahları
hayal edebiliyor musunuz?
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NÖBETÇİ
Yönetmen: Julien Leclercq
Oyuncular: Olga Kurylenko,
Marilyn Lima, Michel Nabokoff
Ülke: Fransa
Ateş hattındaki travmatik bir görevin ardından
eve gönderilen iyi eğitimli bir Fransız asker, kız
kardeşine saldıran adamı yakalamak için ölümcül
yeteneklerini kullanır.

KAĞITTAN HAYATLAR
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Çağatay Ulusoy,
Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı
Ülke: Türkiye
Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak
geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük
destekçisi ise Tahsin Baba’dır. Mehmet’in yaşamı,
hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun
girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali’yi ailesine
kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük
çocukla arasında farklı bir bağ kurar.
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Kurtlarla Koşan Kadınlar
Yazar: Clarissa P. Estes
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
İnsanlığın uzun tarihi boyunca kadınlara yönelik yapılmış
olan hangi araştırmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz?
Hiç mi? Bu kitabın yazarı Clarissa P. Estés de aynı şeyi
düşünmüş olacak ki kadınları çözümleme noktasında
sunduğu farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi
başarıyor. Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak
vermelerini öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki
yerini derin bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken
de kadınları, kurtlar ile özdeşleştiriyor. Yazar, bu noktada
her iki varlığı da son derece güçlü, yavruları ve eşlerine
bağımlı, değişen koşullara ayak durmak zorunda kalan ve
çoğunlukla yanlış anlaşılıp, ezilen, hor görülen, aldatılan ve
tacize uğrayan karakterler olarak tabir ediyor. Bu sebeple de
kitaba “Kurtlarla Koşan Kadınlar” ismini veriyor.

Arsen Lüpen
Kibar Hırsız
Yazar: Maurice Leblanc
Yayınevi: Ren Kitap
Maurice Leblanc’ın 20. yüzyılda yarattığı Arsen Lüpen
efsane bir karaktere, ölümsüz bir ‘hırsız’a can veriyor.
Arsen Lüpen’i diğer polisiyelerden ayıran en önemli
özellik, onun kanunun yanında değil suçlu tarafta
bulunmasıdır. “Suçun Sherlock Holmes’ü” diye de
anılan Arsen Lüpen esprili, zeki, oldukça centilmen ve
özgüvenli bir hırsız olarak soyulmayı hak eden kişileri
hedefine almıştır. Zamanla efsaneye dönüşen Arsen
Lüpen adı, yazarının dahi önüne geçiyor. Maurice
Leblanc da yarattığı karakter hakkında “Lüpen beni her
yerde takip ediyor. O benim gölgem değil, ben onun
gölgesiyim,” diyor. Kibar Hırsız, sürükleyici maceraları ve
kıvrak zekâsıyla işlediği suçlarla polisiye severleri eşsiz
bir yolculuğa çıkarıyor.
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BULMACA
Sudoku
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SOLDAN SAĞA
1. Çam sakızının damıtılmasıyla oluşan, saydam, sarı
renkli reçine
2. Acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan
ördek
3. Gabya yelkeninin çanaklığa sürülüp zedelenmesini
önlemek için yelkenin kıç tarafına vurulan enlice astar
4. Tabaka halindeki basılı materyalin elle ya da makine ile
katlanarak forma haline getirilmesi işlemi
5. Isparta ilinde, doğal değerlerin korunması amacıyla
ulusal park kapsamına alınan göl
6. Yağ dokusunun, bulunduğu yerde büyümesiyle oluşan
zararsız ur, yağ uru
7. Tahtadan topları, tokmaklar yardımıyla bazı kurallara
uyarak ve belli bir yolu izleyerek küçük kemerlerin
altından geçirmeye dayanan oyun
8. Çad ve Sudan’da görülen, yel dönümü hattı eşliğinde
doğudan batıya hareket eden kum fırtınası
YUKARIDAN AŞAĞI
1. Padişah sefere katılmadığı zaman ordu
başkumandanlığına getirilen sadrazama verilen ad
2. Yaklaşık olarak 91 cm gelen İngiliz uzunluk ölçüsü
birimi
3. Madencilikte ağaç direklerin hazırlanması sırasında
arta kalan kısa parça
4. Okyanus ve denizcilerin özelliklerini inceleyen
bilimcilerin deneylerini kaydettikleri araç
5. Macar devletinin kurucusu ve Macar tarihinin en ünlü
kişilerinden biri olarak kabul edilen, ilk Macaristan kralı
6. Abbasîler devleti zamanın da özellikle Bizans devleti
sınırında kurulan şehirler
7. Papaverinden daha az zehirli olan ve kas kasılmasında
gevşetici olarak kullanılan fenilizokinolinin türevi olan
bir madde

Malzemeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram dana eti
4 adet tırnak pide
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı pul biber veya salça
2 iri diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 adet defne yaprağı

Hazırlanışı

Tirit

Kuşbaşından daha iri doğranmış
dana etlerini düdüklü tencereye
alın ve üzerine 2 su bardağı su
ekleyin.
Tuz, karabiber, defne yaprağını
da atıp kapağını kapatın ve 30-40
dakika arası, etler lif lif ayrılacak
kıvama gelene kadar pişirin.
Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi
küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması
için 15 dakika kadar fırına atın.
2 diş sarımsağı ezin, yoğurda
ekleyin içerisine 2-3 yemek kaşığı
kadar da su ekleyin ki yoğurt daha
akışkan olsun. Hepsini iyice çırpın.
Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı

bir kaseye alın. Etler soğumadan lif
lif ayırın.
Tereyağını eritin, kırmızı biberi
veya salçayı ekleyin.
Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir
tabağa alın, kenara ayırdığınız et
suyuyla ıslatın.
Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle
doldurun.
Etlerin üzerine yoğurt
gezdirin. En üstüne de erittiğiniz
tereyağından gezdirin ve
soğumadan servis edin.
Tarifimizi Ramazan pidesi
kullanarak da deneyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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Yetkİlİ servİslİKLERİMİZ
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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
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