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u iki başarılı akademisyen, Justin Kruger ve David 
Dunning’in bilim dünyasına kazandırdıkları 
Dunning Kruger Sendromu ile 2000 yılında Nobel 
ödülü kazandılar.

Aslında biz bu sendroma güzel bir Türkçe isim 
takmışız. Halk arasında “Cahil Cesareti” olarak 
tanımlanan durum tamamen Dunning Kruger 
Sendromu ‘nu anlatmaktadır.

 “Cehalet gerçek bilginin aksine, bireyin kendine 
olan güvenini artırır.” 

Aslında bizim atalarımız bu tanımlamayı da farklı 
bir şekilde yapmışlar “Cahil cüretkâr olur kendini alim 
sanır” .

Dunning Kruger Sendromu araştırmasının 
sonucunda sendromu özetleyen 4 önemli sonuç 
ortaya çıkmıştır;

Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını 
fark edemezler.

Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma 
eğilimindedir.

Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların 
niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.

Nitelikleri, eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz 
insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlarlar.

Bu kişilerin en önemli belirtilerinin başında her 
şeyi en iyi kendilerinin bildiklerini iddia etmeleri gelir.

“Biz biliriz”, “En iyi biz biliriz”, “Ben bilirim”, 
“Senin için en iyisini ben bilirim”, “Ben senin 
üstünüm, benden daha mı iyi bileceksin?” gibi 
sözleri kullananlar Dunning Kruger Sendromu 
etkisindedirler.

Bilgiyi, eğitimi aşağılarlar

Çok okuyan, iyi okullardan mezun olan, kendisini 
sürekli geliştiren kişileri aşağılama eğilimindedirler. 
Bu tip insanlara “Entel” lakabını takarlar. Asıl bilginin 
sokakta ya da iş sahasında öğrenileceğini savunurlar.

Çok gürültülü iş yaparlar

Her iş yerinde vardır bu tip insanlardan. Yaptıkları 
işten çok o iş ile ilgili konuşurlar. Sanırsınız ki 
dünyanın en yoğun insanı. Halbuki diğerleri kadar ya 
da daha az iş yapıyorlardır. 

Tüm işleri kendileri halletmek isterler

Az bilgilerine paralel olarak çok fazla alanda işleri 
halletmek isterler. Normal şartlarda bir alanda uzman-
laşmak gerekirken bu kişiler her işin uzmanıdırlar.

Her duruma hazırlıklıdırlar
Rüzgâr nereden eserse essin bu kişilerin her 

duruma karşı tecrübeleri vardır. Daha doğrusu öyle 
olduğunu sanırlar.

Üstlerine saygıları sonsuz,    
astlarına zulümleri kesintisizdir
Üstlerine karşı saygıda hiçbir zaman kusur etmezler. 

Hatta yalaka diyebileceğimiz tiplerdir bu kişiler. Ancak 
astları söz konusu olunca fırçanın limiti yoktur. Mutlaka 
astlarını ezerler. Astları arasında kendisinden daha 
bilgili ve tecrübeli birileri varsa vay onun haline!

Bugün söylediklerini yarın inkâr ederler. Ama asla 
kabul etmezler.
Bugün size bir şeyler söylerler. Ancak yarın 

söylediklerinin tam tersi bir konuşmaları olabilir. 
“Dün böyle söylemiştiniz.” dediğinizde ise bunu 
kabul etmezler. Bugün akıllarına bir fikir gelir. Yarın o 
fikir çok saçmadır. Çok laf yalansız olmaz deriz ya, işte 
öyledir aslında.

Başarısızlıklarını gizlerler
Başarısız olmuşlardır. Ancak başarısız olduklarını 

asla kabul etmezler. O başarısızlık içerisinden 
çekip çıkardıkları bir nokta ile başarılıymış gibi 
gösterirler. Bu kişilerin hayatta başarısız olduklarını 
göremezsiniz. Hata kabul etmezler.

Kendi doğruları kesinlikle doğrudur
En iyi onlar bilirler. Dolayısıyla onların doğruları 

kesindir. Üzerine tartışma bile yapılamaz. Bu 
doğrulara sizi de inandırmak için bin türlü şey 
yaparlar. Sizi o doğrunun içerisine çekene kadar 
vazgeçmezler. Onlar yılmaz birer savaşçıdırlar.

Herkesin şahit olduğu bir konuyu bile   
inkâr edebilirler
Olay gözünüzün önünde olmuştur. Şahit 

olmuşsunuzdur. Ancak bunun bir önemi yoktur. Bu 
kişiler ne diyorsa o doğrudur. Olayı sanki siz hiç şahit 
olmamışsınız gibi anlatırlar. Diğer her doğrularında 
olduğu gibi buna da sizi inandırmak için çabalarlar.

Dunning Kruger Sendromu olan kişiler bilgi 
eksikliklerini egoları ile kapatmaya çalışırlar. Bunu 
yapabilmek için astlarını ezebildikleri kadar ezerler. 
Böylelikle her dediklerini doğru olarak kabul 
ettirebilirler.

Genellikle üstlerine saygılı ve yakın davrandıkları 
için tercih edilirler. Doğrularını savundukları ve kabul 
ettirme konusunda çok tecrübeli oldukları için de 
kolay yükselirler. 

Allah hepimizi böyle insanlardan korusun Dostlar. 

Dunning Kruger 
Sendromu 

“Cahil Cesareti”...
B

Göktan GÜÇLÜ
bilgi@radusdergisi.com
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Almanya’nın 
KuzeyRen-
Vestfalya eyaleti 
(NRW), Allison 3000 
Serisi™ tam otomatik 
şanzıman donanımlı MAN 
TGM 18.340 şasili 109 adet yeni LF
20-KatS itfaiye aracı alımı gerçekleştirdi. 
Toplam 38 araç, yerel itfaiye teşkilatlarına teslim 
edildi. Diğer 30 aracın Eylül 2021’e kadar ve geri 
kalan araçların da bu teslimatı takiben hızlı bir şekilde teslim 
edilmesi planlanıyor. Münster’deki Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen
(IdF - Kuzey Ren-Vestfalya itfaiye teşkilatı), sürücü kontrolünü, konfor ve tasarrufu 
en üst düzeye çıkarmak için bu araç konfigürasyonunu tercih etti.

Almanya’nın Kuzey
Ren-Vestfalya’daki itfaiye teşkilatı, 

tercihini Allison tam otomatik 
şanzımanlı MAN

TGM’den yana 
kullandı
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Kuzey Rhein-Vestfalya, afet yönetimine 
büyük bir yatırım yapıyor. Almanya’nın en 
büyük itfaiye eğitim tesisi olan Institut der 
Feuerwehr NRW (IdF NRW), Kuzey Ren-
Vestfalya İçişleri Bakanlığı adına, Euro 6 
emisyon standardıyla uyumlu, Allison 3000 
Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı 
MAN TGM 18.340 BB 4x4 şasili 109 adet 
Magirus LF20-KatS araç alımı gerçekleştirdi. 
Bu yeni yatırım, Kuzey Ren-Vestfalya 
eyaletinde itfaiye araçlarının satın alımına 
yönelik bugüne dek gerçekleştirilen en 
büyük proje olacak. 

109 adet MAN TGM aracın Kuzey Ren-
Vestfalya’da ilçelerdeki ve bağımsız 
şehirlerdeki yerel itfaiye teşkilatlarına 
COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 
teslimatlarının 2022 yılı sonuna kadar 
tamamlanması bekleniyor. IdF NRW, 
otomatikleştirilmiş manuel şanzıman 
(AMT) yerine, tekerleklere kesintisiz 
güç aktaran tork konvertörüne sahip 
tam otomatik şanzımanları tercih etti. 
Bu tercihte, iyileştirilmiş ivmelenme, 
mükemmel arazi kullanımı kabiliyeti, 
düşük aşınma ve aracın dokuz kişilik ekibi 
için yüksek sürüş kontrolü ve konforu, 
belirleyici faktörler oldu. 

Institut der Feuerwehr NRW Teknoloji ve 
Teknik Servis Müdür Yardımcısı olan İtfaiye 
Şefi Sebastian Datema, konuyu; “Bu aracın 
genel konfigürasyonlarının ekibimiz için 
azami güvenlik sağlaması çok önemli. 
Sürüş, ne kadar rahat ve güvenli olursa, 
ekibin araca olan güveni o kadar artıyor. 
Allison tam otomatik şanzımanla ilgili olarak 
yerel itfaiye teşkilatlarından çok olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Akıllı şanzıman sistemi, 
vites geçişlerine otomatik karar veriyor 
ve sürücüyü hem yolda hem de arazide 
destekliyor” şeklinde açıkladı. 

Magirus üstyapılı MAN TGM 18.340 BB 
4x4, Euro 6 emisyon standardına uyumlu 6 
silindirli dizel motor ve Allison 3000 Serisi™ 
tam otomatik şanzıman donanımına sahip. 
Araç, 251 kW (340 PS) dizel motor ile 100 
km/sa azami hıza ulaşabiliyor. Dört çeker 
özelliği, arazide kullanım kabiliyeti sağlıyor. 
LF 20 KatS NRW, derinliği 90 cm’ye kadar 
olan sularda hareket edebiliyor ve yaklaşık 
32 derecelik eğim açısında manevra 
yaparak viraj alma konusunda çok olumlu 
bir etki yaratıyor. Su tankı ise 1.000 litre 
kapasiteye sahip bulunuyor. Kuzey Ren-
Vestfalya’da karşılaşılan uygulamalara göre 
belirlenen ekipmanın tamamı, standart 
spesifikasyonların üstüne çıkıyor. 



6 RADÜS DERGİSİ   2021

LF20-KatS afet kontrol ve sivil savunma 
araçları, tüm çareler tükendiğinde 
kullanılacak şekilde hazır bulunuyor. Bu 
araçlar nükleer, biyolojik veya kimyasal 
(NBC) tehdit ve su baskını gibi durumlarda 
kullanılıyor. Acil tıbbi hizmet, insani yardım 
ve destek sağlamada bu araçlardan 
faydalanılıyor. Ayrıca araçlar, yangından 
korunma amaçları için de kullanılıyor.

IdF NRW İtfaiye Amiri, Teknoloji ve Teknik 
Servis Departman Başkanı Matthias 
Kalthöner, açıklamasında; “Son yıllarda 
bu güçlü araçlara ihtiyaç duyulan 
olaylarda artış yaşadık. Bunlar sel, orman 
yangınları, şiddetli hava koşulları veya 
NBC savunması gibi büyük ölçekli 
operasyonlar ve felaketler sırasında yapılan 
yerel destekler. Bu araçlar, şu anda yerel 
itfaiye departmanları arasında çok rağbet 
görüyor” diyor.

Allison 3000 Serisi™ şanzıman, acil durum 
araçlarının ihtiyaçları için özel olarak 
tasarlanıyor. Allison Transmission, Almanya 
Pazar Geliştirme Müdürü Stephan Marker, 
konuyla ilgili olarak; “Yangın söndürme 
hizmetleri, büyük ölçüde gönüllü 
itfaiyeciler tarafından yürütüldüğünden 
bu araçlar için tam otomatik şanzımanları 
tavsiye ediyoruz. Araçların kolay 
manevra yapabilmeleri sürücülerin 
işini kolaylaştırıyor. Vites değiştirmek 
zorunda değiller ve yüksek hızda seyir 
halindeyken tamamen görevlerine ve yola 
odaklanabiliyorlar. Allison’ın patentli tork 
konvertörü, kalkış ve hızlanma sırasında 
motor torkunu artırıyor. Vites değiştirme 
sırasında çekişte bir aksama olmuyor ve 
tekerleklere kesintisiz bir güç aktarımı 
sağlanıyor” diye belirtiyor. 

Allison Transmission MAN Müşteri 
Yöneticisi Harald Rosenauer ise; “MAN, 

Allison şanzımanların seri üretimiyle, 
çok sayıda itfaiye departmanının zorlu 
koşullarda olağanüstü performans, 
güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sunan 
tahrik sistemi konfigürasyonu talebine 
yanıt verdi. Allison’ın tork konvertörlü 
şanzımanı, MAN motorlarının azami güçte 
vites değişimi yapmasını sağlıyor. Bu da 
MAN TGM şasisinin acil durum araçlarına 

olağanüstü çekiş ve hızlanma kabiliyeti 
kazandırmasını sağlıyor,” diyor. En zorlu 
koşullarda olağanüstü güvenilirlik ve 
sağlamlık sergileyen Allison tam otomatik 
şanzımanlar, dünya çapında çok sayıda 
itfaiye filosu tarafından kullanılıyor. 

Allison 3000 Serisi™ şanzıman ve Magirus 
üstyapısına sahip MAN TGM 18.340 4x4 BB, 
LF20-KatS modeline genel bakış

Son kullanıcı Kuzey Rhein-Vestfalya eyaleti

Şasi (üretici) MAN 

Şasi (model) TGM 18.340 4x4 BB Euro 6 (all-wheel drive)

Üstyapı (üretici) Magirus

Üstyapı (model) LF20-KatS 

Motor, emisyon standardı, 
motor hacmi

6-silindir dizel motor, Euro 6, 6871 cm³

Motor gücü, tork 251 kW (340 PS) @ 2200 rpm
1250 Nm @ 1200 – 1800 rpm

Şanzıman Yangınla mücadele araçları ve retarder için vites 
kontrollerine sahip Allison 3000 Serisi™ şanzıman

Yangın söndürme maddesi 1000 Litre su 

LF20-KatS ekipmanlarına 
genel bakış:

DIN 14530 Bölüm 8’e göre, ayrıca diğerleri:

• Destek hattı çantası, D hortumu (orman yangını seti 2 
x D, dağıtıcı, 2 boşluklu buhar nozulu)
• İlave motorlu testere
• İlave atık su pompası
• Tilki kuyruğu testere
• Eğim indüktörüyle köpük oluşturma
• Arka uyarı sistemi
• Işık direği
• Destek hattı dağıtıcısı (2 x)
• Hızlı su dağıtım sistemi

• Mürettebat kabini için klima ve yardımcı ısıtma

Sebastian 
Datema

Matthias 
Kalthöner
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Müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği en geniş 
ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk 
tercihi olmaya devam eden güvenilir 
lider Tırsan’ın, uzun dönemli iş 
ortağı Ars-Pet Lojistik firmasının 
İzmir’de bulunan merkez ofisinde 
gerçekleştirdiği teslimat törenine; 
firma sahipleri Aslan Savaşan, Cem 
Savaşan, Ars-Pet Lojistik Genel 
Koordinatörü Can Erbak ve Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç katılım gösterdi. 

Tırsan, Vazgeçilmez   
Tek İş Ortağımız 
Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan firma sahiplerinden Aslan 
Savaşan; “75 yıllık köklü bir firma 
olarak,  filomuzda bulunan ileri 
teknoloji ile donatılmış araçlarımız 
ve İtalya’da bulunan ofisimiz ile 
müşterilerimizin iş süreçlerini 
kolaylaştırıyor ihtiyaçlarına en 
uygun hizmet ve çözümleri 

üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak 
üzere başta Almanya, Hollanda, 
Yunanistan, Lüksemburg, Slovakya, 
Fransa, Makedonya, Bosna-Hersek, 
Arnavutluk, Avusturya, Belçika ve 
İtalya ülkelerine; ağırlıklı olarak 
otomotiv, yedek parça, tekstil ve gıda 
taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. 
Tırsan ile yıllardır devam ettirdiğimiz 
güçlü iş birliğinden dolayı büyük 
mutluluk duyuyoruz. Tırsan araçları 
ile hem yurt içi hem yurt dışı 
müşterilerimize en iyi hizmetleri 
sunarak, sektörümüzü ileriye 
taşımaktan dolayı gururluyuz. Tırsan, 
operasyonlarımızın esnekliğini 
destekler şekilde tasarlanmış, en 
kaliteli ve sağlam şekilde üretilen 
araçları ile vazgeçilmez tek iş 
ortağımız.  Filomuzda şu anda 
bulunan 330 adet Tırsan aracımızın 
performansından çok memnunuz,  
yeni yatırımımızla filomuzu 440 
araca büyüttük. Tırsan araçlarının, 
sağlamlığının yanı sıra düşük işletme 

Ars-Pet
110 adet 

Tırsan 
aracı ile 

büyümeye
devam 
ediyor 

Ege’nin en köklü firmalarından Ars-Pet Lojistik, 
yeni yatırımı ile yalnızca Tırsan araçlarından 

oluşan filosunu 440 araca yükseltti.
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maliyeti ve yüksek ikinci el değeri de 
firmamız için büyük avantaj. Ayrıca 
Tırsan,  sahip olduğu en geniş servis ağı 
ile firmamızın tüm operasyonlarını her 
zaman tam destekliyor” dedi. 

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Ars-
Pet Lojistik ile yeni bir iş birliğine imza 
atmaktan dolayı gururluyuz. Uzun 
yıllardır karşılıklı güvene dayanan 
nakliye sektörünü ileriye taşıyacak 
çalışmaları beraber yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 
güvenilir lideri Tırsan olarak, ödüllü 
Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji 
ürünler geliştiriyoruz. Bugün teslimatını 
yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride aracımız da en ince 
ayrıntısına kadar müşterilerimizin 
rekabet gücünü artırmak için dizayn 
edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir. 
Multi Ride araçlarımız her türlü çekici 
tipinde kullanılabilir özelliğe sahip, bu 
sayede müşterimiz operasyonlarını daha 

kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirerek 
zamandan da tasarruf edebilecektir. Öte 
yandan araçlarımızın üretiminden, satış 
sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde 
7/24 müşterilerimizin yanındayız. ArsPet 
firmasının yatırımında yine Tırsan’ı 
tercih etmesinden büyük memnuniyet 
duyuyoruz ve iş birliğimiz uzun yıllar 
sürecek şekilde çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz” 
açıklamalarında bulundu. 

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. 

Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren 
Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo 

yönetiminde esnekliği artırmak üzere 
geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 
2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası 
ile Tren Yükleme için özel tasarlanan 
dingil hava yastıkları bulunmaktadır. 
Sistem, “e-f-gi” vagon tipleri ve P400 
tünel tiplerine de uyumludur. Araç, EN 
29367-2 normuna uygun 2 x 4 adet Ro-
Ro halkası ile donatılmıştır. Koruyucu 
galvaniz kaplı çelik tampon kızakları 
da, Ro-Ro operasyonlarında tampon 
hasarlanmalarını engellemektedir. 

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 
5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme 
ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar 
perde ve kayar çatı özelliği sayesinde 
müşterilerine maksimum verimliliği 
sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne 
dayanıklı tabanı sayesinde, rampa 
yüklemelerinde maksimum taban 
dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan 
aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-
elektron metoduna göre kataforez (KTL) 
kaplamalıdır.
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ASCENDUM 
online etkinlikle 
basınla buluştu

Ascendum Makina, dijital ortamda 
gerçekleştirilen ve iş makineleri sektörüne 
öncülük edecek Ascendum Medya Zirvesi 
etkinliğinde basın temsilcileri ile buluştu. 

Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte 
Ascendum Makina COO’su Tolga Polat, 
Ascendum Makina Pazarlama Müdürü 

Serhan Özkan ve basın temsilcilerinin 
sektör, Ascendum Makina ve Volvo İş 

Makinaları hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Ascendum Makina, pandemi 
şartlarına uygun olarak dijital ortamda 
gerçekleştirilen etkinlikle basın temsilcileri 
ile bir araya geldi. Yenilikçilik yaklaşımı ile 
hazırlanan etkinlik, iş makineleri sektörü 
adına bir ilk olma özelliği taşıyor. 18 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte 
Ascendum Makina COO’su Tolga Polat, 
Ascendum Makina Pazarlama Müdürü 
Serhan Özkan ve basın temsilcilerinin 
sorularını yanıtladı. Geniş katılıma sahne 
olan dijital etkinliğin son bölümünde 
ise basın temsilcileri Ascendum Makina 
yetkililerinin hazırladığı mini yarışmada 
sürpriz ödüllerin sahibi oldu. Etkinliğin 
dijitalleşme çalışmalarının yoğunlaştığı bu 
günlerde tüm sektöre örnek olmak adına 
planlandığını belirten Polat, bundan sonraki 
dönemlerde de Ascendum Makina’nın 
benzer organizasyonlarla sektöre öncülük 
etmeye devam edeceğini söyledi. 

14 ülke ile Volvo’nun en büyük 
distribütörü
Soru cevap şeklinde devam eden 
etkinlikte Tolga Polat Ascendum Group’a 
yönelik olarak şu ifadeleri kullandı; 
“Ascendum Group, 14 ülke ile Volvo 
İş Makinaları’nın dünyadaki en büyük 
distribütörü durumunda. Ascendum 
Makina olarak Türkiye’de Volvo’nun 
yanı sıra SDLG ve Sany markalarının 
da distribütörlüğünü yürütüyoruz.” 
Pandemi sürecinin pek çok sektör ile 
organik bağlantısı olan iş makineleri 
sektörünü de etkilediğini belirten Polat, 
“Her şeye rağmen pandemi döneminde 
dahi müşterilerimize en kaliteli ve en 
hizmeti sunmaya devam ettik” ifadelerini 
kullandı. Bunu yapabilmelerini güçlü 
bayi yapıları ve paniğe kapılmadan süreci 
yönetmelerine bağlayan Polat şunları 
söyledi; “3 ana bayimizin yanında 3 
bölgesel satış sonrası bayi ve toplamda 
600’ü aşkın çalışanımız ile tüm Türkiye’ye 
hizmet veriyoruz.” 

Müşterilerimizi mağdur etmedik
Müşterilerin mevcut makine 
parklarını koruma amacıyla hareket 
ettiklerini, bunun sonucunda satış 
sonrası hizmetlerin çok önemli hale 
geldiğini belirten Polat şunları söyledi; 
“Halihazırdaki dijital sistemleri pandemi 
döneminde optimum şekilde kullandık. 
Bu sayede makineleri uzaktan sürekli 
gözlemleyip olası sorunları önceden tespit 
ederek arıza yaşanmadan müdahale 
ettik” şeklinde konuştu. Satış sonrası 
süreçlerinde aksama yaşanmaması 
adına da pandeminin başında yaptıkları 

yeni lojistik anlaşmaları ile yedek 
parça envanterlerini genişlettiklerini 
belirten Polat şu ifadeleri kullandı; 
“Müşterilerin yedek parçadan kaynaklı 
iş kaybı yaşamasının da önüne geçtik. 
Bu dönemde kullanıcı beklentilerinde 
de değişiklik oldu. Aldığımız doğru 
kararlar sayesinde pandemi döneminde 
müşterilerimizi mağdur etmedik.”

2040 yılında fosil yakıtlı makine 
üretimi sona erecek
Düşük emisyon değerlerine sahip 
makineler üretmek küresel anlamda iş 
makinesi üreticilerinin birinci gündemi 
haline geldi. Volvo İş Makinaları’nın bu 
noktada öncü rol üstlendiğine değinen 
Polat, Volvo’nun bu noktada en somut 
adım atan marka olduğunu hatta 
üretilen yüzde 100 elektrikli kompakt 
makinelerin Avrupa’da satışa sunulduğunu 
belirterek, elektrikli makine üretimine 
yönelik olarak şu ifadeleri kullandı, “Volvo 
kompakt sınıftaki üretimini büyük tonajlı 
makinelerde de hayata geçirmek için 
çalışmalar yürütüyor. 2025 yılına kadar da 
orta ve büyük sınıftaki bazı modellerde 
elektrikli yükleyici ve ekskavatör seri 
üretimine geçilecek. 2030 hedefi ise 
üretimin yarısının elektrik ve hidrojen 
yakıtla çalışan iş makinelerinden oluşması 
yönünde. Uzun vadeli ana planlarından 
biri de 2040 yılına kadar fosil yakıtla çalışan 
makine üretmeyi tamamen bırakmak.” 
Elektrikli makinelerin Türkiye pazarında 
da daha sık yer alması için hazırlıklar 
yaptıklarını belirten Polat, Ascendum 
Makina olarak yüzde 100 elektrikli kompakt 
makineleri 2022 yılında Türkiye pazarında 
satışa sunmayı planladıklarını bildirdi.

İnsansız makine prototipleri deneniyor 
Volvo’nun elektrikli makinelerin yanı 
sıra sürücüsüz modeller üzerinde de 
çalışmalar yaptığını aktaran Polat, bu 
projeye yönelik üretilen prototiplerin 
özel olarak oluşturulan bir sahada demo 
çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 
Projenin insan faktörünü en aza indirmeyi 
amaçladığını belirten Polat şunları söyledi; 
“Otonom makine projesi bu özellikteki 
makinelerle kurulmuş bir filonun uzaktan 
kontrol edilip, saha şartlarına göre 
senkronize şekilde çalışarak yükleme ve 
boşaltma süreçlerini gerçekleştirmesini 
amaçlanıyor. Bu projeden elde edilecek 
verilerin ardından otonom iş makinelerinin 
üretiminin artması ve sahalarda daha fazla 
karşımıza çıkması mümkün.” 

Büyük makinede lider Volvo
Volvo İş Makinaları küresel pazarda özellikle 
büyük makine gruplarında lider konumda 
bulunuyor. Buna yönelik olarak Tolga Polat; 
“GPE dediğimiz büyük iş makinelerinde 
2019 global verilerine göre Volvo dünyada 
yüzde 14 ile pazar lideri konumunda. Bunun 
yanında belden kırma kamyon sınıfında 
yüzde 38,7 ile dünya açık ara lider. Lastikli 
yükleyici sınıfında da durum farklı değil. 
Bu ürün grubunda da Volvo yüzde 20,7 ile 
tüm markalar arasında ilk sırada yer alıyor” 
ifadelerini kullandı.  2021 yılına yönelik 
beklentiler hakkında değerlendirmeler 
yapan Polat şunları söyledi, “Türkiye’de 
özellikle 2017 ile 2019 yılları arasında iş 
makineleri pazarında yüzde 70 civarında bir 
daralma yaşandı. Bu daralmanın ve 2020 
yılında başlayan pandeminin de etkisiyle 
birlikte birikmiş bir talep oluştu. 2021 yılında 
bu talebin realize olacağını ve 2021’de 
pazarın geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 ila 20 
arasında büyüyeceğini bekliyorum.”

Dijitalleşme kadar tecrübeli  
çalışan da önemli
Ascendum Makina olarak Türkiye’ye 
yönelik yatırımlarının devam edeceğinden 
söz eden Polat, buna yönelik planlarının 
hazır olduğunu ve bu planları teker teker 
hayata geçireceklerini söyledi. Dijitale 
yönelik yatırımlarının ilk sırada yer aldığını 
belirten Polat, bunun yanında yeni şube 
yatırımları da yapacaklarını ifade ediyor. 
“Dijitalleşmenin önemi her geçen gün 
artıyor ancak bizim sattığımız ürünler 
yatırım malları. Bizimki gibi premium 
ürünler sadece güçlü dijital alt yapılar ile 
değil tecrübeli ve yetkin çalışan kadroları 
ile gerçekleştirilebilir” diyen Polat, yeni 
açılacak şubeler için yeni istihdamlar da 
yapılacağını sözlerine ekledi.

Tolga Polat
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Mercedes-Benz Türk
patent başvuru sayısıyla

Türkiye üçüncüsü oldu

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
kurulduğu günden beri önem veren

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında 
gerçekleştirdiği 177 adet patent başvurusu ile 
tüm şirketler arasında Türkiye üçüncüsü oldu. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 

bulunan AR-GE Merkezleri; Avrupa Birliği’nin 
araştırma, geliştirme ve inovasyon 

projelerine destek olan Horizon2020 
programında projeleriyle yer alıyor.
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Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Mercedes-
Benz Türk Otobüs AR-GE ekipleri, AR-GE 
ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. 2020 yılında Mercedes-
Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi 84 adet, 
Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Ekibi 
de 93 adet olmak üzere toplamda 177 adet 
patent başvurusunda bulundu. Başvurulan 
bu patentler ile Mercedes-Benz Türk, 
2020 yılında en çok patent başvurusunda 
bulunan üçüncü firma oldu ve 2015’ten 
bu yana 5 yıllık süreçte toplam 334 adet 
patent başvurusuna ulaştı.

Horizon2020 programına  
katılım devam ediyor 
Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine 
kurulduğu günden beri önem veren 
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezleri 
uluslararası projelerde yer alıyor. 

Mercedes-Benz Türk, Avrupa Birliği’nin 
araştırma, geliştirme ve inovasyon 
projelerine destek olan Horizon2020 
programı çerçevesinde RECOTRANS, 
DECOAT, VOJEXT, ALBATROSS projeleri ile 
Hibe Programı’na dört kez kabul edildi. 

Avrupa Birliği’nin 80 milyar avro bütçeli en 
büyük AR-GE destek programı “Sekizinci 
Çerçeve Programı” ya da diğer bir adıyla 
Horizon2020; akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı ekonomik büyümeye ulaşılmasına 
yardımcı olmayı hedefliyor. Mercedes-Benz 
Türk Kamyon ve Otobüs AR-GE Ekipleri ilk 
kez 2017’de başvurdukları bu programa 
yeni projeleriyle de katılmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Horizon2020 
kapsamında 2017 yılında kabul edilen ilk 
projesi RECOTRANS, 7 farklı ülkeden 13 
ortağın katkılarıyla yürütülüyor. Bu proje 
kapsamında, ulaşım sektöründe yüksek 
üretim miktarına sahip çeliğe alternatif 
olarak; geri dönüştürülebilir kompozit 
malzemeler, geleneksel olmayan yeni 
üretim teknolojileri kullanarak üretiliyor. 
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
Ekibi tarafından; “Geleceğin Fabrikaları” 
kategorisinde “Kamyon sürücü kabini 
arka süspansiyon yatağı taşıyıcı sisteminin 
hibrit malzemeler ile geliştirilmesi”ne 
dair hazırlanan bu projenin onayı alındı. 
Neticesinde kompozit-hibrit malzemeler 
kullanılarak, maliyet, ağırlık ve emisyon 
değerlerinin azaltılması hedeflenen 
projenin bir diğer amacı ise termoplastik 
kompozitlerin metaller ile optimize 
şekilde bağlanması yönünde. Konuya 
ilişkin çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi 
Kamyon Geliştirme Birimi ile Aksaray AR-GE 
Merkezi’nin iş ortaklığında yürütülürken; 
projenin 2021 yılında sonuçlanması 
planlanıyor. 

2019 yılında kabul edilen ikinci proje 
olan DECOAT projesi, 10 farklı ülkeden 17 
ortakla yürütülüyor. DECOAT projesi ile 
günümüzde otobüs kokpit içi parçalarının 
hurdaya ayrılmaksızın, geliştirilen teknik 
ile tekrar kullanılabilmesini sağlayarak, 
düşük maliyetli geri dönüştürülebilir 
ürünler ile sürdürülebilirlik sağlanması 
hedefleniyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs 
AR-GE ekibi tarafından; “Nanomalzemeler” 
kategorisinde “Çok katmanlı otobüs kokpit 
parçasının katmanlarının ayrıştırılması ve 
geri dönüşümünün sağlanması”na dair 
hazırlanan projenin onayı 2019 yılında 
alındı. Projenin amacı, yeni nesil öncü akıllı 
polimer malzeme sistemleri geliştirerek 
kaplama uygulanmış tekstil ve plastik 
parçaların birden fazla kez kullanımı ve geri 
dönüşümden kaynaklı maliyetleri optimize 
etmek ve aynı zamanda geri dönüşümden 
kaynaklı emisyon değerlerini ve karbon 
ayak izini azaltmak. Konuya ilişkin 
çalışmalar Hoşdere AR-GE Merkezi Otobüs 
Geliştirme Birimi ile Kamyon Geliştirme 
ortaklığında yürütülürken; projenin 2023 
yılında sonuçlanması planlanıyor.

Elektrikli ve hibrit araçlar için yeni 
nesil batarya paketleri geliştirilecek 
olan ALBATROSS isimli projedeyse 
yenilikçi batarya yönetim sistemi 
geliştiriliyor
VOJEXT projesiyle, termoplastik otomotiv 
parçalarının imalat süreçlerinin hemen 
ardından araca monte edilene kadar geçen 
sürede, sıcaklık değişimleri altında yük 
uygulanması halinde herhangi bir çatlak 
veya limit üstü deformasyon tespit edildiği 
anda geliştirilecek yazılım sayesinde, araç 
kullanıcısına veya ilgili mühendise farklı 
önem kodları ile (Uyarı ya da hasar gibi) 
bilgi verilmesi amaçlanıyor. Bu sayede, olası 
bir kaza ihtimali ve daha dayanımsız bir 
parça imal edilmesinin önüne geçilebiliyor. 
Gerek araç sürücüsü, aracı kullanırken 
bir hasar meydana geldiğinde gerekli 
önlemlerini alacak, gerekse geliştirici 
mühendis, parçada bir daha böyle hasarlar 
olmaması için zorunlu olan optimizasyon 
işlemlerini bilinçli bir şekilde yapabilecek.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, “İstanbul 
Ar-Ge Merkezimiz kamyonlar için genel 
araç konsepti, mekatronik, şasi, kabin 
ve hesaplamaları gerçekleştiriyor. Tüm 
dünyadaki kamyon üretim ve AR-GE 
merkezleri ile eşzamanlı çalışabilen 
merkezimizde, sanal ortamda birer 
“Dijital İkiz”i bulunan araçlarımızda 
ancak 10 yıllık yoğun kullanım sonucu 
gözlemlenebilecek etkileri yalnızca 
1 haftalık bir süre içinde simüle 
edebiliyoruz. Kamyon ürün grubu özelinde 
üstlendiğimiz küresel ek sorumluluklarımız 
sebebiyle 2018 yılında 8,4 milyon avroluk 
yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikamız 
bünyesinde faaliyete alınan Aksaray 
AR-GE Merkezimiz, tüm dünyadaki 
Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol 
testi onay merci konumunda olmayı 
sürdürüyor. Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve 
Büyük Veri kullanımı sayesinde çok daha 
kesin ve verimli AR-GE süreçlerine imza 
atabiliyoruz. Her geçen gün arttırdığımız 
patent başvurusu sayımızda, 2020 yılını 
84 adet yeni başvuru ile daha da ileri bir 
aşamaya taşıdık. Türkiye’nin mühendislik 
ihracatı konusundaki başarılarına katkıda 
bulunarak hem ülkemizin hem de 
Aksaray’ın konumunu kuvvetlendiriyoruz. 
8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası 
kapsamında, Türkiye’nin gücüne güç 
katan tüm mühendislere, yazılımcılara ve 
emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlardaki 
çalışanlara hem markamıza hem de 
ülkemize olan katma değerlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Emre Kuzucu
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Naturelgaz’ın halka arzına 
SPK’dan onay geldi

Taşımalı doğal gaz 
pazarının lideri ve 
Global Yatırım Holding 
iştiraki Naturelgaz halka 
arz oluyor. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 
gerçekleştirdiği son 
toplantıda halka açılma 
için onay alan Naturelgaz, 
8,50 TL fiyatla 25-26  
Mart tarihlerinde talep 
toplanıp halka arz edilecek.
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Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve 
Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz 
2021 yılının ilk halka arz edilen enerji 
şirketi oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka 
açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 
TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep 
toplanarak halka arz edilecek. 

EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine 
göre, 2020 yılsonu itibarıyla satış hacmi 
bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz 
sektörünün lideri olan 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 silindiri, 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. Buna ek olarak, Socar Turkey 
LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine 
katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG 
kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 
94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine 
LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz 
sektöründeki ürün gamını tamamladı. 
Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de 
dökme gaz satış hacmi bakımından 
Avrupa’nın önde gelen taşımalı doğal gaz 
şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 
yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz 
dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar 

payıyla lider konumunu güçlendirdi. Şirket, 
orta vadeli büyüme planları kapsamında, 
altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik 
üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz 
ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine 
faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.

‘Yeni yatırımlarla liderliğimizi 
pekiştireceğiz’
Halka arzın Naturelgaz’ın hedeflerine büyük 
katkı yapacağını anlatan Naturelgaz Genel 
Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Başarılı bir 
şirketiz. Özellikle CNG’de Türkiye’de satış 
hacmi bakımından lideriz ve Avrupa’nın tek 
noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. 
Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımız-
daki büyüme imkanlarını değerlendirirken, 
yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını ha-
yata geçirmek için çalışacağız. Halka arzdan 
elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve Oto CNG 
tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stok-
lama ve taşıma ekipmanları alımlarının fi-
nansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını 
kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG 
istasyon sayısını artırmayı ve Kuyu CNG ope-
rasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde Serma-
ye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul 
A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da 
onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, 
yatırım kararlarını 19 Mart 2021 tarihinde 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.
kap.org.tr), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(www.naturelgaz.com), Vakıf Yatırım Men-
kul Değerler A.Ş. (www.vakifyatirim.com.tr) 
ve Global Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.
global.com.tr) web sitelerinde yayımlanmış 
olan Şirket ve halka arzla ilgili bilgileri içe-
ren İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış 
Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verme-
leri gerekmektedir.

Hasan Tahsin 
Turan
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IVECO’dan 
Yüksel’e 5 

adet S-WAY 
çekici
satışı

IVECO yetkili satıcısı
IVECO Otomotiv, S-WAY 
çekicileri Yüksel’e teslim 
etti. IVECO’nun İstanbul 

yetkili satıcılarından 
IVECO Otomotiv satışını 

gerçekleştirdiği 5 adet 
S-WAY AS440S51 T/P Full 

Plus 510 BG çekicilerin
3 adetini Yüksel 

Uluslararası 
Taşımacılık 

firmasına
teslim etti.

Araçların teslim alınması sırasında 
yetkili satıcı IVECO Otomotiv adına 

ağır vasıta satış müdürü Çayan Tubay 
ve satış danışmanı Mete Geçör hazır 

bulunurken, Yüksel adına yönetim 
kurulu üyesi Kerem Yüksel ve şirket 
çalışanları hazır bulundular. Kerem 

Yüksel özellikle yakıt ekonomisi 
ve yenilenen kabinin yatırım 

kararlarında etkili olduğunu ve IVECO 
Otomotiv’in satış sonrası hizmetlerine 

güvendiklerini belirtti.
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Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı
Mükemmel sürüş ortamı: Yeni kabinin 
tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile 
başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir 
koltuğun bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi 
arttırılarak sürücüye konforlu bir pozisyon 
ve ideal görüş alanı sağlandı. Direksiyonun 
alt kısmı düz tutularak sürücülere daha 
fazla alan bırakıldı ve konfor arttırıldı.
Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle tüm 
anahtar özellikler sürücünün kolayca 
erişebileceği noktalara yerleştirildi ve 
aracın daha konforlu ve verimli yönetimi 
sağlandı. Ön konsol ve merkez, konfor 
ve verimliliği arttırmak üzere baştan 
tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi 
fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif 
dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve 
sürücünün dijital hayatını Apple Car Play 
ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine 
olanak veriyor. Ek olarak eller-serbest 
ve müzik yayını için Bluetooth, DAB 
radyo, ses tanıma, kamyon navigasyon 
sistemi ve de çeşitli donanım ile siber 
güvenlik de dâhil olmak üzere yazılım 
geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis 
ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de erişebiliyor.

Merkezde yer alan çok sayıda düğme, olası 
kombinasyonları arttırırken aracın gövdesi 
veya treyleri kontrol etmek üzere fazladan 
boş düğmeler bırakıyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun 
bir şekilde konumlandırıldı. Geniş, 
iyi donanımlı yaşam alanı. Yeni kabin 
konsepti hareket kolaylığı için oldukça 
boş alan bırakan geniş bir yaşam ortamı 
yaratıyor. Yeniden tasarlanan tavan, alt 
tünel ve şekillendirilmiş üst raf, kabinin 
ortasında 2,15 metrelik konforlu bir 
ayakta durma alanı sunarken üst yatay 
kullanılabilir alan ise önceki modele 
kıyasla 35 santim daha geniş ve üst yatak 
ile bölmelere daha kolay erişmeyi sağlıyor.

Merkezde sürücü ve yolcunun konforu 
için kullanışlı özellikler yer alıyor: Hepsi 
gece kullanımı için arkadan ışıklandırılmış 
şişe ve bardak tutacaklı raf, USB ve 12V 
soketleri ve yeni A4 dosyası konulabilen 
belgelik. Ön konsolda yolcu koltuğunun 
önünde yer alan katlanan masa yemek ya 
da masa başı işler için konforlu ve uygun.

Hacmi yüksek bölmeler kabine uygun 
bir şekilde yerleştirilmiş ve sürücünün 
duyabileceği tüm saklama ihtiyacını 

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

Yemek ve içecekler için buzdolabı ve 
soğuk tutma kutuları seçenekleri çeşitli 
ihtiyaçları karşılıyor. Buzdolabının 
tepesindeki göz kapağı sürücünün 
içecek için buzdolabının kapağını 
tamamen açmadan içeceğini almasına 
olanak tanıyor.

IVECO, iç mekân aydınlatma sisteminde 
her türlü koşulda görsel konforu arttırmak, 
doğru kalite ve parlaklığı, yerinde ve 
ihtiyaç duyulduğunda sağlamak, her 
türlü kullanımda kabini mükemmel bir 
şekilde aydınlatmak için kapsamlı bir 
araştırma gerçekleştirdi. Yeni tamamen 
LED ayarlanabilir tavan ışıkları gece 
sürüşü veya ortam aydınlatması için 
ihtiyaç duyulan biçimde arka aydınlatma 
sağlıyor. İki bağımsız tamamen LED 
okuma ışığı sürücü ve yardımcısı için 
aydınlatma sağlıyor. Ek olarak uygunca 
konumlandırılmış bağımsız düğmeler 
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ve döner kontrol düğmesi sürücünün 
üzerinde yer alan rafta ve tüm aydınlatma 
sistemini kontrol ediyor. Geceleyin, akıllı 
aydınlatma için kapı engelleyici, kapı 
açıldığında tüm ışıkların birden yanmasına 
engel oluyor.

Yüksek konforlu uyku alanı. Yeni IVECO 
S-WAY’in kabini, dinlenme veya gece 
uykusu sırasında sürücü konforunu 
maksimize etmek için tasarlandı. Gece 
alanının T şekilli alt ranza ile simetrik 
yerleşimi, cep bölmeleri, ranzanın iki 
ucunda yer alan USB girişleri sürücünün 
istediği tarafta yatmasına olanak veriyor. 
Yatak modülü arka duvarın merkezine 
konumlandırılmış ve ihtiyaç duyulabilecek 
-ısıtma, aydınlatma, radyo, kapı kilidi gibi- 
kontrollere kolayca erişilebilen bir yerde.

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

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

Yeni Kabin: Yakıt verimliliğini 
arttırmak için tasarlandı
Kabinin dış kısmının her detayı hava 
direncini minimize etmek için incelikle 
çalışıldı. Yeni çatı mükemmel bir biçimde 
aracın ön bitişine eklemlendi ve düz bir 
yüzey yaratarak sürtünmeyi minimize 
etti. Ön cama erişimi kolaylaştıran 
katlanabilir ön merdiven kullanılmazken 
tamamen kayboluyor. Yüksek yarıçaplı 
köşelere ve yan bitişlere sahip ön 
ızgara, tümleşik kafa lambaları, tümleşik 
yansıtıcılı yeni tampon tasarımı, teker 
kemerleriyle birlikte hava akışını optimize 
eden akan hatlar yaratıyor ve araca 
kendine özgü bir ifade veriyor.

Aracın aerodinamik performansı 
boşlukları kapayan ek özelliklerle daha 
da geliştirildi. Bu, optimize aerodinamik 
kiti ile çekici ve yarı-treyler arasındaki 
boşluğu kapatmak için kauçuk uzatmalı 
etekleri içeriyor.

Kapı, yeni tasarımıyla ikinci basamağa 
kadar iniyor ve kabinin yanlarında 
yumuşak bir yüzey yaratarak hızın 
yarattığı türbülansı azaltıyor.

Yeni tasarım unsurları bir arada üstün 
aerodinamik performansa erişirken ürün 
ailesinin ayırıcı özelliği olan sıra dışı yakıt 
tasarrufunun üzerine belirgin miktarda 
ek yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yeni Kabin: Toplam Sahip Olma 
Maliyetini kısmak için tasarlandı
IVECO S-WAY’in kabininin yeni tasarımında 
maliyeti azaltmak için tek parça tampon 
yerine yalnızca etkilenen parçanın 
değişmesini sağlayan çok-parçalı tampon 
gibi çeşitli özelliklerle her tasarruf fırsatı 
değerlendirildi. IVECO verilerine göre bu, 
filolardaki çoğu olayda belirgin ölçüde 
daha düşük tamir masrafı sağlayacak.
Belirgin ek tasarruf ise tümleşik park 
soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi 
tarafından takılan alternatif kitten daha 
verimli olmasıyla değil, aynı zamanda 
aracın aerodinamik performansı üzerinde 
hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor.

Yeni Kabin: Sürücü güvenliği için 
tasarlandı
IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde ana 
odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 kabin 
çarpışma standartları ile uyumlu mekanik 
direnç ile yüksek pasif güvenliğe sahip. 
Ek olarak ön aksa yapılan ince ayarla fren 
mesafesi %15 kısaltılarak genel güvenlik 
geliştirildi. Yeni tasarım aynı zamanda 
sürücü için tek parça yan camlar ve dikiz 
aynalarıyla geliştirilmiş doğrudan görüş 
sağlıyor. Ek olarak IVECO S-WAY sınıfı tam 
LED farlara sahip, bu farlar daha uzağı 
aydınlatan keskin huzmeleri ile görüşü ve 
engel algılamayı %15 arttırarak düşük ışık 
koşullarında güvenliği daha da arttırıyor.

Ek olarak IVECO S-WAY İleri Sürücü 
Destek Sistemleri dizisi ile sürücüye 
aracı verimli ve güvenli bir biçimde 
yönetmesini sağlayarak yol 
yorgunluğunu azaltıyor. Kabin aynı 
zamanda güvenlik konusunda da 
yeni tasarıma sahip: Yeni kapının 
tasarımı son basamağa kadar iniyor 
ve kabinin içinde ek mekanik kapı 
kilidi barındırıyor.Sürücü odaklı yeni 
kabin tasarımı birinci sınıf yaşam ve 
çalışma koşullarını; geniş ortam, sıra 
dışı sürüş ergonomisi, iyi planlanmış; 
fonksiyonellik ve konforu bir araya 
getiren yerleşimi ile sağlıyor. Tasarım 
aynı zamanda güçlendirilmiş yapısıyla 
(ECE R29.03 kabin çarpışma uyumlu) 
sürücü güvenliğine atıfta bulunuyor 
ve her koşulda daha iyi görüş sağlıyor. 
Kabin baştan tasarlanırken IVECO, 
müşterinin kârlılığını arttırmak adına 
maliyet azaltıcı ve üretkenlik arttırıcı 
her fırsatı kullandı. Yeni tasarım 
aerodinamik performansı optimize 
ediyor ve hâlihazırda mükemmel olan 
yakıt verimliliğini % 4’e kadar arttırıyor. 
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Kamil Koç’un filosuna kattığı 20 adet 
son model otobüs, İstanbul İkitelli 
MAN Tesislerinde düzenlenen törenle 
teslim edildi. Mükemmeliyetçi bir 
yaklaşımla tamamen yenilenen, Coach 
of The Year ödüllü MAN ile Neoplan 
otobüsler; benzersiz niteliklerinin yanı 
sıra yakıtta cimri, bakım aralığında 
cömert Euro 6D motor teknolojisini, 
12 ileri otomotikleştirilmiş şanzıman 
ile birleştirerek, hem yolcu, hem de 
sürüş konforunu üst seviyede sunuyor. 
Üstün teknoloji ile her yolda ve her 
koşulda sunduğu sürüş konforunun 
yanı sıra düşük işletme giderleri 
ile MAN ve Neoplan otobüsler, 
şehirlerarası yolcu taşımacılığında da 
işletmelerin gözdesi olmaya devam 
ediyor. Filosundaki MAN araçlarının, 
sağladığı yolcu memnuniyetinin yanı 
sıra yüksek verimlilik ve kaptanlara 
sağladığı sürüş konforundan memnun 
kalan sektörün lider firmalarından 
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş., yeni yıl araç 
yatırımlarında yine MAN ve NEOPLAN 
otobüslerini tercih etti.

“Kamil Koç ile iş birliğimize yeni bir 
halka daha ekliyoruz”
Törende konuşan MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu, Kamil Koç ile uzun yıllara 
dayanan iş birliklerinden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: 

“İş birlikleri, öncelikle karşılıklı ‘güven’ 
temelinde kurulur. Bu iş birliklerinin 
büyüyüp, gelişmesi ve uzun yıllara 
yayılması ise, ancak tarafların karşılıklı 
memnuniyeti ile mümkün olur. Kamil 
Koç ile olan ‘Yol Arkadaşlığımız’ da; 
‘güven’ temelinde kurulan, karşılıklı 
memnuniyet sayesinde uzun yıllara 
dayanan bir yol arkadaşlığıdır. Kamil Koç, 
ülkemizin seyahat sektöründeki en değerli 
firmalarından bir tanesidir.. Seyahat 
sektörünün böylesine güzide firmasının 
yeni yatırımlarında da otobüslerimizi 
tercihi etmesi, bizim için çok değerli. 

MAN olarak, yüksek nitelikli araçlarımızla 
olduğu kadar, satış sonrası hiz-metlerimiz 
ile daima müşteri memnuniyetini 
hedefliyoruz. Sunduğumuz hizmetin 
her kademesinde de daima bu 
hedef doğrultusunda çalışıyoruz. 
Müşterilerimizin araç ve hizmet 
kalitemizden memnun kalmaları ve 
yeniden bizleri tercih etmesi, bizim 
işimizi ne kadar doğru yaptığımızı ortaya 
koyuyor. 

Bugün de burada birlikte çalışmaktan 
büyük keyif aldığımız değerli firmamız 
Kamil Koç ile uzun yıllara dayanan 
iş birliğimize yeni bir halka daha 
eklemek için bulunuyoruz. Kamil Koç 
ile iş birliğimizin daha uzun yıllara 
devam edeceğine olan inancımla yeni 
otobüslerimizin hem firmamıza hem 
da yolcularına hayırlı, uğurlu olmasını 
dilerim.”

“Yolcularımıza en sağlıklı, en güvenli 
ve en konforlu hizmeti sunmak için 
yolumuza devam ettik” 
Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan ise 
şöyle konuştu: “Kamil Koç olarak Covid-19 
nedeniyle oldukça zorlu geçen son 12 
ayda iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla 
birlikte yolcularımıza en sağlıklı, en 
güvenli ve en konforlu hizmeti sunmak 
için yolumuza devam ettik. 

Türkiye’nin en büyük karayolu taşımacılığı 
firmasıyız. Bu güce iş ortaklarımızla geldik. 
Bundan sonra da yine iş ortaklarımızla 
büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. 
Yeni projelerle, iş ortaklarımızla ağımızı 
genişletmek ana hedefimiz olacak.

Kamil Koç olarak durmadan, yorulmadan 
hizmeti seviyesini her zaman daha iyiye 
doğru taşıyoruz. Bu inancımızın önemli 
bir göstergesi olarak, böylesine zor bir 
dönemde, yolcularımızın güvenliği 
ve konforu için son model otobüs 
yatırımlarımıza devam ediyoruz. 

MAN ve 
Kamil 

Koç’un “Yol 
Arkadaşlığı” 

2021’de de 
sürüyor

‘Yaşam boyu iş ortağı’ olarak gördüğü 
müşterilerine ileri teknoloji araçları, 

değerini koruyan ikinci el ve satış 
sonrası hizmetleri ile güven veren MAN, 

yeni yılda da araç teslimatlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Kamil Koç, 

2021 yılında da yatırımlarına devam 
ediyor. Türkiye seyahat sektörünün 

köklü ve öncü firması Kamil Koç, 
filosunu MAN’dan aldığı 20 adet son 

model otobüs ile güçlendirdi.
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Filomuzu MAN otobüslerle 
güçlendirdiğimiz için çok memnunuz. 
MAN’dan aldığımız son model 20 yeni 
aracımızla hem filomuzu güçlendiriyoruz, 
hem de yolcularımıza sunduğumuz 
güven ve konforu artırıyoruz. Türkiye’nin 
dört bir tarafını birbirine bağlamak için 
yatırımlarımız sürecek. MAN’la işbirliğimiz, 
bu amacımızı gerçekleştirmek için önemli 
adımlardan biri oldu.”

“Hem otobüslerimize, hem de satış 
ve satış sonrası hizmetler kalitemize 
güveniyoruz”
MAN Otobüs Satış Direktörü Can Cansu 
ise, şöyle konuştu: 

“Pandemi nedeniyle tüm dünya ile birlik-
te ülke olarak da çok zorlu bir yılı geride 
bıraktık. MAN olarak, yaşadığımız tüm 
zorluklara rağmen 2020 yılını, 99 adet-
lik otobüs satışıyla başarılı bir şekilde 
tamamladık. Bu süreçte Türkiye seyahat 
otobüsü pazarındaki, pazar payımızı ar-
tırarak, %21‘lik orana ulaştık. Hedefimiz, 
aşılama çalışmalarının da artmasıyla önü-
müzdeki aylarda daha da hareketlenecek 
olan ulaşım, turizm ve seyahat sektörleri 
ile birlikte bu başarı grafiğimizi 2021 yı-
lında da büyüterek, sürdürmek. 

Kadir
Boysan
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Buna inanıyoruz, çünkü hem 
otobüslerimize hem de sunduğumuz 
satış ve satış sonrası hizmetler kalitemize 
güveniyoruz. Türkiye’nin en yoğun ana 
hatlarında sefere çıkan MAN otobüsleri, 
kişiye özel, firmaya özel tasarımlarının yanı 
sıra ileri teknoloji, yüksek performans, 
etkileyici yakıt tasarrufu ve her yıl daha 
da ileriye taşınan üstün MAN Güvenlik 
Konsepti ile fark yaratmaya devam 
ediyorlar.

MAN ve NEOPLAN otobüsleri, 2021 
yılında da sektörde fark yaratmaya 
devam ediyor
MAN Lion’s Coach; aracı daha çevreci, 
daha verimli yapan Euro 6d motoru, 
Tip-Matic Coach otomatik şanzımanı, 
benzersiz yakıt tasarrufu, ileri teknolojisi, 
üstün güvenlik sistemleri ve olağanüstü 
konforu ile hem işletmecilerin hem 
kaptanların hem de yolcuların büyük 
beğenisini kazanmış durumda. Lion’s 
Coach ayrıca, sahip olduğu özel VIP 
koltuklar, geniş koltuk mesafeleri, tavan 
– taban yüksekliği, geniş bagaj alanları 
ile de sektörün tercih edilen otobüsü 
konumunda.

Lion’s Coach gibi sunduğu üst düzeydeki 
yolculuk konforu, mükemmel iç ve dış 
tasarımı, benzersiz ekonomik kazanımları 
ile yüksek güvenlik standartlarına sahip 
NEOPLAN Tourliner da, yine hem firma, 
hem de yolcuların gözdesi olmaya devam 
ediyor. Teknolojiyi modern tasarımla 
birleştirerek, yolculuğu keyfe dönüştüren 
MAN ve NEOPLAN seyahat otobüslerimiz, 
2021 yılında da sektörde öne çıkıyor. 

MAN, tercihlerde belirleyici bir rol oynayan 
satış sonrası hizmetler alanında da 
fark yaratıyor. Firmaların tercihlerinde; 
araçlarımızın nitelikleri gibi, ‘yaşam 
boyu iş ortağı’ olarak gördüğümüz 
müşterilerimize sunduğumuz Satış 
Sonrası Hizmetler kalite ve avantajları da 
önemli bir yer tutuyor. 

İşte tüm bunların birleşimi sayesinde, 
bugün de ülkemizin seyahat sektöründeki 
lider firmalarından Kamil Koç’un tercihi 
olmayı başardık. Bu tercih; aynı zamanda 
bugüne kadar kendilerine sunduğumuz 
araç ve hizmet kalitesinden duydukları 
toplam memnuniyetin de bir neticesidir.” 

Teslimat töreni, konuşmaların ardından 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu’nun sembolik 
MAN anahtarını Kamil Koç Genel Müdürü 
Kadir Boysan’a vermesiyle son buldu. 

Can CansuTuncay 
Bekiroğlu
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Daimler 
Trucks’ın

ilk kamyonu 
125,

Unimog 75, 
Actros 25 

yaşında
Ağır vasıta sektörünün öncüsü Daimler Trucks, 

2021 yılında birçok önemli yıldönümünü 
kutluyor. Bu yıl, Daimler imzalı ilk kamyon 

olan Phoenix, 125’inci yaşına ulaşırken, zorlu 
şartların üstesinden gelen Unimog ise 75’inci 

yaşını kutluyor. Ağır vasıta endüstrisinde 
devrim yapan kamyon Mercedes-Benz Actros 

ise 2021’de 25’inci yaşını kutluyor.
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Daimler Trucks, 2021 yılında üç farklı 
yıldönümü kutluyor. Gottlieb Daimler’in 
1896’da tanıttığı ilk kamyonu bugün 125 
yaşında. İlk kez 1946’da prototipi tanıtılan 
Unimog ise 75 yıldır tüm zorlu koşulların 
üstesinden geliyor. Tanıtımı ilk kez 1996 
yılında yapılan ve endüstride devrim 
yaratan kamyon Mercedes-Benz Actros ise 
25’inci yaşını kutluyor.

Daimler imzalı ilk kamyon 125 yaşında

Gottlieb Daimler, 1896’da demir çemberle 
kaplı ahşap tekerleri olan ilk kamyonu 
Phoenix’i tanıttığında, dünya kesinlikle 
bu aracı beklemiyordu. Almanya’da alıcı 
bulamayan Phoenix, İngiltere’ye satıldı. 
Phoenix, trafikte bazı zorluklarla yol 
almak zorunda kaldı. Bir kişi, yoldaki diğer 
sürücüleri uyarmak için kırmızı bayrak 
sallayarak aracın önünde yürümek zorunda 
kalıyordu. Aracın arkasında konumlanan 
iki silindirli, 1.06 litre hacimli, 4 beygirlik 
motora sahip Phoenix, kargo taşımacılığında 
benzersiz bir başarı öyküsünü ateşledi.

Bildiğimiz kamyonlarla çok az ortak 
noktası olan Phoenix, o sıralar sokaklarda 
atlar tarafından çekilen bir at arabasından 
dönüştürülmüş bir araçtı. Şasisi, önde 
enlemesine monte edilmiş yaprak yaylar 
ve arkada helezonik yaylarla donatılmıştı. 
Süspansiyon sadece yolların kötü 
olmasından dolayı değil, aynı zamanda 
motorun titreşimlere çok duyarlı olması 
nedeniyle de gerekliydi.

Phonix’in aktarma organının son bölümü 
ise moderndi. Bir kayış, motor gücünü 
aracın boylamasına ekseni üzerine 
enlemesine monte edilmiş bir şafta 
aktarıyordu. Şaftın her bir ucunda küçük 
birer dişli çark olan pinyon takılıydı. 
Pinyon üzerindeki her bir diş, tahrik 
edilecek tekerleğe sıkıca bağlanan bir 
çember dişlinin iç dişlerine geçmişti. 
Çok daha sonraları bu yapı, Mercedes-
Benz kamyonlarının tasarım markası 
olacaktı. “Yeni nesil”, SK (Ağır sınıf ) olarak 
adlandırılan, hatta bugün bile inşaat 
araçlarında kullanılan planet göbeği 
redüksiyon dingili böylelikle ortaya çıkmış 
oldu. 

Unimog: 75 yıldır zorlu şartların 
üstesinden geliyor

Unimog “Prototip 1”, ilk test sürüşünü 
1946 yılında tamamladı. Bizzat direksiyon 
başında olan Baş Tasarımcı Heinrich 
Rösler, kabini olmayan ve tamamen 
kereste yüklü prototipi engebeli orman 
yollarında test etti. 

Unimog’un ortaya çıkması, Almanya’nın 
savaş sonrası dönemde tedarikte kıtlık 
yaşaması ile yakından ilgili. 1945 ve 
1946 yıllarında yaşanan yiyecek kıtlığı, 
Daimler-Benz AG’de uzun yıllar uçak 
motoru geliştirme başkanı olan Albert 
Friedrich’e, tarımda verimliliği artırmaya 
yardımcı olabilecek bir motorlu tarım 
aracı fikrini verdi.

Savaş bittikten sonra, Daimler-Benz’in 
tedarikçisi ve metal yapı şirketi Erhard & 
Söhne ile bağlantı kuran Friedrich, Aralık 
1945’te tarımsal araç pazarından sorumlu 
departmanı faaliyete geçirdi. Friedrich, 
projenin liderliğini 2 Ocak 1946’da 
göreve başlayan eski yardımcısı, tasarımcı 
Heinrich Rösler’e devretti. Yalnızca 
birkaç hafta içinde, motor ve şanzımanın 
doğrudan aracın merkezinin sağına 
konumlandırıldığı yeni bir genel tasarım 
geliştirildi. Bu, tahrik millerini koruyan tork 
tüplerinin akslara dik açılarda olabileceği 
anlamına geliyordu. Sonuç olarak, şasi 
için yalnızca dört tahrik mafsalına ihtiyaç 
duyuldu. Bu, 75 yıl sonra hala yüksek 
mobiliteye sahip U 4023/U 5023 serisi 
Unimog’larda kullanılan muhteşem bir 
tasarımdı. Başından beri projenin içinde 
olan Gaggenau’dan Hans Zabel, Mart 
1946’da Unimog (Universal-Motor-Gerät, 
yani Universal Motorlu Araç) terimini icat 
etti. Unimog, ilk kez Ekim 1946’da test 
sürüşüne çıkarıldı.

Endüstride devrim yapan kamyon: 
Mercedes-Benz Actros
Mercedes-Benz, Eylül 1996’da düzenlenen 
IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda endüstride 
devrim yaratacak yeni bir ağır hizmet 
kamyonunu tanıttı. Disk frenler ve 
elektronik fren sistemi (EBS) ile donatılmış 
ilk kamyon Actros, sınıfının en güvenli 
aracı oldu. Dahası, “Telligent sistemleri” 
gibi yenilikçi teknolojiler, verimliliği 
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önemli ölçüde artırdı. Bunun yanı 
sıra, bakım aralıkları iki katından fazla 
uzatıldı. Yakıt tüketimi, operasyon 
türüne bağlı olarak yüzde 3 ile 7 
arasında azaldı ve yük kapasitesi 400 
kg’a kadar artırıldı. 

Actros’ta güvenlik ve konfor da önemli 
ölçüde geliştirildi. Örneğin, disk frenli 
Telligent fren sistemi sayesinde, 
85 km/s hızla giden Actros’un fren 
mesafesini, çekici ve treylerin toplam 
uzunluğu kadar kısaltmak mümkün 
oldu. Tasarım mühendisleri aynı 
zamanda detaylara da büyük önem 
verdiler. Yeni tip kanat kaplaması, 
yağmurlu havada sürüş sırasında 
püskürtmeyi önemli ölçüde azalttı. 

Yeni geliştirilen, daha verimli V 
motorlarla ve araç montajında 
yapılan iyileştirmelerle çevreye uyum 
da iyileştirildi. Bu kapsamda enerji 
girdisi yaklaşık yüzde 50 azaltıldı. Yeni 
kabinler, yolcularına iç mekanda yüzde 
47’ye kadar daha fazla alan sağladı ve 
sürücünün ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde tasarlandı. Hem simülasyon 
hem de gerçek sürüş koşullarında 
çok çeşitli çarpışma testlerini geçen 
kabinler de daha güvenliydi. Hava 
yastıkları ve entegre emniyet kemeri 
gergisine sahip koltuklar da dönemi 
için yeni sunulan özelliklerdi.

Yeni sunulan her Actros, “Yılın 
Kamyonu” seçilme başarısını elde 
etti. Actros, bugün bile güvenlik 
konusunda öncü olmaya devam 
ediyor.

Görsel bilgileri:
•  01: İlk Daimler Kamyonu

•  02: Unimog’un 9 Ekim 1946’daki ilk test 
sürüşü. Baş Tasarımcı Heinrich Rösler 
direksiyonda, Unimog’a adını veren 
Hans Zabel sağda.

•  03: Aralık 1946: Kullanıma uygun ile 
Unimog prototipi. 

•  04: Daimler-Benz OM 636 motorlu 
1950 Unimog.

•  05: Unimog’un 75’inci yaşı için 
tasarlanan özel logoda “Mercedes 
Yıldızı” ve mutlak çekiş kabiliyetini 
simgeleyen “Öküz Başı” yer alıyor. 

•  06: Mercedes-Benz Actros 1843

•  07: 2000 Mercedes-Benz Actros   
1843 LS 4x2

•  08: Mercedes-Benz Yeni Actros Ailesi
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Otokar
FSR 

Turizm’e 
6 Sultan 
Comfort 

teslim etti
Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, 

dünyanın dört bir yanında büyük ilgi 
gören Sultan aracının teslimatlarına 

devam ediyor. Üstün özellikleriyle kısa 
sürede turizm ve servis taşımacılığının 

gözdesi olan Sultan Comfort, FSR 
Turizm’in de tercihi oldu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
müşteri beklentileri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile 
turizm ve servis taşımacılığında trendleri 
belirlemeye, kurumların kazancını 
katlamaya devam ediyor. Düşük 
işletme giderleri, üstün performansı 
ve dayanıklılığı ile dikkat çeken Sultan 
Comfort, FSR Turizm’in de tercihi oldu. 
Sultan Comfort’un yeni teslimatı, 
Otokar Bayi Ahmet Özfidan Otomotiv 
tarafından yapıldı.

Filosunu 6 adet Sultan Comfort ile 
güçlendiren FSR Turizm’in teslimat 
töreni Ahmet Özfidan Otomotiv Bayi 
Satış Müdürü İsmail Demir, FSR Turizm 
sahibi Durmuş Akyol ve Filo Müdürü 
Osman Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti. 
Düzenlenen törende Sultan Comfort’la 
ilgili memnuniyetini dile getiren Durmuş 
Akyol; “Turizm ve personel taşımacılığı 
alanlarında kullandığımız Sultan 
araçlarımızda bugüne kadar sorun 
yaşamadık. Sultan Comfort, sahip olduğu 
özelliklerle hem kullanıcısına hem de 
yolcularına yüksek konfor sunuyor. Satış 
sırasında Özfidan Otomotiv’den, satış 
sonrasında ise Otokar Muğla servisinden 
çok memnunuz” açıklamasını yaptı.

SULTAN COMFORT
Sultan Comfort, lüks koltukları, koltuk 
altı buzdolabı, anons sistemi, LCD 
ekranı, DVD ve güçlü klimasıyla seyahat 
konforunu ikiye katlıyor. Sultan Comfort, 
isteğe bağlı sunulan çift camları ile 
buğulanma ve ısı kaybını önlerken; 
dışarıdaki gürültünün içeri girmesini de 
engelliyor. Tek araçla hem çok kazanç 
hem de üst düzey güvenlik vadeden 
Sultan Comfort’ta standart olarak 
sunulan Acil Frenleme Sistemi (AEBS) 
ile Şerit Takip Sistemi (LDWS) sayesinde 
yolcular güvenle taşınıyor. Yolcu 
kapasitesi 29+1 kişiye çıkarılan Sultan 
Comfort’ta koltuk sayısı artsa da diz 
genişliğinden feragat edilmiyor. 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Sultan Comfort, kullanıcısına konfor ve 
güvenlik sunarken; üstün yol tutuşu, 
yakıt tasarrufu, yüksek performansı ve 
düşük işletme giderleriyle de ön plana 
çıkıyor. En zorlu testlere tabi tutularak 
geliştirilen Sultan Comfort, uzun bakım 
aralıkları ile zamandan da tasarruf 
ettirerek, kullanıcısına bakım dönemlerini 
daha az düşündürüyor.
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Toyota yeni 
PROACE CITY 
ile kompakt
hafif ticari 
segmentine  
“Toyota 
kalitesini” 
getiriyor

Toyota
“Proace
City” ile 
ticari segmentte 
iddiasını artıracak



312021   RADÜS DERGİSİ

Bozkurt “PROACE CITY hem iş   
hem de özel hayat için”

PROACE CITY’nin online olarak 
gerçekleşen lansmanında bir konuşma 
yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve 
Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 
Türkiye ve Avrupa’da kompakt ticari araç 
segmentinin her geçen gün önemini 
artırdığına dikkat çekerek “PROACE 
CITY dış tasarımda şık ve premium, iç 
tasarımda da binek araç konforuna sahip 
bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında 
da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da 
PROACE CITY’i severek kullanacaklar” dedi. 
Benzerlerine göre PROACE CITY’nin tüm 
versiyonlarında standart olarak sunulan 
donanımların çok üst düzeyde olduğunu 
belirten Bozkurt şunları söyledi;

“PROACE CITY bir SUV tasarımı, donanımı 
ve binek otomobil konforunu barındırıyor. 
Standart olarak sunulan bu donanımlar 
modelimizi segmentinde ayrı bir yere 
taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin 
yüksek olduğu camlı van modelimizle 
başlıyoruz. PROACE CITY için 2021 yılı hafif 
ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 
5000-5500 aralığında bir satış hedefimiz 
bulunuyor. Eğer ek adetler de alabilirsek 

satış adetleri yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari 
araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir 
pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet sevilerinde 
tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin 
aralığında satış adetlerine ulaşmasını 
bekliyoruz. Toyota olarak PROACE CITY’nin 
üst versiyonları da dahil olmak üzere 
çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç 
segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız.”

Segmentinde tek “5 yıl   
150 bin km garanti”
PROACE CITY’nin Dream, Flame X-Pack 
ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı 
donanım seviyesi olduğunu ve giriş 
seviyesinden itibaren zengin donanımlar 
ile satışa sunulduğunun altını çizen 
Bozkurt “ Sınıfında yalnızca PROACE 
CITY’de bulunan yansıtmalı renkli 
gösterge ekranı, bütün versiyonlarda 
standart olarak sunulan akıllı telefon 
entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion 
X-Pack’te yine standart olarak bulunan 
panoramik cam tavan gibi üstün bir 
çok özellik modelimizi ayrı bir yere 
konumlandırıyor. Ancak segmentinde 
tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti 
kapsamında olması Toyota markasını ve 
PROACE CITY’yi farklı kılıyor” dedi.   

Bozkurt ayrıca PROACE CITY’nin de ürün 
gamına katılmasıyla birlikte müşterilere 
üstün hizmet sağlayacak yeni “Toyota 
Professional” marka stratejisini de tüm 
yetkili satıcılarda devreye alacaklarını da 
sözlerine ekledi. 

Beklentileri ötesinde bir ticari araç
Yeni PROACE CITY, hem iş hem de 
özel amaçlı olarak kullanılacak şekilde 
tasarlandı. Pratik özelliklerinin yanı sıra 
yüksek konfor unsurlarıyla da öne çıkan 
PROACE CITY sadece yük taşıyacak şekilde 
değil araç içerisindekilerin konforunu da 
odak noktasına alarak geliştirildi.

821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik 
römork çekme kapasitesiyle öne çıkan 
PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor 
seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, üst 
düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif 
güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma 
sahip esnek kabiniyle donanımlı bir 
mobil ofis gibi kullanılabiliyor. 4,403 
mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 
1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil 
mesafesine sahip PROACE CITY, modern 
iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım 
ve konforlu sürüşle buluşturuyor. 
PROACE CITY, 775 litre ve arka koltuklar 
katlandığında 1414 litre olan bagaj 
hacmiyle de öne çıkıyor.

Toyota, kompakt hafif ticari araç 
segmentinde yeni PROACE CITY 

modeli ile yeni bir sayfa açmaya 
hazırlanıyor. Türkiye’de Hilux ile 
hafif ticari araç pazarında uzun 

yıllardır farkını ortaya koyan Toyota, 
PROACE CITY camlı van modelini 

de pazara sunarak segmentteki 
iddiasını daha da yukarıya 

taşıyor. Müşterilerin beklentilerini 
karşılayacak şekilde hem iş hem de 

özel amaçlı kullanılacak özellikler 
dikkate alınarak tasarlanan 

PROACE CITY, Türkiye’de lansmana 
özel 199 bin 500 TL’den başlayan 

fiyatlarla satışa sunuldu.
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Pratikliği ve konforu bir arada sunan 
sahip modelde, kullanımı kolaylaştırmak 
adına birçok saklama göz ve özellik 
de bulunuyor. Bagaj kapısında yukarı 
açılabilir cam, ön koltukların arasındaki 
konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır 
masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka 
koltuk zemin saklama gözleri ve aracın 
bagaj tavanına entegre saklama alanı ile 
çok yönlülüğü artırıyor.

İki farklı motor ve şanzıman seçeneği
PROACE CITY, iki farklı dizel motor 
seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP 
ve 130 HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, 
düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 
emisyon değerleriyle öne çıkıyor. 100 
HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 
litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri 
manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/
km CO2 değerine sahip motorun karma 
tüketimi 4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, 
PROACE CITY’nin 0-100 km/s hızlanması 
12.9 saniye tamamlamasını ve 172 km/ 
maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

PROACE CITY’nin daha yüksek 
performans sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 
1.5 litre dizel motoru ise, 8 ileri otomatik 
şanzıman ile eşleştiriliyor. 114 g/km 
CO2 emisyon salımı olan aracın, 100 
km’de tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s 
hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 
130 HP’lik PROACE CITY, 183 km/s 
maksimum hıza ulaşabiliyor. PROACE 
CITY’nin her iki motor seçeneği de, hem 
şehir hem de şehir dışı sürüşlerde ideal 
bir performans sunuyor.

Binek otomobil konforu 
PROACE CITY, sadece bir ticari araçtan 
çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor. 
Geniş kullanım alanı ve çok yönlülük 
ile tasarlanan PROACE CITY, premium 
binek otomobillerde görülen özellikleri 

de sunuyor. PROACE CITY standart 
olarak sunulan 8 inç dokunmatik 
multimedya ekranıyla birlikte araç 
içerisindekilerin hareket halinde de her 
zaman bağlantıda olmaları sağlanıyor. 
Sade ve kolay kullanıma sahip kontrolleri 
dokunmatik sahip ekran, Apple CarPlay 
ve Android Auto ile akıllı telefonun 
kolayca entegre edilmesini sağlıyor. Aynı 
zamanda Bluetooth ve USB bağlantıları 
da bulunuyor. Kullanıcılar yine standart 
olarak sunulan akıllı telefonlarını kablosuz 
akıllı telefon şarj ünitesi ile de şarj 
edebiliyorlar.

Üç donanım seviyesi 
Türkiye’de Dream, Flame X-Pack ve Passion 
X-Pack olmak üzere üç farklı donanım 
seviyesiyle satışa sunulan PROACE CITY, 
tüm versiyonlarda zengin donanımlarla 
öne çıkıyor. 8 inç dokunmatik multimedya 
ekranı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici 
gibi özellikleri standart olarak sunulan 
PROACE CITY’de tercih edilen versiyona göre 
bagaj kapısında yukarıya açılan cam kapak, 
elektronik park freni, akıllı giriş ve çalıştırma 
sistemi, 180 derece geri görüş kamerası gibi 

özellikler de bulunuyor.Segmentinde tek kez 
Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranına (head-up 
display) da sahip olan PROACE CITY, önemli 
verileri ekrana aracın camına yansıtarak sürüş 
konforunu ve güvenliğini artırıyor. 

Standartların üzerinde  
güvenlik seviyesi
Toyota PROACE CITY güvenlikten de 
ödün vermiyor. Kullanıcıların önceliklerini 
düşünerek tasarlanan PROACE CITY’de üst 
düzey güvenlik sistemleri sunuluyor. Binek 
otomobillerde bulunan son aktif güvenlik 
sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini 
adapte eden PROACE CITY, yenilikçi 
güvenlik paketleriyle geliyor. PROACE 
CITY’de otomatik frenleme yapan yaya 
algılama özellikli ön çarpışma önleyici, 
trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız 
sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun 
farlar, römork savrulma kontrol sistemi, 
kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek 
sistemi gibi özellikler yer alıyor. 

Toyota Professional ile   
eşsiz bir hizmet anlayışı
Toyota, PROACE CITY ile sadece bir ürün 
lansmanı gerçekleştirmiyor aynı zamanda 
satın alma deneyimini farklılaştıran Toyota 
Professionel hizmetlerini de tüketiciyle 
buluşturuyor. Bu yeni müşteri deneyimi 
sayesinde Toyota PROACE CITY satın 
alan müşterilere 5 yıl/150.000 km garanti 
uygulaması ücretsiz olarak sunulacak. 
Bununla birlikte Toyota PROACE CITY alan 
müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti 
sağlanacak.  Bu uygulamalarla birlikte hafif 
ticari araç pazarına Toyota farkını ortaya 
koyacak Toyota Professional, müşterilerin 
hayatını kolaylaştıracak hizmetleri de 
sunacak. Yaygın bayi ve servis ağıyla birlikte 
online servis randevusu, servis vale hizmeti, 
Toyota Forever Card avantajları gibi birçok 
hizmet bu yeni oluşumda yer alacak.
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Ford, bugüne kadarki en 
güçlü, en yetenekli ve en 

kapasiteli Transit versiyonlarını 
müşterilerine sundu

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari 
araç lideri Ford, sektöre yön veren 
ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 
ticari araç modeli Transit’in 5.000 

kg azami yüklü ağırlığa* sahip 
kamyonet ve Van versiyonlarını 

tanıttı. Ford’un bugüne dek ürettiği 
taşıma kapasitesi en yüksek Transit 

olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Transit 
araçlar, daha gelişmiş süspansiyon, 

aktarma organları ve frenler gibi 
çeşitli özellikler içeren varyantlarla 

dikkatleri üzerine çekiyor.

Ford, ticari araç ailesinin sevilen üyesi 
Transit’in daha fazla yükleme kapasitesi 
sunan, yeni 5 tonluk ‘Van’ ve ‘kamyonet’ 
versiyonlarını müşterilerine sundu. 
Ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren 
şartlarına göre tasarlanan, Transit’in yeni 
Van ve kamyonet versiyonları, ağır ticari 
emisyon(HDT) normlarına uygun Ford’un 
170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motoruyla,  
dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği 
en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, filo 
çözümleri için, isteğe bağlı olarak sınıfının 
lideri 10 ileri vitesli otomatik şanzıman 
seçeneğiyle de tercih edilebiliyor. 

Farklı ihtiyaçlar için farklı gövde 
seçenekleri: ‘Van’ ve ‘kamyonet’ 
versiyonları
Ford, Transit’in yeni versiyonları ile daha 
yüksek taşıma kapasitesine sahip ticari 
araç arayan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt 
veriyor. 5 tonluk Transit’in Van versiyonu 
Ford’un ikonik yüksek tavanlı “Jumbo” 
Van versiyonu olarak maksimum 2.422 
kg’a kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 
m3 yük hacmi ve beş Euro palet kargo 
taşıyacak kadar yük alanı ile sunuluyor. 
Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler 
taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut 
modelden yeni versiyona aktarılan düz 
yükleme alanı, bağlama noktaları, arka 
tampona entegre basamak ile 4.217 mm 
yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru 
veya panel gibi standart uzunluktaki 
ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı 
kolaylaştırıyor. 

Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti ise 
müşterilere üç dingil mesafesi, dört 
şasi uzunluğu, veya sürücü dahil yedi 
kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi 
özellikler arasından gereksinimlerine en 
uygun olanları seçebilme imkânı sunuyor. 
5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ 
versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a kadar 

maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. 
‘Tek kabin’ versiyonu ise, filo çözümleri 
dahilinde isteğe bağlı sunuluyor. Transit 
kamyonet ayrıca, damperli, yandan 
yüklemeli, üstten erişimli veya araç taşıyıcı 
gibi açık gövde dönüşümleri için ideal bir 
seçenek oluyor.

Ağır işler için daha güçlü  
mekanik sistemler 
Ford’un bugüne kadarki en yetenekli 
Transit versiyonları, önemli mekanik 
yenilikleri de içeriyor. Tüm 5 tonluk Transit 
versiyonlar, arka tekerden çekiş özelliğiyle 
tam yüklü haldeyken optimum yol tutuşa 
sahip olmanın yanı sıra Ford’un Euro 6 güç 
aktarma organlarıyla donatılmış oldukları 
için optimum dayanıklılık, performans ve 
yakıt verimliliği sunuyor. 170 PS 2.0 litre 
EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye kadar 
tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını 
kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli Direksiyon’ 
tüm 5 tonluk Transit’ler de standart 
donanım olarak sunuluyor. Yeni 5 
tonluk Transit araçlar, altı vitesli manuel 
şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe 
bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri 10 
vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih 
edilebiliyor. 

5 tonluk Transit’in artırılmış yük taşıma 
kapasitesi, geliştirilen mekanik özelliklerin 
daha kabiliyetli olmasını sağlayan bakım 
ve işletim kolaylığına sahip. Daha gelişmiş 
tekerlek göbeği tertibatları, tekerler ve 
daha geniş 205 mm arka lastiklerin yanı 
sıra arka aksta daha gelişmiş frenler içeren 
şasi, ağır yüklerin kolayca taşınmasını 
sağlıyor. Vanlar ayrıca daha ağır kargoları 
desteklemek için takviyeli üst gövde 
yapılarından ve diğer donanımlardan da 
yararlanıyor. 

Sürüş konforundan vazgeçilmiyor 
Yeni 5 tonluk Transit araçlar, 2019 yılının 
sonlarında Transit ailesine eklenen iç 
tasarım özellikleri, ileri güvenlik ve sürücü 
destek teknolojilerini de içeriyor. Bunlar 
arasında Ford’un SYNC 3 iletişim ve 
eğlence sistemi ile Şerit Takip Sistemi, 
Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı 
gibi teknolojileri etkinleştiren Elektronik 
Kontrollü Direksiyon yer alıyor.

5 tonluk Transit Van 286.900 TL’den ve 5 
tonluk Transit kamyonet versiyonu ise 
313.600 TL’den başlayan tavsiye edilen 
anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili 
Satıcılar’ında müşterileri bekliyor.

* Belirtilen tüm yük kapasiteleri için 75 kg ağırlığındaki 
bir sürücü de dahil olarak, hesaplanan net azami 

yük ağırlığı (AYA) verileri esas alınmıştır. Kargo ve yük 
kapasiteleri, ağırlık ve ağırlık dağılımıyla sınırlıdır.

5 tonluk 
Ford Transit 

“Van” ve 
“kamyonet” 

Türkiye’de 
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OMV Türkiye, LNG olarak bilinen
sıvılaştırılmış doğal gazın taşımacılıkta kullanımında

önemli yatırımlar yaparak şirketin çevre ve sürdürülebilirlik konularına 
verdiği önemi vurguladı. OMV Türkiye,  filosunun yüzde 10’unu LNG yakıtlı 

araçlarla değiştirerek Türkiye’nin en büyük LNG yakıt ile çalışan tanker 
filosuna sahip oldu. OMV Türkiye bu yatırımlarla 120 ton daha az karbon 

salınımı hedefliyor. LNG pazar liderliğini sürdüren OMV Türkiye ayrıca kendi 
araçlarına dolum yapmak üzere Bolu’da LNG dolum garajı yatırımı da yaptı.

OMV Türkiye’den sıvılaştırılmış 
doğalgazın taşımacılıkta 

kullanımı alanında
ikiönemli yatırım
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Türkiye’de LNG’nin kara taşımacılığında 
kullanımına öncülük eden OMV Türkiye, 
mobilite yatırımlarını iki aşamalı 
olarak hayata geçirdi. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna 
göre 2020 yılında LNG satışında pazar 
lideri olan OMV Türkiye, yüksek güvenlik 
standartlarına sahip 80 araçlık tanker 
filosunun yüzde 10’unu LNG yakıt 
kullanan araçlarla değiştirdi. OMV 
Türkiye böylece Türkiye’nin LNG yakıtlı en 
büyük filosuna sahip oldu. Bu yatırımın 
paralelinde de Bolu’da LNG yakıtlı 
tankerlere hizmet vermek üzere kapalı 
devre bir LNG dolum garajını da hizmete 
aldı. 18 Mart 2021’de yapılan basın 
toplantısında OMV Türkiye Genel Müdürü 
Serkan Hotoğlu bu iki yatırıma değindi.

OMV Türkiye’nin doğal gaz konforunu 
boru hattının ulaşamadığı yerlere 15 yıldır 
LNG olarak taşıdığını ve hizmet verdiğini 
vurgulayan Hotoğlu, 80 araçlık filo ile 
yılda 10 milyon kilometre yol yaparak 
Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 400 
müşteriye hizmet götürdüklerini söyledi. 

Hotoğlu “Dünya karbon salınımının yüzde 
20’si ulaşımdan kaynaklanıyor, bunun 
karayoluna ilişkin kısmının yüzde 65’i 
ise ağır vasıtalardan kaynaklanmakta. 
Çevreci ve temiz bir yakıt olarak LNG’nin 
karayollarında da kullanılması için 
öncü olmak ve teşvik etmek istedik. 
Filomuzun yüzde 10’unu LNG yakıt 

kullanan IVECO çekicilerle değiştirdik. 
Bu girişimin sürekliliği açısından Bolu’da 
kendi araçlarımıza hizmet edecek 
hem dolum yapabileceğimiz hem 
de araçlarımızın kullanımına ilişkin 
verimlilik ve yakıt kullanımını yakından 
takip edebileceğimiz, aynı zamanda 
arzu edildiğinde paydaşlarımıza da 
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kapılarını açabileceğimiz bir tesisimiz olsun 
istedik. LNG’yi yakıt olarak kullanan bu 
tankerlerimizle yılda yaklaşık 1,25 milyon 
kilometre yol yapmayı ve bu sayede yılda 
yaklaşık 120 ton CO2 tasarrufu yapmayı 
öngörüyoruz” dedi.  
OMV Türkiye’nin 3 bini aşkın doğal gaz, LNG 
ve elektrik müşterisine sürekli daha iyi ve yeni 
hizmetler sağlamayı hedeflediğini belirtti. 
Hedefleri kapsamında da aynı çatı altında 
sundukları dijital servisler, enerji ekosistem 
yönetim modeli ve enerji servislerinin 
yanı sıra ‘Gas Engineering’ hizmetleri ile de 
farklı sektörlerden gelebilecek her türlü 
talebe çözüm üretebildiklerini söyledi. 
Hotoğlu ayrıca bu hizmetlere ek olarak 
gerçekleştirdikleri yatırım sayesinde LNG’nin 
müşterilerine daha düşük karbon salınımına 
sahip LNG yakıtlı araçlarla servis edilmesinin 
çevre duyarlılığı bilinci konusunda büyük 
farkındalık yaratacağına düşündüklerinin 
altını çizdi.
Basın toplantısına katılan IVECO Türkiye 
Genel Müdürü Hakkı Işınak da yaptığı 
konuşmada “Sektörde söz sahibi bir marka 
olarak LNG’yi yakıt olarak kullanan ve yüksek 
teknoloji barındıran çekicilerin pazar için 
önem taşıdığına inanıyoruz. OMV Türkiye gibi 
düşük karbon salınımına duyarlı bir şirkete 
gerçekleştirilen bu filo satışı bizim için de çok 
önemli bir referans, OMV Türkiye’ye ilk S-WAY 
LNG’li çekici filosu olarak teslim ettiğimiz 
araçları 7 gün 24 saat takip edecek, destek 
verecek yetkin bir ekibimiz var. Türkiye’de ilk 
doğal gazlı aracımızı 2011 yılında satmıştık, 

yine IVECO olarak Türkiye’de ilk LNG’li çekiciyi 
satan markayız, LNG’li çekicilerimizin güç 
olarak dizel çekicilerden bir farkı yok, 460 BG 
güç sunuyor ayrıca 1600 km menzilleri var. 
Geleceğimiz için bu tür çevreci araçların duble 
yollar ile yayılması önemlidir. OMV ve IVECO 
bu konuda öncülük yapmaktadır” dedi.
Kara ve denizyolu taşımacılığında 
LNG kullanımının artması karbon 
salınımını azaltacak
OMV Türkiye Genel Müdürü Serkan Hotoğlu 
toplantıda ayrıca gelişmiş ekonomilerin iklim 
değişikliğinin önüne geçmek ve karbon 
salınımlarını azaltmak için önemli taahhütlere 
girdiği bu dönemde, enerji dönüşüm 
süreçlerinin gelişimine her zamankinden 
çok daha hızlı şahit olunacağına dikkat 
çekti. Doğal gazın özellikle sanayi, elektrik 
üretimi, kara ve deniz yolu ulaşımında daha 
yüksek karbon salınımı olan kömür ve petrol 
ürünlerinin yerini alma potansiyeli olduğunu 
söyleyen Hotoğlu, “OMV’nin global hedefi 
2050 yılında ‘nette sıfır karbon’. Özellikle kara 
ve deniz yolu taşımacılığında LNG’nin tercih 
edilmesi bizim bu hedefimize ulaşmamızda 
önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle 
sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında 
yaptığımız LNG yakıtlı filo ve dolum tesisi 
yatırımımızın; LNG kullanımının teşviki ve 
yaygınlaşması açısından da öncü olacağına 
inanıyorum. Biz belirlediğimiz ‘nette sıfır 
karbon’ hedefine ulaşmak için hem global 
faaliyetlerimizde hem Türkiye pazarında 
LNG’nin yaygın kullanımı için birçok fırsatı ve 
yeniliği değerlendireceğiz” dedi.

Serkan Hotoğlu
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Hafif Ticari 
Araçlara 

Özel Yeni 
PETRONAS 

Urania
Strong

TechTM 
Serisi 

Türkiye’de
Yenilenen ve çeşitlenen 

StrongTechTM teknolojili PETRONAS 
Urania Hafif Ticari Araç Motor 

Yağları tüm Avrupa’da ilk Türkiye’de 
satışa sunuldu. PETRONAS Türkiye 
Genel Müdürü Burak Işıldak, “Hafif 

Ticari Araçlar için ileri teknolojiyle 
geliştirdiğimiz yeni PETRONAS 

Urania serisi, yağ değişim aralıklarını 
uzatıyor, aşınmayı en aza indiriyor, 

beklenmedik arıza sürelerini 
azaltıyor ve işletmelere operasyonel 

esneklik sağlıyor. Fayda odaklı Ar-
Ge çalışmalarımızla ortaya çıkan 

bu değerler zinciri bizi ayrıca mutlu 
ediyor. Çünkü bireysel ve kurumsal 
tüm araç sahiplerini odağına alan 

bir şirket olarak ürünümüzün 
sağladığı faydalar sayesinde 

pandemi koşullarında onların 
daha fazla yanında olduğumuza 

inanıyoruz” dedi.

İstanbul, Türkiye – 11 Mart 2021 – 
PETRONAS Madeni Yağlar, Yeni Urania 
Hafif Ticari Araçlara Motor Yağları serisini 
tüm Avrupa’da ilk olarakTürkiye’de pazara 
sundu. Şirket, hafif ticari araçlar için daha 
güçlendirilmiş bir formülle tasarladığı 
Strong Tech™ teknolojisine sahip Urania LCV 
serisiyle, zorlu koşullarla baş etmek zorunda 
olan hafif ticari araç sürücülerinin ihtiyaç 
duyduğu dayanıklılığı sunuyor.

PETRONAS Türkiye Genel Müdürü Burak 
Işıldak, pazara sundukları yeni Urania serisi 
hakkında şunları ifade etti: “Geçtiğimiz 
ay lansmanını gerçekleştirdiğimiz Urania 
serisi artık tüm Türkiye’de ulaşılabilir 
durumda. Bununla birlikte Hafif Ticari 
Araçların ihtiyacı olan yüksek performans 
ve verimi ülkemizin dört bir yanına 
ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Şirket olarak her zaman tüm araç 
sahiplerinin/kullanıcılarının yanında 
olmak ve onları desteklemek yaklaşımıyla 
hareket ediyoruz. Ar-Ge süreçlerimizi de 
bu vizyonla sürdürüyoruz. Hafif Ticari 
Araçlar için StrongTechTM teknolojisiyle 
geliştirdiğimiz yeni PETRONAS Urania 
serisi, yağ değişim aralıklarını uzatıyor, 
aşınmayı en aza indiriyor, beklenmedik 
arıza sürelerini azaltıyor ve işletmelere 

operasyonel esneklik sağlıyor. Fayda 
odaklı Ar-Ge çalışmalarımızla ortaya 
çıkan bu değerler zinciri bizi ayrıca mutlu 
ediyor. Çünkü bireysel ve kurumsal 
tüm araç sahiplerini odağına alan bir 
şirket olarak ürünümüzün sağladığı 
faydalar sayesinde pandemi koşullarında 
onların daha fazla yanında olduğumuza 
inanıyoruz. Petronas Türkiye ailesi olarak 
28 yıllık deneyimimizle müşterilerimize 
sunduğumuz destek hizmetleriyle 
sürücülere ve filolara güven ve verimlilik 
sağlamaya devam edeceğiz.”

Hafif Ticari Araçların yağ değişim 
ihtiyaçlarına uygun özel formül
Hafif Ticari Araçların karter hacimleri 
dikkate alınarak Strong Tech™ 
teknolojisiyle formüle edilen seri, araçların 
yüksek motor sıcaklıkları, oksidasyon ve 
tortularla baş etmek zorunda kaldığı en 
güç çalışma koşullarında bile değişen 
hava şartlarına direnç göstermek ve 
sorunsuz sürüş deneyimine yardımcı 
olmak için geliştirildi. Sürekli değişen 
emisyon düzenlemelerine rağmen, 
PETRONAS Urania’nın formülü, global 
seviyede en katı çevre standartlarına 
uyacak şekilde tasarlandı. StrongTech™ 
teknolojisiyle geliştirilen yeni formül, 
yağın benzersiz bir şekilde güçlü bir 
film tabakası oluşturmasını ve araçların 
daha uzun süre daha güçlü kalmasını 
sağlıyor. İnanılmaz ölçüde sağlam molekül 
zincirleri, optimum viskoziteyi korumak 
için biriken kurumu hapsediyor, aşınma ve 
oksidasyona karşı koruma sağlayarak bir 
sonraki değişime 
kadar yağın 
verimliliğini 
artırıyor.

Burak Işıldak
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlayan Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, iş hayatında 
kadınlara, bugün her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi. 
“Toplumsal hayatımızı inşa etmiş 
olan kadınlar, geleceği de yazacaklar” 
diyen Nuhoğlu, kadınların iş 
hayatında sayısı arttıkça geleceğe 
daha umutla bakılacağını söyledi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü vesilesiyle tüm 
kadınlara; dün, bugün ve gelecek için 
teşekkür ederek, bu özel günlerini kutladı. 
UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
bugüne kadar aileyi ve toplumu bir arada 
tutarak toplamsal hayatın işleyişini sağlayan 
kadınların artık iş hayatına yön verdiğini 
söyledi.  Kadınların sektörde daha fazla yer 
almasıyla birlikte yönetimde de söz sahibi 
olmaya başladığını, birçok önemli lojistik 
şirketinin yönetici koltuğunda kadınların 
bulunduğunu söyleyen Nuhoğlu “Bu 
sektörün; kadınların, disiplinli ve özverili 
çalışmalarına, esnek ve çözüm odaklı 
yaklaşımlarına, cesur ve kararlı oluşlarına 
bugün her zamankinden çok daha fazla 
ihtiyacı var. Kadınların sayısı, sektörümüzde 
ne kadar çok olursa, sektörümüz de o kadar 
güçlü ve sağlam olacaktır” dedi. 

Çetin Nuhoğlu, erkek egemen bir sektörde 
kadın sayısının hızla artması nedeniyle 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 
“Eskiden sektörümüzde belirli kademelerde 
görmeye alıştığımız ve sayıları bir hayli az 
olan kadınlar artık her alanda görev alıyorlar. 
Muhasebeden, depolamaya, satıştan filo 
yönetimine, yönetici koltuğundan araç 
direksiyona kadar her yerde kadın eli var. 
Bu sektör büyüyecek, gelişecekse bunun 
mimarı kadınlar olacaktır. Bu vesileyle; 
başta sektörümüz olmak üzere, ülkemiz ve 
dünyada görev yapan tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, minnet ve 
saygılarımı sunuyorum” dedi. 

UND “ 8 Mart Kadınlar Günü ”nün 
anlamına ilişkin, 8 Mart’ta Genç UND 
Akademi katılımcılarına sektörde tanınan 
kadın yöneticilerin katılımıyla “Lojistikte 
Kadın Yöneticileri” konulu bir webinar 
düzenleyecek olup, ayrıca UND Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Genç UND 
Kadın Üyeleri ile birlikte online sohbet 
toplantısında bir araya gelerek, kadın 
üyelerinin sektöre ilişkin görüş, talep ve 
geleceğe yönelik hedefleri değerlendirecek.

Lojistikçi kadınlar 
ülke ekonomisine 

değer katıyor
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Düztaş
Scania ile 
büyüyor
Düzce merkezli uluslararası nakliye 
firması Düztaş Lojistik, filosunu Sca-
nia ile genişletmeye devam ediyor. 
Düztaş Lojistik, filosuna 5 adet R500 
A4x2LA Düşük Şasili Çekici daha 
ekledi. Düzce bölgesinin en eski ve 
köklü uluslararası taşımacılık firmaları 
arasında yer alan Düztaş Lojistik, Po-
lonya, Macaristan ağırlıkta olmak üze-
re Avrupa’ya uluslararası taşımacılık 
yapıyor.  Düztaş Lojistik’e yeni araçları, 
Scania Samsun bayisi Erçal tesislerin-
de gerçekleştirilen teslimat töreninde 
Erçal Scania Satış Müdürü Muhammet 
Demir tarafından teslim edildi. Törene 
Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başka-
nı İsmail Civelek, Düztaş Firma Yetkilisi 
Sefa Civelek ve Düztaş Firma Yetkilisi 
Raif Civelek’de katıldı.

“Filomuzdaki Scania araçlar 
yeni yatırım için referans oldu”
Teslimat töreninde bir açıklama yapan 
Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Civelek, “Geçtiğimiz yıl filomuza 
ilk Scania araçlarımızı dahil etmiştik. 
Geçen süre boyunca bu araçlardan 
yakıt tasarrufu, operasyonel devamlılık, 
sürüş konforu ve performans anlamın-
da çok memnun kaldık. Geçen sene 
yaptığımız yatırımdaki doğru karar 
yeni yatırım kararımızda bizleri tekrar 
Scania ile buluşturdu” dedi.

Scania’dan 
Akıllı Gözlük 
teknolojisi
Scania, Hollanda Zwolle’de bulunan 
fabrikasında kurum içi eğitim 
toplantılarında ‘Akıllı Gözlük’ 
kullanmaya başladı.  Covid-19 
sebebiyle uzaktan çalışmanın yaygın 
olduğu bu dönemde Scania çalışanları 
çalışmalarını çevrimiçi şekilde 
sürdürmeye devam ediyor. Günlük 
çalışmalara ek olarak Zwolle’deki 
fabrikada personel eğitimlerinde yeni 
teknoloji akıllı gözlükler kullanılmaya 
başlandı. Akıllı Gözlükler, çevrimiçi 
bağlantı sırasında gözlüğü takan 
kişinin gördüklerini ekran üzerinden 
tüm katılımcıların izlemesini sağlıyor. 

Akıllı gözlükler, Scania’nın yeni V8 
motoru ve yeni vites kutusunun 
üretimine başlama aşamasında tüm 
personelin eğitimi için kullanıldı. 
Montaj ve diğer tüm detaylar 
üzerinde çalışılırken, katılımcılar 
bulundukları yerde ekran üzerinden 
izleme ve öğrenme fırsatı buldular. 
Aynı zamanda, fiziki katılımlarda 
olduğu gibi sorularını da sorabildiler. 
Akıllı Gözlükler sayesinde uzaktan ve 
uygulamalı eğitimler için yaratıcı bir 
çözüm bulunmuş oluyor. Teknoloji 
konusunda öncü olan SCANIA 
markası Akıllı Gözlük teknolojisini 
kullanarak eğitimlerinde verimliliğini 
devam ettiriyor.
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Scania, tamamen emisyonsuz 
ürünler kullanma hedefi 
doğrultusunda fosil içermeyen 
çelik kullanımına geçerek bu 
alanda önemli bir farkındalık 
oluşturacak. Bu hedef çerçevesinde 
Scania, İsveçli çelik üreticisi H2 
Green Steel (H2GS) şirketi ile 
ortaklık anlaşması yaptı. Kuzey 
İsveç’te Boden bölgesinde 
bulunan ve tamamen yeni olan 
çelik fabrikasında, üretilen bir 
ton çelik başına karbondioksit 
emisyonları, hidroelektrik ve 
rüzgâr enerjisinden elde edilen 
elektrikten üretilen hidrojen 
gazının kullanılması sayesinde 
yüzde 95 oranında azaltılabiliyor.

Her Scania kamyonu yaklaşık 5 ton 
çelik içerdiğinden, değer zinciri 
boyunca emisyonsuz ürünlerin 
kullanılması yolculuğunda bu 
ortaklık dev bir adım olacak ve bu 
sayede Scania’nın sürdürülebilir 
taşımacılığa geçişteki lider 
konumu pekişecek. Şirket, karbon 
içermeyen çelik üretimine 2024 
yılında başlamayı planlıyor. 
Mevcut plana göre Boden’de 
gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık 
yüzde 90’lık kısmını Scania’nın 
talep ettiği çelik türleri oluşturacak. 
Bu iş birliği Scania’nın Paris 
Anlaşması’ndaki iklim hedeflerine 
ulaşmasına da katkıda bulunacak. 

Scania
fosil içermeyen

çelik kullanacak
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Dünyanın en büyük lastik üreticisi 
Michelin, kullanım ömrünü 
tamamlamış lastikleri geri 
dönüştürmek amacıyla dünyanın ilk 
lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. 
İsveçli şirket Enviro ile ortak girişim 
sonucu ortaya çıkan geri dönüşüm 
tesisi, 2023 yılında lastikleri doğaya 
kazandırmaya başlayacak.

Çevre dostu lastik üreticisi Michelin, 
sürdürülebilir bir dünya için hayata 
geçirdiği çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi. Uzun ömürlü lastik 
teknolojileriyle üretim yapan ve 
yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar 
lastiklerin kullanımını destekleyen 
Michelin, kullanım ömrünü 
tamamlamış lastiklerden karbon 
siyahı, yağ, çelik ve gaz elde etmek 
için dünyanın ilk lastik geri dönüşüm 
tesisini kuruyor. İsveçli şirket Enviro 
ile ortak girişim projesi olan tesis, 
2023’te doğaya hizmet vermeye 
başlayacak.

Geri kazanılmış 
hammaddelerle imalat
Lastik geri dönüşüm tesisi, yenilikçi 
süreçlerle döngüsel ekonomiyi 
destekleyecek. Kullanım ömrünü 
tamamlayan lastikler doğrudan 

müşterilerden toplanacak, ardından 
parçalanıp geri dönüştürülmek üzere 
tesise taşınacak. Şili’de yapılan tesis 
yılda 30.000 ton iş makinesi lastiğini 
veya her yıl ülke çapında ıskartaya 
çıkarılan bu lastiklerin yaklaşık % 
60’ını geri dönüştürebilecek. Geri 
dönüştürülen malzemelerin %90’ı 
lastikler, konveyör kayışları ve 
titreşim önleyici ürünler gibi kauçuk 
ürünlerde yeniden kullanılacak. 
Kalan %10 ise tesis tarafından 
kendi ısı ve enerji üretimi için 
doğrudan yeniden kullanılacak. 
Tesis sayesinde Michelin, kullanım 
ömrünü tamamlamış lastiklerin 
toplanmasından geri kazanılmış 
ham maddelerin yeni ürünlerin 
imalatında yeniden kullanımına 
kadar kapsamlı bir geri dönüşüm 
çözümü sunacak.

Enviro ile kurulan bu ortak girişim, 
geri dönüşüm ve sürdürülebilir 
malzemeler alanındaki öncülerle 
gerçekleştirilen diğer girişimler ve 
ortaklıkların devamı niteliğinde. 
Michelin’in katıldığı çok sayıda 
ortaklık ve girişimin ardında hem 
kullanım ömrünü tamamlamış 
lastikler hem de plastik atıklar için 
geri dönüşüm sistemleri oluşturmak 
ve geliştirmek hedefleniyor.

Michelin 
dünyanın ilk 

lastik geri 
dönüşüm 

tesisini 
kuruyor
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Karayolu genel taşımacılığından, 
gabari yük, açık yük, rulo-saç ve proje 
taşımacılığına kadar tüm alanlarda 
yurt içi lojistik hizmeti sunan Gemlik 
Aktaş-1 Lojistik, yeni 40 adet ADR’li 
ve retarderli Renault Trucks T460 
çekicilerini teslim aldı. Bursa Gemlik’teki 
Aktaş Lojistik merkezinde düzenlenen 
törende Aktaş-1 Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Aktaş ve Genel Müdürü 
Nuray Eryiğit, araçlarını Renault Trucks 
adına Türkiye Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Bölge Müdürü Tolga Aykaç, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel 
Müdürü Mesut Süzer’den teslim aldılar.  

Aktaş’ın 120 araçlık filosunda 100 
adet Renault Trucks çekici bulunuyor. 
Verimliliği değerlendirmek adına arada 
farklı araçlar alımları yaptıklarını belirten 
Gemlik Aktaş-1 Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Faik Aktaş; “Tercihimizde en 
önemli etken, satış sonrası hizmetler. 
Lojistik şirketlerinin kaybettikleri bir saat 
bile çok fazla ek maliyet getirebiliyor. 
Araçlardan kaynaklanan kısa süreli dahi 
olsa zorunlu iş araları, işleyen tüm çarkı 
etkiliyor. Bu nedenle araçların sorunsuz 
yollarına devam etmesi bizler için en 
önemli konu. Satış sonrası hizmetlerin 
ihtiyaçlarımıza karşılık verememesi 
nedeniyle filomuza yeni kattığımız 
düşük kilometredeki farklı araçlarımızı 

Gemlik Aktaş-1 
Lojistik’in 20 yıldır 
tercihi değişmedi

20 yıldır Renault Trucks araçlar ile operasyonlarını sürdüren 
Gemlik Aktaş-1 Lojistik, 40 adet yeni çekicilerini teslim aldı.
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Gıda taşımacılığı alanında hiz-
met sunan KA Trans, ilk Renault 
Trucks çekicilerini filosuna kattı. 
Aksaray merkezli olan KA Trans, 
operasyonlarını ise Bolu merkez-
li olarak tüm Türkiye’de sürdürü-
yor. Gıda taşımacılığı yapan KA 
Trans, filosunu 40 adet Renault 
Trucks T460 ADR’li ve retarderli 
çekiciler ile güçlendiriyor. Bu 
araçlardan önce şirketin filosun-
da 35 adet çekici bulunuyordu. 

Koçaslanlar Otomotiv’in Kocae-
li’ndeki merkezinde gerçekleş-
tirilen tören ile KA Trans firma 
sahibi Bayram Yıldız, ilk beş araç-
larını teslim aldı. Renault Trucks 
Bölge Müdürü Tolga Aykaç, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koças-
lan, Genel Müdürü Mesut Süzer 
ve Kocaeli Şube Müdürü Ahmet 
Güler teslimatta bulundu.  

KA Trans firma sahibi Bayram 
Yıldız, alım kararlarını vermeden 
önce detaylı olarak araştırma 
yaptıklarını belirterek; “Bolu 
merkezli çalışan pek çok firma-
dan, Renault Trucks çekiciler ile 
ilgili memnuniyetlerini öğrendik. 
Bu firmaların araçların özellikle 
yakıt tasarrufu, düşük arıza fre-

kansı ve satış sonrası hizmetler 
konusunda bizlerle paylaştıkları 
bilgiler, alım kararımızda etkili 
oldu” şeklinde açıkladı. 

Tamamıyla frigofirik gıda taşıma-
cılığı alanında uzmanlaştıklarını 
belirten Yıldız, “Aradığımız araç 
özelliklerinin tamamını Renault 
Trucks çekiciler ile sağladık. 
Operasyonlarımızın yüzde 60’ını 
Güney Doğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerine gerçekleş-
tiriyoruz. Bu doğrultuda ADR’li 
ve retarderli T serisi çekiciler ile 
istediğimiz performansı yakala-
yabileceğimize inanıyoruz” dedi. 

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koças-
lan teslimatta yaptığı açıkla-
mada; “KA Trans’ın yeni Renault 
Trucks araçlarından memnun 
kalacağına güvenimiz tam. Satış 
sonrası hizmetlerimizle de her 
zaman yanlarında olacağız. KA 
Trans, araç başına aylık yaklaşık 
18.000 km yol kat ettiğinden 
yakıt hesabı çok önemli. Araçla-
rımızda bulunan Infomax paketi 
ile filonun yakıt giderlerini mini-
mize edeceğimizi ve müşterimi-
zin operasyonlarına katkı sağla-
yacağımızı biliyoruz” dedi

Ka Trans, 40 adet 
çekici alımı ile 
Renault Trucks 
ailesine katıldı

değiştirmek durumunda kaldığımız bile oldu. Renault 
Trucks’tan aldığımız satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetimiz, her zaman tercihimizde ilk belirleyici 
oluyor” diye açıkladı. 

1 milyon km üzerinde
Renault Trucks Premium çekiciler
Aktaş, 20 yıldır Renault Trucks çekicileri tercih ediyor. 
Genç bir filoya sahip olsa da 1 milyon km üzerinde olan 3 
adet Renault Trucks Premium çekiciler halen kullanılıyor. 
Bu araçların sadece düzenli bakımlarıyla yüksek 
performansta, yakıt tüketimi artmadan operasyonlara 
devam ettiği belirtiliyor. 

2-4 puan arası yakıt tasarrufu 
Tüm Türkiye geneline hizmet sunan Aktaş, daha 
çok yurtiçi taşımacılığında faaliyetlerine devam 
ediyor. Güzergahlara ve yüke göre yakıt tüketiminin 
değiştiğini belirten Faik Aktaş; “Filomuzda Renault 
Trucks dışında araçları da deneyimledik. Genel olarak 
aynı konfigürasyonlara sahip araçları aynı koşullarda 
kıyasladığımızda Renault Trucks çekicilerde 2 ila 4 puan 
arası yakıt tasarrufu gözlemliyoruz” diyor. 

Renault Trucks kullanıcıları,
yatırımlarından yüksek verimlilik sağlıyor 
Lojistik şirketlerinin araç yatırımlarının önemine dikkat 
çeken Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu; “Araç alımları, lojistik şirketlerinin asli 
yatırımları arasında yer alıyor. Var olan müşterilerine 
taahhütlerini yerine getirebilmeleri ve yeni iş 
geliştirmeleri için yaptıkları yatırımlarda tabi ki sadece 
araç değil hizmet de satın alıyorlar. Bu nedenle her 
zaman toplam sahip olma değerine odaklanıyoruz. 
Renault Trucks kullanıcıları, sadece araçlarımıza değil 
Türkiye genelinde sunduğumuz güçlü satış sonrası 
hizmetlerimize güvenerek yatırım yapıyorlar. Genel olarak 
müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde satış sonrası 
hizmetler ve yakıt tasarrufu ile ilgili aldığımız olumlu geri 
bildirimlerden çok memnunuz” şeklinde açıkladı.
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Güneş 
Hafriyat’tan

15 adet
Volvo FM 

çekici 
yatırımı 

İnşaat sektöründe hizmet veren 
Güneş Hafriyat, 5 adet Volvo FM460 

ve 10 adet Volvo FM500 çekici ile 
filosunu güçlendirdi. Yüksek hızlı PTO 

ve I–Shift şanzımanı ile öne çıkan 
çekicilerle birlikte, firmanın filosundaki 

Volvo Trucks sayısı 40 adede yükseldi.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 
38 yıldır inşaat sektöründe hizmet 
veren Güneş Hafriyat’a 5 adet Volvo 
FM460 ve 10 adet Volvo FM500 çekici 
teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin bu 
teslimatla birlikte, 50 araçlık filosundaki 
Volvo Trucks sayısı 40’a ulaştı. Güneş 
Hafriyat satın aldığı Volvo FM Serisi ile 
1915 Çanakkale Köprüsü otoyolunda 
Malkara ve Gelibolu’da bulunan 2 
şantiyesinde çalışmalarını sürdürecek. 
1983 yılında İstanbul’da kurulan Güneş 
Hafriyat’ın, İstanbul ve Bitlis’te devam 
eden farklı projeleri de bulunuyor.

Teslimat, Güneş Hafriyat firma sahibi 
ve İstanbul Avrupa Yakası Hafriyatçılar 
Derneği (İSHAF) Başkanı Zekeriya 
Turan, Eyüp Turan ve Volvo Trucks Saha 
Satış Müdürü Ufuk Ulus’un katılımı ile 
gerçekleşti.  Teslimat sırasında, Volvo 
Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten 
memnun olduğunu dile getiren Güneş 
Hafriyat firma sahibi Zekeriya Turan 
şöyle devam etti: “Volvo Trucks’ın 

projeyi en iyi şekilde anlayarak, 
ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan 
hizmeti sunması yatırım kararımızda 
etkili oldu. Bununla birlikte, daha 
önceki deneyimlerimizden de yola 
çıkarak Volvo Trucks’ın zorlu inşaat 
şartlarında dayanıklı araçlara sahip 
olduğunu, performans ve yakıt 
tasarrufu konusunda ise en yüksek 
verimliliği sağladığını biliyoruz. Satış 
ve satış sonrası hizmetlerdeki olumlu 
yaklaşımları neticesinde 2021 yılındaki 
filo yenileme planımızda da Volvo 
Trucks ile yola devam etmek  
istiyoruz.” dedi. 

Güneş Hafriyat’ın satın aldığı Volvo FM 
Serisi, 13 lt motor, VEB+ ve Retarder 
frenlemesinin yanı sıra; çift şasi, yüksek 
hızlı PTO, I-Shift şanzıman, 240.000 km 
Mavi Kontrat servis bakım anlaşmalı 
özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca 
FM Serisi, sürücü konforu ve yüksek 
güvenlik özellikleriyle de zorlu çalışma 
koşullarında yüksek performans 
sergiliyor.
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Caterpillar
Moto GP sürücüsü 
Jack Miller’in 
sponsoru oldu
Borusan Cat’in başarıyla temsil ettiği 
Caterpillar, Moto GP sürücüsü Jack 
Miller’ın sponsoru oldu. Avustralyalı Moto 
GP sürücüsü Jack Miller, 2021 Moto GP 
şampiyonası için Caterpillar markası ile 
anlaştı. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak 
Doğu Rusya’da Borusan Cat’in başarıyla 
temsil ettiği Caterpillar, 2021 Moto GP 
şampiyonası için Jack Miller’ın sponsoru oldu.
Sponsorluk anlaşması ile Miller, kask vizörüne 
yerleştirilen Caterpillar logosuyla 2021 Moto 
GP yarış sezonu boyunca yarışacak. Moto GP, 
dünyadaki en yüksek motosiklet yarışı seviyesi 
olarak öne çıkarken, Formula 1 yarışının iki 
tekerlekli versiyonu olarak kabul ediliyor. 
Avustralya Caterpillar Pazarlama Müdürü 
Cameron Balzat, “Bu sponsorluk ile Moto GP 
meraklıları, motor sporları ilgilileri ve ayrıca tüm 
dünyadaki Caterpillar sahipleri ve operatörleriyle 
güzel bir bağlantı kurmuş olacağız” dedi.
Jack Miller ise sponsorlukla ilgili olarak, “Bu 
harika bir ilişkinin başlangıcı. Caterpillar 
markasını hem yarış sırasında hem de yarış 
dışında temsil edebilecek olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Townsville’de büyürken tüm 
hayatım boyunca Caterpillar makinelerinin 
etrafındaydım” dedi. Aynı zamanda tutkulu 
bir Caterpillar müşterisi olarak kısa bir 
süre önce Avustralya›daki Queensland ve 
Northern Territory Cat temsilcisinden yeni bir 
D3 paletli traktör sipariş eden Miller için bu 
ortaklık ayrı bir önem taşıyor.

Hidromek’in yeni 
lastikli yükleyicisi: 
HMK 635 WL
HİDROMEK’in yeni lastikli yükleyicisi HMK 635 WL 
sahalardaki yerini alıyor. Ağır hizmet tipi yapısı, 
yüksek kaldırma kapasitesi ve koparma kuvveti 
ile en zorlu şartlarda dahi üstün performans 
ve dayanıklılık sunan HMK 635 WL, düşük yakıt 
tüketimi, çok yönlü kullanımı ve operatör konforu 
ile kullanıcı beklentilerini tam anlamıyla karşılıyor.  
Mühendislik, AR-GE ve tasarım ekiplerinin yoğun 
çalışmalarıyla ürün gamını genişletmeye devam 
eden HİDROMEK, yeni lastikli yükleyicisi HMK 635 
WL’yi tanıttı. 

YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLIYOR
HMK 640 WL’nin ardından HİDROMEK’in lastikli 
yükleyici ailesine katılan HMK 635 WL, taş ocağı 
işletmelerinde, beton santrallerinde, endüstriyel 
uygulamalarda, kamu hizmetlerinde ve farklı 
ataşman kullanım imkânı ile birçok alanda 
üretken ve verimli çalışma imkânı sağlıyor.Yüksek 
motor gücü, dayanıklılığı ve seri performansı ile 
dikkat çeken HMK 635 WL, kısa sürede az yakıtla 
yükleme avantajı sunuyor. Yüksek kaldırma 
kapasitesi ve koparma kuvveti ile öne çıkan 
HMK 635 WL, üretkenliği ve verimliliği artırıyor. 
HMK 635 WL’nin ROPS / FOPS sertifikasına sahip 
ergonomik operatör kabini kullanıcı konforu ve 
güvenliğini ön planda tutuyor. Sunduğu ısıtmalı 
ve hava süspansiyonlu operatör koltuğu, geri 
görüş kamerası, dokunmatik ekran, elektrik 
kontrollü ve ısıtmalı ayna gibi seçenekleriyle 
operatöre konforlu bir çalışma ortamı sağlıyor.

HMK 635 WL 
Güç   279 HP 

Kova kapasitesi 3,5 m3 

Çalışma ağırlığı 20.600 kg 
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Ford Trucks’tan
stratejik Belçika hamlesi

Ford Trucks, pandemiye 
rağmen Avrupa’da 
büyümesini emin 
adımlarla sürdürüyor... 
Tüm Avrupa’ya yayılma 
hedefiyle Portekiz, 
İspanya ve İtalya’da arka 
arkaya bayi açılışları 
gerçekleştiren Ford 
Trucks, Batı Avrupa’daki 
büyümesini bölgenin en 
önemli pazarlarından 
Belçika ile sürdürüyor.
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Pandeminin etkilerine rağmen yurtdışı 
hedeflerini koruduklarını aktaran Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, “Batı Avrupa’daki stratejik 
büyüme yolculuğumuzda arka arkaya 
emin ve güçlü adımlar attık.  Kısa 
zamanda aldığımız başarılı sonuçlar 
uluslararası alanda büyüme hedefimizi 
ivmelendiren önemli bir itici güç oldu. 
Avrupa’daki büyüme planlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Ağır ticari sektöründe gerek 
mühendislik tecrübesi gerekse de 
60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford 
Trucks, dünya çapında büyümesine 
Portekiz, İspanya ve İtalya’da arka 
arkaya gerçekleştirdiği açılışların 
ardından Belçika ile devam ediyor.  
Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan 
geliştirerek ürettiği “2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu” (ITOY) ödüllü F-MAX 
ile Avrupa’dan yoğun talep alan Ford 
Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında 
stratejik öneme sahip Belçika pazarına 
Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile 
giriş yapacak. 

Turfan: “Uluslararası pazarlarda 
hız kesmeden büyümeye  
devam ediyoruz”

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, Ford Trucks’ın uluslararası 
büyüme yolculuğundaki bu önemli 
gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde 
şunları kaydetti:  

“Orta ve Doğu Avrupa’daki 
genişlememizi 2018’de tamamlamıştık. 
Batı Avrupa’daki yapılanmamıza ise 
2019’da İspanya, Portekiz ve İtalya’daki 
distribütörlerimizi atayarak başladık. 
Pandeminin getirdiği olağanüstü 
koşullara rağmen planlarımızı 
değiştirmeden Batı Avrupa’da güçlü 
büyüme hedeflerimizi koruyoruz. Bu 
kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak 
bizim için kritik önem taşıyor. Ford 
ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika’nın 
köklü kurumlarından Herman Noyens 
Trucks NV iş birliği ile yapacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, 
en verimli taşıma çözümleri ile değer 
yaratma vizyonumuz doğrultusunda 
Belçika’da kısa zamanda % 5 pazar 
payına ulaşacağız.” 

Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat 
pazarı olduğunu ve Belçika’nın buradaki 
büyüme planlarında kilit bir role sahip 
olduğunu vurgulayan Turfan, “ Gerek 
Batı Avrupa’nın kalbinde yer alan 
stratejik konumu gerekse Antwerp 
Limanı gibi uluslararası taşımacılıkta 
önemli noktalarından birine sahip 
olması ile Belçika lojistik faaliyetler 
açısından çok önemli bir pazar. Bu 
ülkede faaliyet göstermemiz küresel 
büyüme planlarımız kapsamında kritik 
bir adım. Ford Trucks olarak, Avrupa’daki 
büyüme planlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz, sırada Almanya, Fransa, 
Hollanda ve Lüksemburg var” dedi.

Serhan Turfan
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Ticari araçlarda zorunlu olan kış 
lastiği kullanılması 1 Nisan’da sona 
eriyor. Teknoloji şirketi ve Premium 

lastik üreticisi Continental, tüm 
sürücülere 1 Nisan tarihi itibarıyla 
kış lastiklerini rafa kaldırarak, yaz 
lastiklerini kullanmaları yönünde 

tavsiyede bulunuyor. 

Mevsim ve yol  koşullarına uygun lastik 
seçimi hem emniyetli bir sürüş için  
hem de araç performansı açısından 
büyük önem taşıyor. 1 Nisan’da yasal 
sürenin bitmesiyle birlikte sürücülere kış 
lastiklerini rafa kaldırma zamanı geldiğini 
hatırlatan Continental, yazın yaz kışın ise 
kış lastiği kullanılmasını öneriyor. 

Continental’in yaptığı test sonuçları 
da yazın kış lastiği kullanmanın fren 
mesafesini artırdığını ve bu farkın toplam 
trafik güvenliğinde hayati önem taşıdığını 
kanıtlıyor. +7 derece ve üzeri sıcaklıklarda 
kış lastiği kullanmak lastikleri çabuk 
yıpratacağı gibi, araç performansını 
ve yol tutuşunu olumsuz etkiliyor. Yaz 
lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine 
oranla daha düşük olduğundan 
mevsiminde kullanılan yaz lastikleri daha 
az yakıt harcıyor ve daha az aşınıyor. 

Maksimum sürüş konforu için 
uzmanların seçimi
Continental bu yaz da test şampiyonu 
PremiumContact 6 ve uzmanlardan 
“her defasında tam not alan” yaz 

lastikleri ile sürücülerin yanında olmaya 
devam edecek. Orta sınıftan SUV araç 
modellerine kadar tüm binek otomobil 
sınıfları için geniş bir ürün yelpazesi 
sunan Continental yaz lastikleri, birinci 
sınıf güvenlik özelliklerini yüksek 
konfor seviyesi, hassas direksiyon 
tepkisi ve iyi çevre performansı ile 
birleştiriyor. Continental’in bağımsız 
kuruluşların gerçekleştirdiği birçok 
lastik testinde „Ekonomi Uzmanı“ 
seçilen PremiumContact 6 lastikleri, 
sertliği optimize edilmiş özel sırt deseni 
tasarımı ile sürüş konforunu ve kilometre 
performansını iyileştiriyor. Ayrıca iç ve 
dış gürültüyü de yüzde 10 oranında 
azaltmasıyla öne çıkıyor.

Continental’in önümüzdeki döneme 
hazırlık yapmak isteyenler için kış ve 
dört mevsim binek, 4x4 ve SUV lastik 
grubunda 500 TL’ye varan indirim 
kampanyası da devam ediyor. İndirim 
kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye 
https://www.continental-lastikleri.
com.tr/binek/kampanyalar adresinden 
ulaşılabiliyor.

Continental’den 
yaz lastiğine 
geçiş Uyarısı
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Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek 
yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom 
özelliklerine sahip otobüsü Otonom Atak 
Electric’in teknik detaylarını ve sahip 
olduğu teknolojileri kamuoyuyla paylaştı. 
Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini 
algılayabilen Otonom Atak Electric’te 
aracın farklı yerlerinde konumlanan çok 
sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla 
birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş 
radar teknolojisi, RGB kameralarla 
yüksek çözünürlükte görüntü işleme, 
termal kameralar sayesinde ekstra çevre 
güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji 
de Otonom Atak Electric’in özellikleri 
arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri 
Seviye 4 Otonom olarak sunabilen 
Otonom Atak Electric, planlanmış bir 
rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket 
edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü 
hava koşulunda 50 km/s hıza otonom 
sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs 
sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki 
duraklara yanaşma, inme-binme 
süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle 
trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi 
sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz 
olarak gerçekleştiriyor.

Otonom Atak Electric’in drive-by-wire 
donanımları ile teknolojik sensörlerdeki 
bilgileri işleyen ve yönlendiren özel 
yazılımı sayesinde Seviye 4 otonom 
özelliği sunduğunun altını çizen Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Merkezi yönetim 
sistemiyle araçlarla sürekli iletişimde 
kalınarak gereken durumlarda müdahale 
edecek ve 3. parti yazılımlarla veri 
paylaşım imkanı sunacak gerçek bir 
otonom toplu taşıma aracını pazara 
sunuyoruz. Bu seviyeyle aracımız 
planlanmış bir rotada, ister bir kampüste 
isterse gerçek trafik koşullarındaki 
toplu taşıma rotalarında sürücülü veya 
sürücüsüz olarak kullanılabiliyor. Gece 
veya gündüz olsun, yağmurlu ve karlı 
hava şartlarında olsun, otonom sürüşte 
50 km/s hızlara kadar çıkarak rotalarda 
çalışabiliyor. Otonom Atak Electric, sahip 
olduğu özelliklerle rotada duraklara 
yanaşma yapabilecek, inme-binme 
süreçlerini yürütecek, kavşak ve geçitlerle 
trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi 
sağlayacak. Kısacası trafiği daha akıllı bir 
hale getirerek hata payını minimuma 
indirecek” bilgisini verdi.

“Otonom Jest’e çalışıyoruz, 12-18 
metre sınıfında yeni elektrikliler yolda”
Bugüne kadar teslim edilen Atak ve 
Jest Electric’lerin toplamda 1 milyonun 
üzerinde  kilometre yol kat ederek 

Otonom Atak 
Electric çağın 

ötesinde 
teknolojileriyle 

dünyayla 
buluşmaya

hazır

Okan Baş

Avrupa ve 
Amerika’nın 

ilk seri üretim 
sürücüsüz 

otobüsü 
Otonom Atak 

Electric yollara 
çıkıyor.
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elektrikli araçlar alanında ciddi bir 
tecrübeyi Karsan’a kazandırdığını 
vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Geçtiğimiz dönemde lansmanını 
gerçekleştirdiğimiz ve seri üretime hazır 
hale getirdiğimiz Atak Electric bir ara 
istasyondu. Bugün karşınızda bulunan 
Otonom Atak Electric ise bizim odak 
noktamız. Bunu ilk günden beri bu 
şekilde planladık. Elektrikli araçlarımızı 
otonom araçlar için bir basamak olarak 
kullandık. Atak Electric ile başlayıp 
devamında ilerlemek istiyoruz. Otonom 
Jest Electric de planlarımız arasında yer 
alıyor. Bundan sonra devreye alacağımız 
her ürün otonom hazırlıklı olacak. Seviye 
4 otonom özelliklerinin tümüne adapte 
olabilecek. Öte yandan, Karsan olarak 
elektrikli araç tarafında yaptığımız 
yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. 
Kısa süre içerisinde 12 ve 18 metre 
boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni 
araçlarımızı yollarla buluşturacağız” dedi. 

“Otonom dönüşümü toplu 
ulaşımda daha hızlı olacak”
Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Karsan olarak bu 
alanda yaklaşık 3 senedir yaptığımız tüm 
gelişmeleri ilk kez sizlerle paylaşmıştık. 
Çünkü, yerli bir markanın yüzde 100 
elektrikli araç üretmesi ve bu araçların 
dünya devlerinin oyun sahasında iddialı 
şekilde büyümesi ülkemiz açısından 
çok önemliydi. Yaklaşık iki yıl gibi 
kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde 
elektrikli modellerimiz Jest Electric ve 
Atak Electric’te 200 adede yakın satış 
gerçekleştirdik. Şimdi de sıra Otonom 
Atak Electric’te. Toplu taşıma araçları 
üreten bir şirket olarak otonomu ana rota 
olarak belirlememizin önemli bir sebebi 
var. Toplu taşıma araçları binek araçların 
aksine güzergahları belli araçlardır. Bu 
nedenle, binek otomobillerin aksine 
“otonom dönüşümü” toplu ulaşım için 
çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun 
toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden 
gideceğine inanıyoruz.” 

“Michigan’da gerçek rotada 
kullanıma başlayacak”
Otonom Atak Electric’in 8 metre 
alanında talebi karşılayacak en ideal 
model olduğunu ifade eden Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Pazarda bu alanda 
bir fırsat gördük ve hızlı hareket ettik. 
Bu alanda ADASTEC gibi yine yüzde 
100 yerli bir şirketle işbirliği yapmamız 
ayrı bir gurur vesilesi. Atak, boyutları 
ve sunduğu özelliklerle bizim için bir 

fırsattı. Şu anda Amerika ve Avrupa’da 
bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç 
üreten başka bir marka yok. Bu noktada, 
dünyada bir ilkiz. Gerek boyutları gerek 
sahip olduğu özelliklerle bir fırsat olarak 
gördüğümüz Otonom Atak Electric 
duyulduğu günden bu yana oldukça 
ilgi çekti. İlk siparişimizi Romanya’dan 
aldık ve önümüzdeki günlerde teslim 
edeceğiz. Ayrıca, kısa süre içerisinde 
Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. 
Diğer yandan aracımız, ABD’de 
Michigan’da bulunan bir üniversite 
içerisindeki gerçek rotada da kullanıma 
geçerek kampüs içinde öğrencileri 
taşımaya başlayacak. Otonom Atak 
Electric için hedef pazarımız ise Kuzey 
Avrupa.” ifadelerini kullandı.

ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker de 
yaptığı açıklamada, “Otonom Atak 
Electric ile birçok ilki gerçekleştirmenin 
gururunu yaşıyoruz. Karsan işbirliğimiz 
sayesinde flowride. ai otonom araç 
yazılım platformumuzu toplu taşıma 
sektörünün kullanımına sunduk. 
Geliştirdiğimiz Otonom Sürüş Yazılımı 
ile belirli rotalarda çalışan tam boyutlu 
ticari araçlar, operasyonlarını tamamıyla 
sürücüsüz olarak gerçekleştiriyorlar. 
Yazılım platformumuz bulut ortamında 
otonom araç filosunun sürekli ve 
güvenli olarak işletilmesini sağlıyor. 
Yazılım platformumuzun mobil 
uygulamaları otonom araç ile ilgili 
bilgilere yolcuların ve filo yöneticilerinin 
anında erişimini sağlıyor.” şeklinde 
konuştu.

Otonom Atak Electric Sensorleriyle 
360 derece görüş sağlıyor
Otonom Atak Electric’te bulunan en 
önemli teknolojilerden birisi olan kendi 

kendine hareket edebilen sürücüsüz 
araç teknolojisi insan faktörüne ihtiyaç 
duymadan yolu, trafik durumunu ve 
çevre şartlarını rahatlıkla algılayabiliyor. 
Böylece, sürüş sistemleri mekanik bir 
bağlantı olmadan elektronik sistemlerle 
kontrol ediliyor. ADAS özelliklerinin daha 
da ilerisinde sürüş yardımcı sistemlerine 
sahip olan Otonom Atak Electric’te 
gelişmiş LiDAR sensörleri yer alıyor. Bu 
sensörler, lazer ışık demetleri göndererek 
en kritik açılarda bile 120 metreye kadar 
bir  mesafede etkin şekilde çalışıyor ve 
etraftaki objelerin santim hassasiyetinde 
3 boyutlu olarak belirlenmesini sağlıyor. 
Ayrıca, ön kısımda yer alan radarın 
yaydığı radyo dalgaları 160 metreye 
kadar objelerin tespitini ve hareketini 
tüm hava koşullarında algılıyor. 

Termal kameralar canlı tespitini 
kolaylaştırıyor
RGB kameralarla aracın 6 farklı 
noktasında yüksek çözünürlüklü 
görüntüleri işleyerek hem objelerin 
mesafelerini ölçerken hem de objeleri 
tanımlayabilen Otonom Atak Electric, 

araç, yaya veya diğer objelere ait ayrımı 
kolayca gerçekleştiriyor. Öte yandan, 
sahip olduğu termal kameralar sayesinde 
ışık ve hava koşullarından etkilenmeden 
aracın etrafındaki canlıların sıcaklık 
değişimlerini algılayabilen ve buna 
göre tespitte bulunabilen Otonom 
Atak Electric böylece yayalara ve 
diğer canlılara karşı ekstra güvenlik 
sağlıyor. Otonom Atak Electric’te yüksek 
hassasiyette konum bilgisi ileten yüksek 
çözünürlüklü haritalar, GNSS, İvme Ölçer 
ve LİDAR sensörleri sayesinde ise aracın 
konumu hassas ve güvenli bir şekilde 
belirlenebiliyor.
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Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 
yaptığı, kalite, güvenlik ve çevreye saygı 
ilkelerini esas alan Volvo Trucks, Gezgin 
UIuslararası Nakliyat’a 750 beygir motor 
gücü ve yakıt verimliliğiyle uzun yol 
taşımacılığı için ideal olan Volvo FH16 
750 HP satışı gerçekleştirdi. Uzun yol 
taşımacılığında, güçlendirilmiş 750 beygirlik 
motoruyla, Volvo FH16 750 HP’nin yakıt 
verimliliği ve sağlamlığı sebebiyle Gezgin 
UIuslararası Nakliyat’ın tercihinde etkili oldu. 
Volvo FH16 750 HP, aerodinamik tasarımı, 
geniş ve konforlu kabini, artırılmış güvenliği 
ve sürücülerin işini kolaylaştıran dinamik 
direksiyon, adaptif uzun far, Elektronik 
Kontrollü Fren Sistemi, Şerit Koruma Yardımı 
ve Stabilite Yardımı, yolcu köşe kamerası gibi 
ekipmanları ile de beğeni topluyor. 

Teslimat, Gezgin Uluslararası Nakliyat 
firma sahibi Tuncay Gezmiş, Temsa İş 
Makinaları - Volvo Trucks; Kamyon Saha 
Satış Müdürü Yetkin Leventeli ve Kamyon 
Yedek Parça Satış Müdürü Cihan Kayan’ın 
katılımı ile gerçekleşti. Gezgin Uluslararası 
Nakliyat şirketinin sahibi Tuncay Gezmiş, 
bu iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Volvo 
Trucks ile daha önce de iş birliği yapmıştık. 
Araçların sağlamlığını, güvenliğini, yakıt 
verimliliğini ve hizmet kalitesini zaten 
biliyoruz. 750 beygirlik Volvo FH16 
750 HP’yi gücü, yakıt tasarruflu oluşu, 
şoföre sunduğu konfor ve güvenlik 
sebebiyle tercih ettik. Volvo Trucks’ın satış 
sonrasında da çözüm ortağımız olarak 
yanımızda olacağını biliyoruz” dedi.

Balkan ülkeleri 
ağırlıklı olmak 

üzere uluslararası 
taşımacılık yapan 

Gezgin Uluslararası 
Nakliyat, filosunu 

325 tona varan 
yükü kolayca 

taşıyacak gücün 
yanısıra, üstün 

konfor ve güvenliğe 
sahip Volvo FH16 

750 HP ile genişletti. 

Gezgin Uluslararası
Nakliyat Volvo Trucks

FH16 750 HP’yi tercih etti



572021   RADÜS DERGİSİ



58 RADÜS DERGİSİ   2021

Goodyear
Yeni EfficientGrip Cargo 2 ile 

hafif ticari araçlar için sektörde
bir ilke imza atıyor
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Dünyanın lider lastik üreticilerinden 
Goodyear, EfficientGrip Cargo serisinin 
en yeni modeliyle hafif ticari araç ürün 
portföyünü genişletmekle kalmıyor,  
AXA Sigorta ve AXA Partners işbirliği ile 
sektörde bir ilke imza atarak hafif ticari 
araçlar için “Lastik Sigortası Hizmeti” 
de sunuyor. Anlaşmalı Goodyear 
bayilerinden aynı anda 4 adet Goodyear 
EfficientGrip Cargo 2 deseni* lastik 
satın alan Goodyear kullanıcıları, fatura 
tarihinden itibaren 30 gün içinde http://
www.goodyearyanimda.com adresinden 
aktivasyon işlemini tamamlayarak 
üyeliğinin aktif olmasıyla, fatura tarihi 
itibarı ile 1 yıl süresince Goodyear Lastik 
Sigortası Hizmeti’nden faydalanma hakkı 
kazanıyor.

Yeni teknolojileri sayesinde, EfficientGrip 
Cargo 2, yüksek sıcaklıklara ve zorlu 
yol koşullarına daha dayanıklı ve sırt 
hamuru kopma yolunma ve ayrılmalara 
karşı önceki nesline kıyasla %38[1] daha 
güçlü. Reçine katkılı hamuru yola daha 
yüksek uyum sağlayarak ıslak zeminde 
EfficientGrip Cargo’ya kıyasla yüksek 
sürüş güvenliği ve %8 daha kısa fren 
mesafesi[2] sunuyor.

EfficientGrip Cargo 2’nin hızla büyüyen 
hafif ticari araç segmentindeki 
tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren 
yeni bir yaz lastiği olduğunu ifade eden 
Goodyear Tüketici Lastikleri İş birimi 
Direktörü Ertan San, “Avrupa pazarında 

en çok satan 10 hafif ticari aracın 8’inde 
orjinal ekipman olarak tercih edilen 
Goodyear lastikleri, müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışıyor. 
Bu yeni lastiğimiz, kapsamlı hafif ticari 
araç ürün grubumuza önemli bir 
ilave niteliğinde. EfficientGrip Cargo 
2’yi geliştirirken Türkiye’de gerçek 
kullanıclar tarafından gerçekleştirilen 
ve 3 yıldan uzun süren testler bizim için 
en büyük referanstı. Yeni ürünlerimizi 
geliştirirken bayi ve son kullanıcılarımızın 

deneyimlerini dikkate almaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Goodyear’ın hafif ticari araç ürün 
portföyündeki diğer ürünler arasında 
UltraGrip Cargo kış lastikleri ve Vector 
4Seasons Cargo 4mevsim lastikleri 
mevcut. Tümü elektrikli araçlara uygun 
olarak tasarlanan EfficientGrip Cargo 2 
serisi, 14 inç ile 17 inç arası 23 üründen 
oluşan rekabetçi bir ürün gamına sahip 
olacak ve Ocak ayından itibaren Türkiye 
pazarında yer alacak.

* Goodyear EfficientGrip Cargo 2 deseni özelinde 
geçerli Goodyear Lastik Sigortası Hizmeti; 14 inç, 
15 inç, 16 inç ve 17 inç ebadında satın alınmış 
EfficientGrip Cargo 2 lastikleri kapsamaktadır.
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İŞKAYA İnşaat, 2021 yatırımları 
kapsamında filosunu 35 adet 
MAN kamyon ile güçlendirdi

Türkiye iletişim sanayinin 
önemli alt yapı firmalarından 
İŞKAYA İnşaat, 2021 yılı araç 
yatırımlarında MAN’ı tercih 

etti. Telekomünikasyondan yol 
yapım faaliyetlerine, altyapı 

çalışmalarından üstyapı 
projelerine kadar yurtiçinde 

ve yurtdışında pek çok başarılı 
projeye imza atan İŞKAYA 

İnşaat, bu kararı doğrultusunda 
filosunu 35 adet MAN TGS 

41.430 damper tip kamyonla 
güçlendirdi. Yeni alınan 

araçları yurtiçindeki projelerde 
kullanacak olan firmanın hedefi 
ise; yıl sonuna kadar filosundaki 

MAN araçların sayısını 100’e 
çıkartmak.
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MAN araçları; ileri teknoloji, 
dayanıklılık, düşük işletme gideri, her 
ihtiyaca yanıt veren zengin donanım 
ve model çeşitliliği ile yeni yılda da 
işletmelerin güvenilir çözüm ortağı 
olmaya devam ediyor. Üstün nitelikli 
araçlarının yanı sıra satış sonrası 
hizmetleri, uygun finansal çözümleri 
ile yaşam boyu maliyet avantajı 
sağlayan MAN kamyon ve çekicileri; 
bu özellikleri ile de lojistikten 
inşaata, altyapıdan taşımacılığa 
birçok sektörün tercihi oluyor. 

Özgün projeler ve güvenilir hizmet 
anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde fark yaratan Türkiye 
inşaat sektörünün öncü firmalarından 
İŞKAYA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. de, 
2021 yılı araç yatırımlarında MAN 
kamyonlarını tercih etti. 1989 yılında 
kurulduktan sonra telekomünikasyon 
sektörünün yanı sıra yurtiçinde, 
yurtdışında başarılı altyapı ve üstyapı 
projeleri hayata geçiren İŞKAYA 
İnşaat, yeni araç yatırımı kapsamında 
MAN’ın sunduğu uygun finansman 
çözümleri ile filosuna 35 adet MAN 

TGS 41.430 damper tip kamyon 
kattı. Firmanın yurtiçi projelerinde 
kullanılacağı belirtilen yeni MAN 
kamyonlar, Ankara Akyurt’taki MAN 
Tesislerinden düzenlenen törenle 
İŞKAYA İnşaat’a uğurlandı.

“MAN’ın araç ve hizmet  
kalitesine güveniyoruz”
MAN ile çalışacak olmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade eden 
İŞKAYA İnşaat Makine İkmal Müdürü 
Mahmut Kaya, “İŞKAYA İnşaat olarak, 
28 yıldır iletişim sanayinin altyapısını 
kuruyoruz. Telekom sektörünün öncü 
çözüm ortaklarından biri olmanın 
yanında aynı zamanda inşaat ve 
taahhüt alanında da çok önemli 
projeler yürütüyoruz. Firma olarak, 
güven, dayanışma ve süreklilik 
temelinde sektörde büyümemizi 
sürdürüyoruz. Bu büyüme 
hedeflerimiz doğrultusunda da 
filomuza 35 adet yeni MAN kamyon 
kattık. Hedefimiz önümüzdeki süreçte 
MAN ile olan iş birliğimizi daha da 
büyüterek, bu sayıyı 100’e çıkartmak. 

Çünkü MAN’ın hem araç hem de 
hizmet kalitesine güveniyoruz” dedi.

“Her alanda en ideal   
çözümleri sunuyoruz”
Yeni araçların İŞKAYA İnşaat firmasına 
uğurlamasında konuşan MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Müdürü Doğucan Suyani ise, şunları 
söyledi; “MAN kamyon ve çekicileri, 
yeni yılda da birçok sektörün gözdesi 
olmaya devam ediyor. Çünkü, MAN 
araçları; zengin model çeşitliliği, 
gelişmiş şasi yapıları ve teknolojileri 
ile ihtiyaç duyulan her alanda en ideal 
çözümleri sunuyor. MAN olarak, salt 
üstün nitelikli araçlarımızla değil, aynı 
zamanda aracın ilk satış ve finansman 
aşamasından, satış sonrası hizmetlere, 
hatta TopUsed ile ikinci ele kadar tüm 
süreçleri bir bütün olarak görüyoruz. 
Bu süreçlerin her anında da daima 
müşterilerimizin yanında olmaya, 
onlara her açıdan destek olmaya özen 
gösteriyoruz. Hem araçlarımızın hem 
de verdiğimiz hizmetin kalitesi de bizi 
tercih sebebi yapıyor.” 
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ZF, değişimi 
hızlandırıyor 
ve yeni 
teknolojilerden 
faydalanıyor

Grup sürekli olarak mobilite 
dönüşümüne uyum sağlıyor. 

Gelecek teknolojileri için 
uzun vadeli büyük siparişler 

güvence altında yeni 
kurulan iş alanları olarak 

yazılım çözümleri ve merkezi 
bilgisayarlar; küresel rüzgar 

enerjisi işinde büyüme ZF 
2020’de 32,6 milyar Avro satış 

gerçekleştirdi (2019: 36,5 
milyar Avro) Düzeltilmiş FAVÖK 
1 milyar Avro (2019: 1,5 milyar 
Avro), düzeltilmiş FAVÖK marjı 

yüzde 3,2 (2019: yüzde 4,1) 
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Teknoloji şirketi ZF 2020’de mobilite 
dönüşümüne odaklanmayı sürdürdü. 
Buna yönelik başlıca örnekler Elektrikli 
Aktarma Organları Teknolojisi 
Bölümü’nün kurulması, ticari 
araç teknolojisi şirketi Wabco’nun 
entegrasyonu, bağımsız yazılım 
çözümlerinin satışı ve yeni bir yazılım 
merkezinin açılmasıydı. ZF, ekonomik 
açıdan zorlayıcı bir ortamda yeni 
teknoloji iş sektörlerindeki önemli 
müşteri siparişlerini güvence altına 
almayı başardı. Bu başarılar da ZF’nin Yeni 
Nesil Mobilite stratejisini doğrulayan ve 
gelecekteki büyümeyi garanti altına alan 
nitelikte. Bununla beraber Koronavirüs 
salgını ZF’nin 2020 iş rakamlarını etkiledi. 
32,6 milyar Avroluk grup satışları, önceki 
yıl 36,5 milyar Avro olan rakamın yüzde 
11 altında kaldı. Düzeltilmiş FAVÖK 
1 milyar Avro (2019: 1,5 milyar Avro); 
düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzde 3,2 oldu 
(2019: yüzde 4,1). Vergi sonrası net kâr 
eksi 741 milyon Avro olarak gerçekleşti. 

İcra Kurulu Başkanı Wolf-Henning 
Scheider ZF’nin Perşembe günü 
yapılan 2021 yıllık basın toplantısında 
“2020 belirsiz bir yıldı, ancak krizin 
üstesinden birlikte geldik. Şirketin 
dönüşümünü daha da ilerlettik ve 
gelecek teknolojilerinin stratejik olarak 
önemli alanlarında azımsanmayacak yeni 
siparişler aldık” diye konuştu. 

2021’in başında ZF, binek otomobiller 
için geleneksel, hibrit ve tamamen 
elektrikli sürüş teknolojilerini bir araya 
getiren yeni Elektrikli Güç Aktarma 
Organları Teknolojisi Bölümü’nü 
kurdu. Bu yaklaşımla ZF, e-mobiliteye 
dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi. 
Scheider, “Müşterilerimize tüm mobilite 
alanlarında tek bir kaynaktan e-mobilite 
yelpazesinin tamamını sunmak için iyi bir 
konumdayız.” dedi. 

Ürün yelpazesinin bel kemiği, güç 
elektroniğinin merkezi bir bileşeni olan 
invertördür. Scheider bu konuda, “Bu 
segmentte Avrupa’da pazar lideri ve 
en iyi küresel tedarikçi olmak istiyoruz.” 
Sözlerini ekledi. ZF 2020’nin sonunda, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 14 milyar 
Avroluk satış hacmine sahip olacak 
elektrikli aktarma organı bileşenleri için 
sipariş aldı. Bu olumlu eğilim, 2021 yılının 
ilk aylarında da yeni siparişlerle devam 
etti. Bölümün kurulmasıyla birlikte ZF, 
işlevler arası işbirliğini güçlendiriyor ve 
koordinasyon ve karar verme sürecini 
kısaltıyor. 

Yeni ticari araç teknolojisi bölümü 
lider sistem tedarikçisi olma yolunda 
ZF aynı zamanda ticari araç sektöründe 
birleşik, verimli ve iş birliğine açık 
bir organizasyon olmayı hedefliyor. 
Ticari araç teknolojisi şirketi Wabco, bu 
yılın sonunda mevcut ZF Ticari Araç 
Teknolojisi Bölümü’yle birleştirilecek. 
Wabco, 29 Mayıs 2020’de satın alındı ve 
rakamları satın almayı takip eden yedi ay 
için konsolide mali tablolara dahil edildi. 

Scheider entegrasyon sürecinde büyük 
ilerleme gördüğünü şu cümleleriye 
dile getirdi: “Wabco, gün geçtikçe 
mükemmelin de ötesinde bir partner 
haline geliyor. Başlangıç seviyesinde 
ortak projeler geliştirdik ve bunları 
müşteri siparişlerine dönüştürdük. İş 
birliğinin hem ürünler hem yeni siparişler 
açısından hem de mali bakımdan 
faydalarını şimdiden görmek mümkün.” 

Yeni iş alanları olarak kurulan yazılım 
ve merkezi bilgisayarlar ZF’nin uzun 
vadeli stratejik uyumlaştırılması artık 
elektronik, yazılım ve otonom sürüş 
alanlarında daha da hızlanacak. ZF ilk 
kez, müşterilerin donanımdan bağımsız 
olarak da satın alabilecekleri yazılım 
ürünleri sunacak. Bu amaçla ZF, yazılım 
çözümlerinin gelişimini hızlandırmak 
ve veri tabanlı ürün ve hizmetleri kârlı iş 
modellerine dönüştürmek için Küresel 
Yazılım Merkezi’ni kurmuştur. Bu, araçtaki 
yazılım payı artmaya devam edeceği ve 
giderek daha fazla bileşen, potansiyel 
veri kaynakları olan sensörlerle 
donatıldığı için yüksek potansiyel 
barındırmaktadır. ZF Global Yazılım 
Merkezi, en modern yazılım geliştirme 
yöntemlerine göre çalışmaktadır ve 

yakın zamanda, geleceğin araçlarında 
bulunacak yüksek performanslı merkezi 
bilgisayarlar için otomotive yönelik bir 
özel yazılım yığını sunmuştur. 

Yazılıma ek olarak, güçlü merkezi 
bilgisayarlar yeni nesil otomobillerde 
birçok küçük kontrol biriminin yerini 
alacağından modüler ZF ProAl yüksek 
performanslı bilgisayar gibi donanım 
bileşenleri de yüksek talep görmektedir. 
ZF ProAL en son konfigürasyonunda 
otomobilin dijitalleşmesi ve ağ 
oluşturması için yeni standartlar 
belirleyecek. ZF, hem küresel binek 
otomobil hem de ticari araç üreticilerine 
birkaç milyon ZF ProAI ünitesi tedarik 
edecek. Scheider bu konuyla ilgili 
“Amacımız, kapsamlı bir dijitalleştirme 
kampanyası aracılığıyla yazılım ve yüksek 
performanslı bilgi işlem alanındaki 
konumumuzu güvence altına almak 
ve daha da genişletmektir. ZF, merkezi 
kontrol birimleri ve yazılım ürünlerinin 
lider sağlayıcısı olmayı hedefliyor” dedi. 

Olumlu yönde gelişen rüzgar 
enerjisi teknolojisi 
2020’de Endüstriyel Teknoloji Bölümü 
de başarılı oldu: Örneğin Rüzgar Enerjisi 
Teknolojisi iş biriminin ürünleri büyük 
talep gördü. Bu birimdeki satışlar 2013 
yılından bu yana dört katına çıktı ve 
geçen yıl yaklaşık 230 milyon Avrodan 
ilk kez 1 milyar Avroya yükseldi. ZF 
dişli kutusu tasarımı, rüzgar türbini 
üreticilerine maksimum esneklik sunan 
standartlaştırılmış bileşenlere sahip 
yeni bir platform yaklaşımına dayanıyor. 
Bu, yeni türbin modellerine hızlı 
adaptasyona izin veriyor ve piyasaya 
sürülmesi için gereken süreyi kısaltıyor. 
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ZF ile Danimarkalı rüzgar türbini 
üreticisi Vestas arasında yakın zamanda 
anlaşmaya varılan stratejik bir ortaklık 
trend belirleyici oldu. İkili birlikte açık 
deniz uygulamaları için dünyanın en 
büyük 15 megavatlık rüzgar türbinleri 
sınıfına yönelik dişli kutuları geliştirecek. 
İlk defa, bu türbinlerden biri yılda 
yaklaşık 80 gigawatt-saat yeşil elektrik 
üretebilecek. Tek bir rüzgar türbini, 
yaklaşık olarak Avrupa’daki 20.000 
hanenin güç beslemesini temin etmek 
ve 38.000 tondan fazla CO2 tasarrufu 
sağlamak için yeterlidir. Bu, ZF’nin 
yenilenebilir enerjilerin genişlemesine ve 
sera gazlarının azaltılmasına katkılarının 
altını çizmektedir. 

İddialı hedef: şirket 2040’a kadar iklim 
açısından nötr olacak Sürdürülebilir 
kurumsal yönetim ilkeleri, ZF 
stratejisinde sağlam bir şekilde 
temellenmiştir. Sürdürülebilirlik 
çabalarının odak noktası; ürünler, üretim, 
çalışanlar ve tedarik zinciri olmak üzere 
dört alana yerleştirilmiştir. ZF CEO’su 
Scheider, bu konudaki görüşlerini 
“İddialı hedefimiz, Paris Anlaşması’na 
göre planlanandan on yıl önce, 2040 
yılına kadar iklim nötr hale gelmektir.” 
ve  “Diğer şeylerin yanı sıra, tedarik 
zincirimiz genelinde CO2 emisyonlarımızı 
sistematik olarak azaltmak istiyoruz.” 
şekilinde belirtti. Bu nedenle ZF, iş 

ortakları arasında sürdürülebilirlik ve 
dekarbonizasyon ile ilişkili beklentileri 
konusunda farkındalık yaratmak üzere 
sürdürülebilirlik ölçütünü uygulamaya 
koydu. ZF ayrıca, çevreyi korumanın 
ancak ortak bir çabayla başarılı bir 
şekilde yönetilebileceğine inandığından 
Dünya Ekonomik Forumu’nun “CEO İklim 
Liderleri İttifakı”na katıldı. 

Önemli rakamlar: 2020’nin ikinci 
yarısında güçlü toparlanma 32,6 milyar 
Avro (2019: 36,5 milyar Avro) ile ZF 
Group’un 2020 satışları önceki yıla göre 
yüzde 11 daha düşüktü. ZF CFO’su 
Dr. Konstantin Sauer, “Pandeminin 
patlak vermesinden sonra, tüm 
masrafları hızla teste tabi tutuyoruz.” 
dedi ve “Maliyetlerimizi ve sermaye 
harcamalarımızı sıkı bir şekilde kontrol 
ederek ve yapılarımızı düzenleyerek, yılın 
ikinci yarısında sonuçlarımızı ve nakit 
akışımızı önemli ölçüde iyileştirmeyi 
başardık. Pazarın toparlanması yardımcı 
oldu.” sözlerini ekledi. ZF, Çin pazarındaki 
toparlanmadan da büyük fayda sağladı, 
bu sayede Asya-Pasifik bölgesindeki 
satışlar, önceki yılın rakamının biraz 
üzerine çıkmayı başardı. 

Düzeltilmiş FAVÖK 1,047 milyon Avro 
olarak gerçekleşti (2019: 1.503 milyon 
Avro); düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzde 
3,2’ye düştü (2019: yüzde 4,1). Şirket 

birleşmeleri ve satın almaları için 
düzeltilmiş serbest nakit akışı 994 
milyon Avro (2019: 803 milyon Avro) 
olarak gerçekleşti. Eksi 741 milyon 
Avroluk vergi sonrası net kâr, esasen 
yeniden yapılandırma hükümlerinden 
ve ZF’nin katı maliyet disiplinine 
rağmen sürdürmek istediği gelecekteki 
görevler için önemli ön harcamalardan 
kaynaklanmaktadır. 

ZF, aynı zamanda araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine de devam ediyor. Önceki 
yıl, Ar-Ge oranı 2019’a göre yüzde 
7,3’ten yüzde 7,7’ye yükseldi. Bu, 2,5 
milyar Avro (2019: 2,7 milyar Avro) Ar-Ge 
harcamasına tekabül ediyor. Maddi duran 
varlıklara yapılan yatırımlar 1.4 milyar 
Avro oldu. (2019: 1.9 milyar Avro). Yatırım 
oranı yüzde 4,4 oldu (2019: yüzde 5,2). 

ZF ek likiditeyi koruyor 
Finansal durumu iyileştirmek için ZF, 
2020’nin ilk yarısında sendikasyon 
kredisi aracılığıyla ek likidite sağladı. Bu 
kredi imkânı 2020’nin ikinci yarısında 
tamamen geri ödendi. ZF ayrıca 
mali sözleşmelerini düzenlemek için 
bankacılık konsorsiyumu ile anlaştı. ZF 
ilk kez, tahvillerin daha hızlı ve esnek 
bir şekilde yerleştirilmesine olanak 
sağlayan bir EMTN programı (Avro 
Orta Vadeli Borç Senedi) oluşturdu. 
Bu program kapsamında ZF, 2020 
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sonbaharında toplam hacmi 2 milyar 
Avro olan tahvilleri zaten yatırmıştı. 
Sauer bu hususta “Sermaye piyasası ve 
yatırımcılarımız tüm bu önlemleri takdir 
etti.” dedi ve “Bu, zor zamanlarda bile 
ZF’nin finansal istikrarına duydukları 
güvenin altını çizmektedir.” ekledi. 

Gruptaki personel yapısının 
değiştirilmesi 
Gelecekte, trend belirleyen teknolojilere 
odaklanmak, ZF çalışanları için de 
güncellenmiş beceriler ve nitelikler 
gerektirecektir. ZF, çalışanlarını yeni 
teknolojilerle tanıştırmak için şu anda 
tarihindeki en büyük eğitim programını 
düzenliyor. Elektrikli mobilite ile ilgili 
bir eğitim girişimi olan “ECademy”, 
çalışanların teknolojik değişimle başa 
çıkmalarına destek oluyor. Kapsamlı 
eğitim modülleri, çalışanların gelecekteki 
iş profilleri için belirli nitelikler elde 
etmesini sağlamak üzere tasarlandı. 

Aynı zamanda ZF, kapasitelerini 
giderek gelecek yıllardaki küresel araç 
piyasalarının alt üretim düzeyine göre 
ayarlıyor. Örneğin Almanya’da neredeyse 
2.000 çalışan kıdem tazminatını ve 
emeklilik tekliflerini kabul etti. Geçen 
sene ZF dünya çapında sağlanan 
genel iş sayısını 6.450 kadar azaltmıştı. 
Elektromobilite, otonom sürüş ve 
yazılım geliştirme alanlarında ek işler 
oluşturuldu. 31 Aralık 2020 itibarıyla 
ZF’nin küresel iş gücü 153.522 kişi 
oldu (2019: 147.797). Artış, şirkete 
Mayıs sonunda entegre edilmiş olan 
yaklaşık 12.000 Wabco çalışanından 
kaynaklanıyor.  

2021 için güven veren görünüm 
Uzun vadeli stratejik yeniden düzenleme, 
geleceğe yönelik teknoloji alanlarının 
genişletilmesi ve geçen yıl yeni tamamlanan 
siparişler göz önüne alındığında, ZF 
geleceğe güvenle bakıyor. Küresel 
ekonomide beklenen daha fazla toparlanma 
ve ayrı bölümler için mevcut tahminlere 
dayanarak, ZF bu yıl 37 milyar ile 39 milyar 
Avro arasında satış gerçekleştirmeyi 
bekliyor. ZF, yüzde 4,5 ile 5,5 aralığında 

düzeltilmiş FAVÖK marjı bekliyor; düzeltilmiş 
serbest nakit akışının 0,8 milyar Avro ile 
1,2 milyar Avro arasında olması bekleniyor. 
Covid-19 salgınından kaynaklanan 
belirsizlikler nedeniyle tahmin üzerindeki 
etkiler ve buna bağlı kilitlemelerin kapsamı 
ve süresi göz ardı edilemez. Mevcut yarı 
iletken tedarik sıkıntısı bir zorluk teşkil 
ediyor ve ZF dahil tüm tedarik endüstrisini 
etkiliyor. Ancak bu noktada, 2021 yılı 
üzerindeki etki henüz değerlendirilemiyor. 

ZF 2020 rakamları 2020 2019 

Satış Hasılatı 32,6 milyar Avro 36,5 milyar Avro 

Global İş Gücü 153.522 147.797 

FAVÖK (düzeltilmiş) 1.047 milyon Avro 1.503 milyon Avro 

FAVÖK Marjı (düzeltilmiş) %3,2 %4,1 

Vergi Sonrası Net Kâr veya Zarar –741 milyon Avro 400 milyon Avro 

AR&GE Harcamaları 2,5 milyar Avro 2,7 milyar Avro 

Maddi Duran Varlık Yatırımları 1,4 milyar Avro 1,9 milyar Avro 

Öz Kaynak Oranı %12,1 %22,0 

Serbest Nakit Akışı (düzeltilmiş) 994 milyon Avro 803 milyon avro 

Avrupa Satışları 14,8 milyar Avro 16,7 milyar Avro 

– Almanya’nın Payı 6,4 milyar Avro 7,1 milyar Avro 

Kuzey Amerika Satışları 8,6 milyar Avro 10,4 milyar Avro 

– ABD’nin Payı 7,3 milyar Avro 8,8 milyar Avro 

Güney Amerika Satışları 752 milyon avro 1,1 milyar avro 

Asya-Pasifik ve Hindistan Satışları 8,1 milyar avro 7,8 milyar avro 

– Çin’in Payı 6,4 milyar avro 5,8 milyar avro 

Afrika Satışları 315 milyon avro 469 milyon avro 
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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 Ocak-
Şubat 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 Ocak-
Şubat 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.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “ŞUBAT” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

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



672021   RADÜS DERGİSİ



68 RADÜS DERGİSİ   2021

Tablo 1.2: Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Grafik 1.2’de görebilirsiniz

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

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

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

Tablo 1.1: 10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar(x1000)

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 

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.

Kaynak: OSD
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Renault Trucks’tan 
elektrikli adımı
Renault Trucks, elektrikli mobiliteye yatırım 
yapmayı sürdürüyor. 2023 itibariyle, dağıtım, 
şantiye ve uzun yol gibi tüm pazar segmentle-
ri için elektrikli Renault Trucks teklifi sunuluyor 
olacak. Renault Trucks, bu geliştirmeleri des-
teklemek, pazara eksiksiz ve rekabetçi bir ürün 
gamı sunabilmek için elektrikli mobiliteye özel 
bir operasyonel organizasyon oluşturuyor. 
Böylece, fosil yakıtsız taşımaya yönelik deste-
ğini de göstermiş oluyor. Paris Anlaşması kap-
samında, küresel ısınmayı sanayi öncesi sevi-
yelere kıyasla 1,5 Santigrat derecenin altındaki 
seviyelerle sınırlandırma hedefini desteklemek 
için Renault Trucks, filosunu 30 yıl içinde kar-
bon salınımsız hale getirmek üzere kademeli 
olarak elektrikli hale dönüştürme konusunda 
kararlı. Kamyonların kullanım ömrü en az on 
yıl olduğundan, 2040 itibariyle üretilen tüm 
kamyonların fosil yakıtsız çalışıyor olması ön 
görülüyor. Karbon salınımsız taşımaya yönelik 
bu büyük dönüşümü tamamlamak için elekt-
rikli akü ve yakıt hücreli elektrikli araçlar, kritik 
öneme sahip olacak.

A Z.E. Çekici ve şantiye versiyonları 
2023’ten itibaren kullanıma sunuluyor 
Mart 2020’de Renault Trucks, Blainville-sur-Or-
ne tesisinde ikinci nesil elektrikli araçlarının 
seri üretimine başladı. Renault Trucks, pazarda 
ağırlıkları 3.1 tondan 26 tona kadar değişen 
araçlarla kapsamlı bir “tam elektrikli” ürün ga-
mına sahip. Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. 
ve Renault Trucks Master Z.E.’den oluşan ürün 
gamı, şehir içi taşıma, teslimat, dağıtım ve atık 
toplama ile ilgili her tür gereksinimi karşılıyor. 
Ancak Renault Trucks, araç elektrifikasyonunu 
tüm kullanım alanlarını kapsayacak şekilde ge-
nişletmeyi hedefliyor. 2023’ten itibaren bölge-
sel ve bölgeler arası taşıma ihtiyaçlarını karşıla-
yacak bir Z.E. çekicinin pazarlaması için gerekli 
hazırlıklar sürüyor. Bu tarih itibariyle, şehir içi 
şantiye için tasarlanmış tamamen elektrikli bir 
model de kullanıma sunulmuş olacak.

IVECO 
Otomotiv’den 
21 adet Daily 
teslimatı
IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından 
IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 
21 adet  Daily 35C16 4100WB kamyoneti 
teslim etti. Teslimat törenine Iveco 
Otomotiv adına satış müdürü Özer İçler 
ve Çayan Tubay katılırken Prestij Dağıtım 
adına Yaşar Işık katıldı. Yaşar Işık Daily’i 
4100mm uzun dingil mesafesi ve düşük 
yakıt tüketimi için tercih ettiklerini ifade 
ederken Özer İçler de Prestij’e IVECO 
Otomotiv olarak satış sonrasında en iyi 
hizmeti vereceklerini belirtti.

Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi 
veren Yaşar Işık gıda taşımacılığında 
uzmanlaşan Prestij Dağıtım Nakliyat’ın, 
yurt içi depolama ve dağıtım hizmeti 
sunduğunu belirterek, “Hem İstanbul içinde 
hem de Anadolu’da donmuş, soğuk, ısı 
kontrollü ve kuru olmak üzere tüm taşıma 
modlarında parsiyel taşımacılık işlemleri 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Daily, çeşitli özelliklerinin getirdiği 
yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu 
özellikler arasında 2,3 litrelik F1A motoru 
barındıran, Daily Hi-Matic de dâhil, tüm 
modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve 
yalnız geçici koşullarda daha duyarlı değil, 
aynı zamanda daha da verimli olan yeni 
Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili 
Türbin mevcut. Ek olarak Daily için özel 
olarak tasarlanan özel A Sınıfı Süper Eko 
Düşük sürtünme katsayılı lastikler ve yakıt 
tasarrufuna daha da katkı sağlamak için 
yeni 220A (12V) alternatör bulunmakta.
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN FİRMA

ULAŞIM VE  15 Ağustos 2020 Online Sanal 365 Gün Fuar Takip
TEKNOLOJİLERİ  15 Ağustos 2021 Ulaşım ve Online
SANAL FUARI  Teknolojileri Fuarı Sanal

OTOMOTİV VE  15 Ağustos 2020 Online Sanal 365 Gün Fuar Takip
YAN SANAYİ  15 Ağustos 2021 Otomotiv ve Online
SANAL FUARI  Yan Sanayi Fuarı

MIMS  23-26 Ağustos 2021 Uluslararası Otomobil,  RUSYA ITE MF Expo
AUTOMECHANIKA   Ticari araçlar,  Moskova
MOSKOW  yedek parça, 
  otomotiv parçaları, 
  ekipman ve araç bakım 
  ürünleri fuarı

AUTOCOMPLEX 24-26 Ağustos 2021 27. Ticari Araçlar,  RUSYA ACS Expo
  İstasyon Kurulumu ve  Moskova
  Servis Malzemeleri Fuarı

IIBT 25-27 Ağustos 2021 Oto Yedek parça, ENDONEZYA PT. Global Expo
  Ticari Araç,  Jakarta
  Otomotiv Fuarı

2021
FUAR TAKVIMI

. .

70 RADÜS DERGİSİ   2021



712021   RADÜS DERGİSİ



72 RADÜS DERGİSİ   2021

Nemrut Dağı
TANRILARIN DAĞI

“Tanrıların Dağı” olarak tanımlanan ve 
gezginlerin mutlaka gidip gördüğü 
Nemrut yalnızca Türkiye’de değil, tüm 
dünyada ünlü bir turistik nokta. Nemrut’a 
çıkmak ve burada güneşi batırmak tarifi 
imkânsız bir deneyim. Hatta abartısız 
Türkiye’de yapılacak en güzel şeylerden 
birisi olduğunu gönül rahatlığı ile 
söyleyebiliriz. Adıyaman’a bağlı Karadut 
köyü yakınlarında yer alan Nemrut’un 
hikâyesi bir hayli ilginçtir. Bu ilginç hikâyesi 
ve tabi ki doğal güzellikleri insanları 

kendisine çeker. Nedir peki bu hikâye ve 
Nemrut Dağı’nın sonunda ne karşılar sizi? 
Kaba hatlarıyla M.Ö 163 ve M.S 72 yılları 
arasında, bu bölgede egemenlik kuran 
Komagene Krallığı’nın kralı I. Antiochus, 
atalarına ve tanrılara minnettarlığını 
göstermek için krallığının en yüksek 
dağına anıtsal heykeller ve kendi mezarını 
yaptırmıştır. Heykeller iki gruba ayrılır. Pers 
Krallığı’na bakan ve Pers tanrılarını temsil 
eden bir grup heykel güneşin doğuşunu, 
Yunan Krallığı’na bakan ve Yunan mitolojisi 
tanrılarını simgeleyen diğer grupta güneşin 
batışını selamlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Nemrut Dağı’na çıktığınız zaman bu 
heykellerle karşılaşırsınız ve şayet gün 
doğumu ile gün batımına denk gelirseniz 
işte o zaman dillere destan bir tatil 
yaşamaya başladığınızı anlarsınız. Nemrut 
Dağı’nın yüksekliğinin 2.150 metre 
olduğunu da hatırlatalım. Belirli zamanlarda 
dağın tepesinde çeşitli etkinlikler 
düzenlenir. Tatilinizi bu etkinlik zamanlarına 
denk getirebilirsiniz. Eğer nemrut Dağı’na 
gün doğumunda çıkmaya karar verirseniz, 
hazır buralara kadar gelmişken, bölgede 
Komagene Krallığı’ndan ve Roma 
İmparatorluğu’ndan kalma; Cendere 
Köprüsü (Septumus Severus Köprüsü), 
Karakuş Tümülüsü ve Arsemia Ören Yeri’ni 
de görmek isteyebilirsiniz.
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YANIMDA KAL
Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, 
Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru

Ülke: Türkiye

Küçük yaşta başının çaresine bakmayı öğrenen ve çok 
çalışarak iş dünyasında önemli bir konuma gelen Emir, 

sokak şarkıcısı, neşe dolu genç bir kız olan Zeynep 
ile bir tesadüf sonucu bir araya gelir ve kısa sürede 

birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir.

OUTSİDE THE WİRE
Yönetmen: Mikael Hafström

Oyuncular: Anthony Mackie, Damson Idris, 
Emily Beecham, Michael Kelly

Ülke: Amerika

Yakın gelecekte bir savaş bölgesine gönderilen 
insansız hava aracı pilotu, bir nükleer saldırıyı 
durdurmak için çok gizli bir android subayla iş 

birliği yapar.
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CESUR YENİ DÜNYA
Yazar: Aldous Huxley

Yayınevi: İthaki Yayınları

İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayımlanan Cesur 
Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en 

güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Hiciv türünde yayımladığı 
eserler ile döneminin en dikkat çekici yazarlarından olan 

Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel bakış açısını hayal gücü ve 
kara mizah ile harmanlıyor. Böylece yazar, eserinde geleceğin 
modern toplumuna ağır bir insanlık dersi veriyor. Romanını 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde kaleme 
alan Aldous Huxley, okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini 

güçlü bir şekilde hissettiriyor. Savaşın ve gelişen teknolojinin 
insanlık üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken yazar, eserini 
1946’da - İkinci Dünya Savaşı’nın bir yıl sonrasında - yeniden 

gözden geçiriyor. Kitaba bu süreçte eklediği önsöz ise 
Huxley’nin eleştiri gücünü en çarpıcı şekliyle ortaya koyuyor.

SENİNLE BAŞLAMADI
Yazar: Mark Wolynn

Yayınevi: Sola Unitas

Hayatınızdaki her şey yolunda gidiyor olsa bile bazen 
içinize dönüp baktığınızda, derinlerde bir yaranın varlığını 

hissedebilirsiniz. Ya da kan kaybı sebepsizce dinmek bilmeyen 
bu yara, sizi ruhsal açıdan çoktan yıpratmış olabilir. Bu konuda 

belki de defalarca psikolojik destek aldınız. Size tüm samimiyeti 
ve uzmanlığıyla yardım eli uzatan danışmanınızın karşısında, 
tüm yaşamınızı yeniden gözden geçirdiniz. Peki ya sorunun 

kaynağı sizin yaşadıklarınızda değil de kalıtımsal mirasınızdaysa? 
Psikolog, eğitmen ve yazar Mark Wolynn; Seninle Başlamadı 
adlı kitabında, travmaların genetik kodlarla nesilden nesile 

aktarılabileceğini ortaya koyuyor. Yıllar süren uzun çalışmalar 
ve klinik incelemeler sonucu kaleme alınan eser, günümüzde 

psikoloji dünyasının en önemli konu başlıklarından birini 
irdeliyor: Yaşanan travmaların izlerine soyun devamında da 

rastlanması… Yapılan bilimsel araştırmalarla da ispatlanan bu 
gerçek, psikoloji alanında yepyeni yaklaşım ve çözümleri de 

beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda Mark Wolynn; okurlarına, 
yaşadıkları psikolojik buhranlar için “Seninle başlamadı.” diyor.
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BULMACA
Sudoku

    8 1 5
  5      7 6
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        9 8
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 4 7 3   2
  8 1 3   4  2
   4    1  9
   5  2 4

 3  2  4  5  8
    3  7
  6      4
  9 1    4 5
 2 3  1  4  8 6
  4 5    3 1
  2      6
    8  9
 9  4  6  7  5

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Kafatası kemikleşmeden önce kemiklerin 

birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölüm
2. Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp 

hava ile karışmasını sağlayan cihaz
3. Hassasiyet sonucu ortaya çıkan deri 

döküntüleri ve kaşıntı ile belirgin bir durum
4. Nazım Hikmet’in Akşam gazetesine yazdığı 

yazılarda kullandığı takma ad
5. Abartılı karikatürize, akılcılığı zorlayan, karşıt 

görüntüleri birleştiren 
6. Canlıların hücre, doku ve organlarının 

görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine 
geldiklerini inceleyen bilim dalı

7. Daha çok ormanlarda yaşayan ve yanar dönerli 
mavi ya da mor pırıltılar saçan beyaz benekli, 
kahverengi kelebek

8. Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan 
alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak 
kenarından dışarı doğru uzanmış oluk

9. Yapı öğelerinin, çimento ya da tutkal 
gibi kimyasal ya da mekanik bağlayıcı bir 
bağlayıcı ile birbirine yapışması

SOLDAN SAĞA
1. Nohut büyüklüğünde hamur taneleri ve 

sarımsaklı yoğurtla yapılan bir yemek 
2. Sanayi ve tarımda kullanılan, tekerlekler 

üzerine kurulmuş, istenilen yere çekilebilen 
patlamalı motor veya buhar makinesi

3. Malzemesini günlük yaşamdan alan ve 
olağan insanlarla devlet memurlarını ele alan 
Hint tiyatrosu 

4. Tatar mutfağına özgü, ‘ağzı açık’ da denilen 
ve içine kıyma konularak hazırlanan bir tür 
çörek

5. Adana ve Mersin yöresinde güğümle 
doldurularak sokaklarda satılan ve böbreğe 
iyi geldiğine inanılan meyankökü şurubu

6. Kadınların başlarını ve boyunlarını sardıkları 
dantelden veya ipekten uzun eşarp
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Bir karıştırma kabına dil peyniri hariç 
köfte için gerekli tüm malzemeleri 
aktarıp güzelce yoğurun. Kıvam alan 
karışımı 8 parçaya ayırıp her birinin içine 
dil peynirlerini yerleştirin ve yuvarlayarak 
köftelerinize şekil verin. Tavada yağ 
ilavesiyle az miktarda pişirip ocaktan alın. 
Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serip 
köfteleri üzerine dizin. Milföyleri şeritler 
halinde kesip her bir köftenin üzerine 
önce artı, ardından x şeklinde 4 adet 

milföy şeridi koyun. Milföylerin uçlarını 
köftelerin alt kısmına doğru kıvırın. Yine 
milföylerin üzerine fırçayla yumurta sarısı 
sürün. Çörek otu da serpiştirerek 190 
derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar 
pişirin. O pişerken yoğurt sos için gerekli 
tüm malzemeleri bir kase de karıştırıp 
servis tabaklarına yayın. Pişen köfteleri 
yoğurt sosun üzerine oturtun. Kırmızı toz 
biber serpiştirerek servis edebilirsiniz. 

Elinize sağlık, afiyet olsun.

Malzemeler

H
az

ırl
an

ış
ı
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•  500 gram dana kıyma
•  1 adet rendelenmiş soğan
•  1 diş ezilmiş sarımsak
•  1 adet yumurta
•  1/2 demet maydanoz(kıyılmış)
•  1 su bardağı galeta unu
•  2 yemek kaşığı sıvı yağ
•  4 yemek kaşığı su
•  1,5 çay kaşığı tuz
•  1 çay kaşığı karabiber
•  1,5 çay kaşığı kimyon
•  1 çay kaşığı toz kırmızı biber
•  110 gram dil peyniri (küp doğranmış) (içi için)
Üzeri için:
•  2 yaprak milföy hamuru
•  1 adet yumurta sarısı
•  1 yemek kaşığı çörek otu
Yoğurtlu sos için:
•  2 su bardağı çırpılmış yoğurt
•  1 çay kaşığı tuz
•  1 diş sarımsak
•  1 avuç dereotu
•  1 avuç taze nane

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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