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Çocukluğa
özlem
e saf ne kadar temiz kalplerimiz, ne büyük
hayallerimiz vardı değil mi?
Mahalle bakkalından gazete kağıdından
yapılmış külahlara 25 kuruşluk kaymaklı bisküvi
almanın sınırsız mutluluğunu yaşayıp, ilk mektep
bitince bisiklet ile ödüllenmeyi bekleyen, hayat
ansiklopedisinden çizgisiz kağıda ödev yapan,
azıcık hastalansak sabaha kadar başımızda bekleyen
anamızın elinden tavuk suyuna çorba içen, tarhana
çorbasının dumanında radyodan arkası yarın
dinleyen, misafir geldiğinde amcalara şiir ya da
şarkı icra ederek ana-babamızı gururlandıran,
akşam ev oturmalarında yaşıtlarımızla masanın
altında oyun oynamayı keyif bilen, sobelenmemek
için en iyi seçmeye çalışırken heyecandan kalbi
güm güm atan, ip atlayan-topaca kaytan saran,
bir ekmek arası peynir domatesle öğünümüzü
arkadaşların gülen yüzlerinde paylaşan, küçücük
ellerimizle erişte kesen, sabah kümesten sıcacık
yumurta toplayan, toprak çapalayan, tohum eken,
ekin biçen, parmak parmak üstüne koyup küsen,
hemen ardından parmak halkasını açıp barışıveren
masum mu masum çocuklardık biz.
Rüzgar gördük mü uçurtmaya sevdalanıp,
çıtalısının çıktığı yükseklikte yürek dökerdik
özgürlüğe.
Yere düşen arkadaşımız oldu mu oyunu bırakıp
başına toplanırdık, vicdanımız elvermediğinden.
Akşam üstleri her evden komşusuna tabak tabak
yemek taşırdık, inancımız gereği.
Pazar sabahları kahvaltı, akşam oldu mu yer
sofrasında ailecek toplaşmak vaz geçilmezimizdi.
Çarşamba günleri aile matinesinde sinemaya
gitmek meğer ne büyük bir lüksümüzmüş! Cüneyt
Arkın ya da Ayhan Işık perdeye yansıdığında
alkışlamak neyin nesi diye durup düşünmezdik, var
gücümüzle çırpardık ellerimizi.
Eş-dost-akraba kim varsa; kalabalık
pikniklerimiz olurdu yemyeşil kırlarda. Karpuzu
akan suya, yiyecekleri ağaç dalları arasına koyardık
serin serin dursun diye.
Daha da neler neler… Belki pek kırımız kalmadı
artan nüfus ve yapılan binalardan geriye.
Akan sular eskisi kadar gür de değil, temizde
değil. Göller bile kuruyor küresel ısınmaya ve iklim
değişikliğine kurban. Yemek taşımıyoruz belki hatta

tanımıyoruz bile komşumuzu. Sinema perdesinde
alkışlayacak o kahramanlar da kalmadı, olanı da
alkışlamak komik bulunur oldu.
Çocuklarımızdan çok daha şanslıydık, ip
atlayamıyorlar, misket oynayamıyorlar, mahalle
arkadaşlığına hasretler… Bilgisayar, telefon
ekranlarına sıkışıp kalmış kocaman ve renkli bir
dünyanın yalnızlığındalar.
Ama; hala çocuklar masum, çocuklar saf ve
tertemiz. Ne kaybettik neleri çok özledik çok fazla
hesabına girmeden yaşamayı öğretti teknoloji
bize. Geçmişe duyduğumuz hasletler amenna
ama geçmişte yaşamayı değil güne adapte olmayı
başarmayı yaşamanın tek şartı olduğunu öğretti.
Durmak değil belki de koşmak gerek,
yetişebilmek için. Ah çekmek değil şükretmek
gerektiğini.
O masum yürekli çocukların biz olduğunu
unutmamamız gerektiğini. Hani der ya şair;
biz büyüdük ve kirlendi dünya… Kirlettiysek
temizlemek bizim vebalimiz, aldıysak vermek.
Kırdıysak onarmak bizim vebalimiz, kaybettiysek
yerine yenisini koymak. Hiç değilse olabildiğince…
Evet Dostlar, çocuklar hala masum ve tertemiz.
Tıpkı bizim de olduğumuz gibi. Ne olursa olsun, o
yürekler hala bizlerde atmaya devam ediyor. Tek bir
şey var ki; farkında olalım.
Ne kadar zor olursa olsun tekrar komşumuza
bir tabak yemek, bir tas tarhana çorbası verebiliriz,
dumanında belki bir hayale dalarlar. Bir ustaya bir
değerlimize bir alkış gönderebiliriz belki gönlü
alınıp, yüzünde bir tebessüm olabiliriz. Bir hafta
sonu yeniden uçurtma uçurabiliriz evlatlarımızla,
çıtalı hani kuyruğu dalga dalga… Karpuzu
koyabilecek bir su kenarı bulabiliriz, dalına salıncak
kuracak bir ağaç dalı; henüz hepsi tükenmemişken.
Yani Dostlar, asıl mesele bizde, yürekte…Bir
bakın bakalım geçmişten ne kalmış içimizde ve
neyi yapmamıza ne engel ? Bize bizden öte engel
olmadığını göreceğiz muhakkak. O zaman haydi
kaldırın kendinizden kendi gölgenizi ve açın
yüreğinizi umuda, sevgiye. Her şey o kadar kötü
değil aslında, biz gönlümüzü karartmadığımız
sürece. Unutmayalım; nasıl bakarsak öyle görürüz.
O zaman; bugün bundan sonraki hayatınızın ilk
günü olsun. Her daim yeniden başlamalara yeter bir
merhaba… O zaman Dostlar; merhaba.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi
CNG yakıt sistemli
273 adet yeni Mercedes-Benz
Conecto’yu filosuna katıyor

Mercedes-Benz Türk, Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO’nun
açtığı yeni otobüs ihalesini kazanarak toplamda 273 adet olacak
CNG yakıt sistemli Conecto modelinin teslimatlarına önümüzdeki
6 ay içinde başlıyor. Çevreci özellikleriyle doğanın korunmasına
katkı sağlayan Yeni Mercedes-Benz Conecto modellerinin 168
adedi “Körüklü” ve 105 adedi de “Solo” olarak belirlendi.
6
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Ankara halkı, 2012 yılında Ankara
Büyükşehir Belediyesi-EGO’ya
teslim edilen 180 adet dizel körüklü
Conecto’nun ardından, yeni güvenlik
ve konfor donanımlarına sahip,
çevreci özellikleriyle öne çıkan
Yeni Conecto CNG modelleriyle
buluşmaya hazırlanıyor. CNG’li
otobüsler COVID-19 salgınına karşı
geliştirilen, her iki dakikada bir
aracın içindeki havanın sürekli ve
tamamen yenilenmesini sağlayan
aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde
99,9 oranında tutma özelliği olan
aktif filtrelere de sahip.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
2021 yılında açtığı yeni otobüs alım
ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk,
toplamda 273 adet CNG’li otobüsü,
Ankara halkının kullanımına sunmaya
hazırlanıyor. Dünyanın en modern otobüs
fabrikalarından olan Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen,
çevreci CNG yakıt özelliğine sahip
Yeni Conecto Solo ve Conecto Körüklü
modellerinin ilk teslimatları 6 ay içerisinde
gerçekleştirilecek. 168 adedi MercedesBenz Conecto Körüklü CNG ve 105
adedi de Mercedes-Benz Conecto Solo
CNG olarak belirlenen engelli erişimine
uygun otobüsler; elektronik süspansiyon,
tam otomatik dijital klima, sessiz ve
titreşimsiz çalışan motor gibi yüksek
konfor özelliklerinin yanı sıra; elektronik
fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme
sistemi, devrilme dayanımı gibi güvenlik
özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca tüm otobüsler; COVID-19 salgınına
karşı geliştirilen, her iki dakikada bir aracın
içindeki havanın sürekli ve tamamen

yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı
ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma
özelliği olan aktif filtrelere de sahip.
Ankara Büyükşehir BelediyesiEGO’nun açtığı yeni otobüs ihalesini
kazanan firmaların açıklanmasının
ardından, 26 Mayıs 2021 Çarşamba
günü gerçekleştirilen törenle; Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün ile ihale
sözleşmesini imzalayarak teslimat
takvimini başlatmış oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, teslimat töreninde
yaptığı konuşmada; “Ankara Büyükşehir
Belediyesi’ndeki görevimize başladığımız
gibi, Ankaralıların ihtiyaçlarını tespit ederek
gerekli alanlarda yatırımlarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. Bugün açmış olduğumuz
ihalenin en önemli aşamalarından birini
daha nihayete erdirmiş bulunuyoruz. EGO
Genel Müdürlüğü bünyesine katılacak
otobüslerin yüzde 90’ının çevre dostu
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CNG yani doğalgazlı olması gerektiğine
karar vermiştik. Ayrıca bu kapsamda 2
adet ‘Doğalgaz Dolum İstasyonu’nun
ihale süreci de devam ediyor. Tüm bu
çabalarımız, Ankara halkının kaynaklarının
en verimli şekilde kullanılmasının yanı
sıra, geleceğimize daha yeşil bir çevre
bırakmak içindir. Doğa dostu yeni
otobüslerimiz için açtığımız ihaleyi
Mercedes-Benz Türk şirketi, en ekonomik
teklifi vererek kazanmış olup, toplamda
bu 273 adet CNG’li yeni otobüsümüzü
bizlere teslim etmeye hak kazanmıştır.
Özellikle CNG’li otobüsler konusunda
yaptıkları yatırımlar, otobüslerinin düşük
yakıt tüketimleri ve işletim maliyetleri, bu
sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Ankara halkının kaynaklarını en verimli
şekilde kullanma hedefiyle çıktığımız bu
yolda, yeni otobüslerimizin şimdiden
tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını
diliyorum. Ayrıca Türkiye’de üretilen bu
otobüslerde emeği geçen tüm MercedesBenz Türk çalışanlarına ve yöneticilerine
de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı,
huzurlu, konforlu, güvenli ve çevreci
yolculukların yapılacağı nice yıllarda
otobüslerimizi kullanmamızı
diliyorum.” dedi.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, törende yaptığı konuşmada;
“Mercedes-Benz Türk olarak, dünyanın
en modern otobüs fabrikalarından biri
olan ve Ankara halkı ile buluşturulacak
otobüslerimizin de üretileceği İstanbulHoşdere Otobüs Fabrikamızda 25 yılı aşkın
süredir hizmet veriyoruz. Bugün burada
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilecek
toplam 273 adet CNG yakıtlı Conecto
otobüsümüzü 6 ay içinde Ankaralılarla
buluşturacak olmanın haberini sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu ihalenin sonuçlanmasında çok
değerli bir noktayı daha sizlere aktarmak
isterim. CNG’li otobüslerimiz için Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası tarafından
da çok değerli bir finansal destek
alındı. Bu sayede Ankaramız, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası’nın kentsel
sürdürülebilirlik programı kapsamındaki
yeşil şehirler programının 44. üyesi oldu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yeşil
şehirler programı; her üye şehrin daha
düşük karbonlu ve daha yaşanabilir bir
geleceğe doğru ilerlemesi için tasarlanmış
bir önlem planıdır.
8
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26 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen imza törenine
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel
Müdürü Nihat Alkaş ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer
Sülün, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy,
Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş katıldı.

Hoşdere Otobüs Fabrikamızda
üretilen çevreci özelliklerdeki CNG’li
otobüslerimiz ile hem Ankara’nın hava
kalitesi artacak hem de belediyenin
kaynakları en verimli şekilde kullanılacak.
CNG’li otobüslerin tercih edilmesinde
en önemli etkenler; kullanım esnasında
sağlanan düşük yakıt tüketimi ve
dolayısıyla oluşan maliyet avantajlarıdır.
Ve elbette çevreye yayılan partiküllerin
olmamasıdır. Bu ihale kapsamında
sadece satın alınırken değil, kullanım
ömrü boyunca oluşabilecek masraflar
ve çevreye olan etkileri de göz önünde
bulundurularak, en verimli araçların
Mercedes-Benz olarak seçilmesi bizleri
ayrıca gururlandırmıştır. İhalenin de
toplam sahip olma maliyeti baz alınarak
gerçekleşmiş uluslararası finansmanlı bir
ihale olması, belediyemizin ve şehrimizin
kaynaklarının en verimli şekilde
kullanılması açısından büyük önem arz
etmektedir.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine sağladığımız katkıda
bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini de son
derece kıymetli buluyorum. Bu kararın
alınmasında başta Ankara Büyükşehir

Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş
olmak üzere; EGO Başkanı Sayın Nihat
Alkaş ve tüm meclis üyelerimize teşekkür
ederken, bu ihalede emeği geçen değerli
yöneticilerimize ve elbette Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda bu otobüslerin
her birinde emeğini esirgemeyen
arkadaşlarıma da huzurlarınızda
tebriklerimi sunuyorum.” dedi.

COVID-19 salgınına karşı
otobüslerin içindeki hava,
iki dakikada bir tamamen
yenileniyor
Mercedes-Benz örnek niteliğinde
güvenlik donanımları sunmaya devam
ediyor. Covid-19 pandemisine karşı
otobüslere takılan yeni iklimlendirme
sistemi bu güvenlik donanımlarının
başında yer alıyor. Mercedes-Benz
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan
Şubat 2021 itibarıyla çıkan tüm şehir içi
otobüslerde aktif filtreler standart
donanım oldu. Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim edilecek
otobüsler de bu aktif
klima yazılımı ve aktif
filtrelere sahip.

Mercedes-Benz otobüslerinin yeni
klima teknolojisi, yayılım riskini en aza
indirmek için tasarlandı. Tam otomatik
iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki
havayı sürekli olarak değiştiriyor. Her iki
dakikada bir aracın içindeki hava sürekli
ve tamamen yenileniyor. Ofislerde en az
saatte bir, diğer yaşam ortamlarında ise
en az iki saatte bir havanın yenilendiği
düşünüldüğünde, Mercedes-Benz
otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin
üstün teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.
Yeni iklimlendirme sistemine sahip
klimaların olduğu otobüslerin ön ve arka
kapısına yapıştırılan logolu özel etiket ile
yolcular, araca binmeden önce aktif filtre
varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.

CNG’li otobüsler 		
Türkiye’de 2 farklı 		
seçenekte sunuluyor
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen
CNG’li Conecto’nun “Solo” ve “Körüklü”
olarak iki versiyonu bulunuyor.
Next Generation Conecto Projesi
kapsamında üretilen araçlarda
12 ya da 18 metrelik versiyonlar
sunuluyor. CNG’li Conecto
modellerinde yeni 7,7 litre
hacimli M 936 CNG motor, özellikle
bu otobüslerin kullanımı için tasarlandı.
1.200 Nm tork üreten motor, dizel Euro
6 standartlarından daha düşük emisyon
değerlerine sahip olması sebebiyle daha
çevreci özellikler gösteriyor. Bu motorun
kompakt yapısı, aynı zamanda hafiflik,
servis bakım kolaylığı ve genel anlamda
düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

CNG’li otobüsler en çok tercih
edilenler arasında
Mercedes-Benz, CNG’li otobüs
konusunda, uzun yıllardır sürdürdüğü
AR-GE faaliyetleri ve dünyanın
farklı şehirlerinde kullanılan çevreci
otobüsleri sayesinde kapsamlı bir bilgi
birikimine sahip. CNG’li otobüslerin
tercih edilmesinde en önemli etkenler;
kullanım esnasında sağlanan düşük
yakıt tüketiminden kaynaklı maliyet
avantajı ve çevreye yayılan partiküllerin
olmaması. Yakıt fiyatlarının yüksek
olduğu ülkeler ya da yeşil belediyecilik
anlayışına sahip bölgelerde özellikle
CNG’li otobüsler tercih ediliyor.
2021 RADÜS DERGİSİ
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Total, TotalEnergies’e
dönüşüyor

İstanbul, 1 Haziran 2021 – Total,
şirketin çok çeşitli ve kapsamlı bir
ürün gamı sunan bir enerji şirketi
olarak değişmesi sonucu stratejik
dönüşümünü kurumsal kimliğine
yansıttı, adını TotalEnergies olarak
değiştiriyor. Bu karar, hissedarlar
kurulunun neredeyse tamamının
desteğiyle onaylandı. İsim
değişikliğiyle birlikte TotalEnergies
yeni bir görsel kimliğe bürünüyor.
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TotalEnergies Yönetim Kurulu ve İcra
Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada “Enerji
hayattır. Hepimizin ihtiyaç duyduğu enerji
aynı zamanda bir ilerleme kaynağı. Bu
nedenle bugün, iklim sorunuyla karşı
karşıya olan gezegenimizin sürdürülebilir
kalkınmasına katkıda bulunmak üzere
yeni enerjilere doğru birlikte yelken
açıyoruz. Enerji kendini baştan yaratıyor
ve bu da bizim enerji yolculuğumuz. Enerji

dönüşümünde dünyanın önde gelen
aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda Total bir
dönüşümden geçerek TotalEnergies
haline geliyor” dedi.
Bu yeni isim ve yeni görsel kimlik,
TotalEnergies’in kendisi için çizdiği kararlı
rotayı yansıtıyor: daha ulaşılabilir, güvenilir
ve temiz enerjiler üretmeyi ve sağlamayı
taahhüt eden çok kapsamlı bir ürün gamı
sunan bir enerji şirketi.

2021 RADÜS DERGİSİ 11

IVECO’dan Hüner’e 40 adet
S-WAY çekici teslimatı
IVECO’nun İstanbul yetkili
satıcılarından Istanbul
Fiat Otomotiv satışını
gerçekleştirdiği 40 adet S-WAY
AS440S51 T/P çekicileri Hüner
Uluslararası Taşımacılık
firmasına teslim etti.
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Hüner’in Hadımköy merkez ofisinde
gerçekleşen teslimat törenine Hüner adına
İbrahim Hüner, Arda Hüner katılırken IVECO
adina IVECO genel müdürü Hakkı Işınak,
pazarlama genel müdür yardımcısı Tansu
Giz, hafif orta vasıta satış müdürü Erkan
Erşin, ağır vasıta bölge satış müdürü Yusuf
Pekel, Istanbul Fiat yönetim kurulu başkanı
Cem Arı, genel müdürü Hikmet Yılgör,
İstanbul Fiat agir vasita satış müdürü Alper
Akbay, satış temsilcileri Eray Üstün, Ersel
Ersöz katılmışlardır.

Törende Hakkı Işınak İbrahim
Hüner’e günün anısına bir plaket
takdim etmiştir
Türkiye’de %100 yerli sermayeli en
büyük uluslararası taşımacılık firması
oldukları olduklarını ifade eden İbrahim
Hüner filolarında 50 adet IVECO çekici
bulunduğunu ve bu araçlardan memnun
oldukları için tekrar tercihlerini IVECO
S-WAY’den yana kullandıklarını ifade
etmiştir.
Istanbul Fiat yönetim kurulu başkanı Cem
Arı ise yaptığı konuşmada “Bu teslimat
Hüner ile ilişkimizde önemli bir adım,
kendilerine satış sonrasında da en iyi
hizmeti vereceğiz” ifadesini kullanmıştır.

IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak
ise şunları söylemiştir ”Hüner aynı zamanda
önemli bir iş ortağımız, daha önce teslim
ettiğimiz ürünlerden ve satış sonrası
hizmetlerimizden memnun olmaları çok
sevindirici, bu yatırımın Hüner ailesine
hayırlı olması diliyorum”

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.
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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 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.

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. Toplam Sahip Olma
Maliyetine etki eden tasarım unsurları ise
tamir maliyetlerini dramatik olarak azaltan
çok-parçalı tampon gibi yalnız etkilenen
parçanın değişmesini sağlayan özellikler.
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ONA YÜKLENEBİLİRSİNİZ

ONA YÜKLENİN. 40 tona kadar olan yükü kolaylıkla taşıyabilir.
ONU YORUN. Hiçbir arazi görevi onun için yeterince zor değildir.
ONA GÜVENİN. Yüksek performans ve güvenilirlik.

ŞİMDİ SİZİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMAZ.
TÜM OFF-ROAD ARAZİ SEÇENEKLERİ İLE.
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New Holland’ın daha güvenli
sürüş donanımıyla ürettiği
traktörler çiftçilerle buluşuyor
New Holland, kullanıcı
emniyetini ön plana çıkaran,
daha güvenli sürüş ile daha fazla
konfor sağlayan traktör ana
çerçeve yönetmeliğine (TMR)
uygun traktör modelleriyle yine
farkını gösteriyor.

18 Mayıs 2021 – Türkiye’nin lider traktör
markası New Holland ürün gamını, daha
fazla güvenlik ile maksimum konforu
bir arada sunacak şekilde yeniledi. Son
2 yılda, 7 farklı model ve 4 farklı seri
traktörü çiftçilerin beğenisine sunan New
Holland, hem mevcut ürün gamı hem de
pazara yeni sunduğu tüm modellerini
traktör ana çerçeve yönetmeliği (TMR)
düzenlemelerine uygun şekilde üretiyor.
New Holland marka traktörler yeni
devreye giren yönetmeliğe uyumlu
olarak kullanıcı emniyetini ön plana
çıkaran kaporta hatlarında keskin
köşelerin giderilmesi, kuyruk mili
gibi hareketli parçaların kontrolsüz
çalışmasının engellenmesi ve elektrik
güvenliği donanımına akü şalterinin
eklenmesi gibi değişimleri içerecek
şekilde üretiliyor.
New Holland, tamamı güncel yönetmelik
ve düzenlemelere göre şekillenen ürün
gamıyla, Türk tarımı ve çiftçisi için ‘en iyiyi
sunmayı’ sürdürüyor
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Yenilemelerle birlikte mekanik akü şalteri,
kuyruk mili sistemine bağlı olan koltuk
sensörü, geniş görüş açısı sunan çift taraflı
yan aynaları, ilerleme hızını gösteren dijital
ekranı gibi birçok donanımı da bünyesinde
barındıran New Holland TT/TTB ve Classic
Modelleri, 56s, T480S/B, T540S/B, T580B,
T4S, TT4.75, T3F, TD4B, TD4.100F, TDD/
TDD Bluemaster ve TR5 EC traktörleri
gelişen güvenlik özelliklerinin yanı sıra,
tarla ve bahçelerde en yüksek verim ile
performansı bir arada sunuyor.
New Holland; traktörlerinde; yüksek ikinci
el değeri, geniş bayi ve servis ağı ve hızlı
ulaşılabilir uygun fiyatlı yedek parça gibi
farklı birçok avantajı da beraberinde
sunuyor. TMR düzenlemelerine uygun
şekilde yenilenen mevcut New Holland ürün
gamındaki modelleri ve New Holland’ın
bu yıl çiftçilerin beğenisine sunduğu
yepyeni modelleri TT ve TTB Classic, 50-56s,
T540S/B, TD4.78B, T4S ve T3F hakkında tüm
detaylı bilgilere www.newholland.com.tr/
adresinden ulaşılabiliyor.
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Mercedes
Benz’den
Yıldız
Kızlara
çevirimiçi
bilişim
teknoloji ve
kodlama
eğitimleri

Robincode.org iş birliği ile hayata geçirilen
ve çevrim içi olarak düzenlenen “Teknolojiyi
Yöneten Geleceğini Yönetir” temalı
Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim
Programı’na bu sene 65 öğrenci katılıyor.

28 Nisan’da başlayan program,
Haziran ayında öğrencilerin projelerini
oluşturmalarının ardından tamamlanacak
Mercedes-Benz’in ÇYDD (Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte
2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi
destekleyerek başlanılan “Her Kızımız Bir
Yıldız” projesi, 17 yıldır aralıksız olarak
sürdürülüyor. Proje kapsamında meslek
lisesi öğrencilerine burs veren MercedesBenz, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine
de desteğini sürdürmeye devam ediyor.
Proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye
burs veriliyor. “Her Kızımız Bir Yıldız”
projesi, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına
alan pandemi sebebiyle, geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da eğitimlerine çevirimiçi olarak
aralıksız devam ediyor. Canlı yapılan
eğitimler sayesinde “Her Kızımız Bir Yıldız”
projesine dahil olan öğrenciler, koşullar ne
olursa olsun destekleniyor.

Eğitimler internet üzerinden canlı
yayınlarla gerçekleşiyor
Öğrenciler için hazırlanan, “Teknolojiyi
Yöneten Geleceğini Yönetir” Mercedes-

Mercedes-Benz, 2004 yılında
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle
hayata geçirdiği “Her Kızımız
Bir Yıldız” projesi kapsamında
meslek sahibi olmak isteyen kız
öğrencilere burs vermenin yanı
sıra farklı alanlarda da katkı
sağlamaya devam ediyor.
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Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim
Programı, 28 Nisan’da başladı. Haziran
ayına kadar devam edecek programda
65 öğrenci eğitim alıyor. Eğitimlerde
kendi uygulamalarını yapabilecek
konuma gelebilen Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl
becerilerini geliştirerek birer dijital
vatandaş olurken, gelecekte yönelmek
istedikleri herhangi bir meslekte teknoloji
ile olan bağlarını kuvvetlendiriyorlar.

Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama
Eğitimleri 4 yıldır devam ediyor
Mercedes-Benz, “Her Kızımız Bir Yıldız”
projesini derinleştirmek ve sağlanan etkiyi
artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu
kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında
mesleki gelişime yönelik eğitimleri de
dâhil etti. Bu çerçevede bursiyerlerine
Robincode.org iş birliği ile her yıl
“Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimleri”
verilmeye devam ediliyor.

Mezun bursiyerlere iş alanında
fırsatlar yaratılıyor
Mercedes-Benz, eğitimini tamamlayan
Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam
olanakları da sunuyor. Bugüne kadar
eğitimini tamamlayarak istihdam edilen
Yıldız Kızlar, Mercedes-Benz bünyesindeki
mavi yakalı çalışanların yüzde 20’sini
oluşturuyor.
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Ford Otosan’dan kurumsal girişim sermayesi şirketi...

Ford Otosan’dan
girişim ekosistemi ile
rekabette sınırları değiştirecek
önemli adım: “Driventure”
Türk otomotiv sanayinin öncü
şirketi Ford Otosan, elektrikli ve
bağlantılı yeni nesil ticari araç
projelerini hayata geçireceği 2
milyar euroluk (20,5 milyar TL)
Türkiye’nin en büyük otomotiv
yatırımının ardından, otomotiv
endüstrisi ve mobilite dünyasının
geleceğini şekillendirecek yeni
fikir ve teknolojileri bulmak ve
büyütmek amacıyla kurduğu
kurumsal girişim sermaye şirketi
Driventure’u tanıttı.
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Driventure, yeni nesil rota optimizasyon
platformu ‘Optiyol’ ve elektrikli araçlar
için akıllı mobilite çözümü ‘Bluedot’ ile ilk
yatırımlarını hayata geçirdi.
Avrupa’nın ticari araç üretim lideri
Ford Otosan, otomotiv sanayinin
dönüşümünde kilit rol üstlenecek
yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim
ekosistemi ile hayata geçirmek üzere
kurumsal girişim sermayesi şirketi
‘Driventure’u kurdu. Ford Otosan’ın
girişim sermaye şirketi olan Driventure,
mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik,
otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar
odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve
teknolojileri geliştirecek.

Yenigün: “Girişimlerin bizimle hem
büyümelerini hem de birlikte yenilikçi
projeler geliştirmelerini hedefliyoruz”
Driventure’ın amacının Ford Otosan
ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve
rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı
girişimler bulmak ve stratejik yatırım
yapmak olduğunu altını çizen Ford
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,
şunları söyledi:
“Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji
ve mobilite bazlı start-up ekseninde
dikkat çekici büyümesine devam ediyor.
2009’dan bu yana, sadece ‘akıllı hareketlilik
- mobilite’ alanında girişimlere 260.6
milyar dolarlık yatırım sağlandı ve

2020’de bu rakama 41.1 milyar dolar
daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak,
müşteri beklentilerine yanıt verememek,
geç kalmak anlamına geliyor. Ford
Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı
üretim ortamında başarılı olmak için,
şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda
değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri,
uygulamaları benimsemeleri gerektiğini
görüyoruz. Bu doğrultuda, uzun
süredir gerek kurum içindeki girişimleri
gerekse de yerel ve uluslararası girişim
ekosistemini yakından takip ediyoruz.”
Bu bakış açısıyla, girişim ekosistemi
ekseninde neler yapabileceklerine dair
çalışmalara başladıklarını vurgulayan
Yenigün, “Ford Otosan olarak, girişim
ekosistemini hem Türkiye’de hem
dünyada takip edebilecek, fırsatları
ve yeni teknolojileri anlayacak bir

yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş
modellerini ve olası iş birliklerini hayata
geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete
geçtik ve kurumsal girişim sermayesi
şirketi olarak “Driventure”u kurduk.
Driventure ile yatırım yapacağımız
girişimlerin sadece büyümelerini değil
bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata
geçirmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.

Global odakla ‘akıllı ulaşım’ teknoloji
girişimlerine yatırım yapacak
Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler
Direktörü Gül Ertuğ ise, Driventure
ile yatırım yapmayı planladıkları odak
alanlarını ve hedeflerini şöyle aktardı;
“Driventure bünyesinde otonom
teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri
deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite),
endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak
üzere başlangıçta 6 odak alanda
start-up ve girişimcilerle iş birlikleri
geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure
ile stratejik rekabet avantajı yaratmak,
bununla birlikte pazardan bilgi ve içgörü
kazanmayı amaçlıyor, aynı zamanda Ford
Otosan’ın yeni iş geliştirme anlamında
çevikliğini artırmayı ve kurum içi
girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz.
Driventure’ın potansiyel yatırım alanları
ve coğrafyasında ise hem Türkiye’den,
hem de yurtdışındaki önemli girişim
ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz.
Bugüne kadar 300’ün üzerinde görüşme,
10’un üzerinde girişimle derinlemesine
değerlendirme gerçekleştirdik. Tüm bu
ekosistem keşfi sonucunda Driventure
ile 2 önemli girişime yatırım yaparak
bünyemize kattığımızı da gururla
paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

operasyonel süreçlerde imza alma,
sipariş detayları, görsel gibi konularda da
önemli avantajlar sağlıyor. Proje ile Ford
Otosan’ın rota optimizasyonu & lojistik
bilgi birikimine de erişim sağlanması
hedefleniyor.
Şirketin bir diğer önemli yatırımı ise
elektrikli araç sürücülerini ve şarj
istasyonlarını bir araya getiren akıllı
mobilite çözümleri sunan ‘Bluedot’. Daha
sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli
bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği
yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı
zamanda filo yöneticilerinin elektrikli
dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde
çalışıyor. Tüm dünyada yükselen elektrikli
araç trendine paralel olarak öne çıkan
Bluedot, esasen Ford Otosan’ın elektrikli
araç müşterileri için akıllı bir mobilite
çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.

‘Driventure’ ile 2 önemli projeye
yatırım: ‘Optiyol’ ve ‘Bluedot’

Gül Ertuğ

Driventure’ın hayata geçirdiği ilk
yatırımlarından biri olan ‘Optiyol’, yeni
nesil rota optimizasyonu çözümü olarak
verimli ve pratik rota planları sunuyor.
Optiyol çözümlerinin Ford Otosan’nın ağır
ticari markası Ford Trucks ve son teslimat
çözümlerinde kullanılması öngörülüyor.
Türkiye’nin farklı illerinde milyonlarca
teslimat ile başarısı kanıtlanmış yeni
nesil rota optimizasyonu Optiyol, esasen
‘veri’ye dayalı bir teknoloji platformu
olarak öne çıkıyor. Sürücü ve işletmelerin
haritadaki tüm rotaları görüntülemesini,
rota mesafeleri, maliyetleri ve kapasite
kullanımı gibi farklı metrikleri analiz
etmelerine imkan sunuyor. Ayrıca

Haydar Yenigün
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Güvenok
Lojistik
filosunu OKT
tankerleri ile
güçlendiryor
Uluslararası lojistikte başta Avrupa,
Güney Afrika ve Ortadoğu’da faaliyet
gösteren akaryakıt sektörünün önde
gelen kuruluşları olmak üzere, farklı
coğrafyaların ihtiyaçlarına özel
çözümler sunarak Dünya’da adından
söz ettiren OKT Trailer, ülkemizde
faaliyet gösteren Güvenok Lojistik’in
akaryakıt sektöründe sağladığı
uluslararası taşımacılıkta yeni filo
yatırımlarında çözüm ortağı olmaya
devam ediyor.
Karayolunda tehlikeli madde
taşımacılığında sıvı haldeki dökme petrol
türevlerinin taşınmasına yönelik öncü bakış
açısı, hâkimiyeti ve geçmişten bugüne
artarak gelen bilgi birikimi ile hizmet ettiği
sektörlerde standartları değiştiren OKT
Trailer; 10 yılı aşkın süredir iş birlikteliğinin
devam ettiği akaryakıt taşımacılığı
sektörünün öncü firmalarından Güvenok
Lojistik’e 4 adet Araç Üstü Eliptik Tanker
aracının teslimatını gerçekleştirdi.

MARAŞ: GÜÇLÜ FİLOLOLARIN
ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ
Tehlikeli madde taşımacılığında kalitesi
ile tüm dünyada kendini aratan ve
uluslararası yetkili makamlardan birçok
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tasarım tip onayına sahip geniş opsiyonel
özellikleri ve konfigürasyon seçenekleri
sunduğumuz tankerlerimiz ile kullanıcı
ergonomisini arttırırken yüksek hacimdeki
dinamik yükleri zor şartlar altında güvenli
taşınabilir hale getiriyoruz diyen OKT
Trailer Yönetim Kurulu Üyesi ve Satın alma
Koordinatörü Fatih Maraş; “Dünya’da ve
ülkemizde özel ürünlerimiz ile ön plana
çıkıyor, coğrafi koşullar, taşıma kapasitesi,
kullanıcı ergonomisi, aerodinamik yapı
ve sektörümüzde gelişen teknolojik
özellikleri ürünlerimize yansıtarak 3
kıtada 48 ülkede faaliyetlerimize devam
ediyoruz. İnovasyonun peşinden giderek
yurt içi ve yurt dışı pazarda lojistik
sektöründe hizmet eden güçlü filolara
çözüm ortağı oluyoruz. Güvenok lojistik
şirketinin akaryakıt taşımacılığında
ihtiyaç duyduğu desteği anlayıp birebir
karşılamayı hedefleyerek çözüm ortağı
olduk. Kendileri ile uzun süredir devam
eden çalışmaktan ve gerçekleştirdiği
operasyonlara değer katmaktan dolayı
mutluluk duyuyoruz.”dedi.

ZORLU: GÜÇLÜ FİLOMUZ İLE
PROFESYONEL VE AKILCI ÇÖZÜMLER
ÜRETİYORUZ
Akaryakıt sektöründe güvenli ve kaliteli
taşımacılığı amaç edinerek kısa zamanda

başarılı bir büyüme gerçekleştirdiklerini
ifade eden Güvenok Lojistik Filo Müdürü
Fatih Zorlu; “Kaliteli, güvenli ve kanunlara
uygun operasyonlar sayesinde akaryakıt
taşımacılığı sektöründe Türkiye’nin en
büyük kuruluşlarının lojistik süreçlerine
destek veriyoruz. Akaryakıt sektörünün
ihtiyaç duyduğu hizmetler ve içinde
bulunduğu dinamik ortam, sürekli bir
is akışı içindedir. Bu durum hem yeni
fırsatların oluşmasına yol açar hem de bazı
zorlukları karşınıza çıkarır. Durum böyle
olunca sektör; efektif, profesyonel, bilgili,
esnek, maliyet ve hizmet odaklı, sürekli
kendini geliştiren, lojistik desteğini birebir
karşılamayı hedefleyen çözüm ortaklarına
ihtiyaç duyar. Güvenok Lojistik’in farklılığı
iste bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, OKT
Trailer akaryakıt tankerlerini eklediğimiz
güçlü filomuz ile profesyonel ve akılcı
çözümler üreterek hizmet vermeye devam
edeceğiz.” diye konuştu.

TURAN: ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ İLE
SEKTÖRE YÖN VEREN BİR YAPIYA
SAHİBİZ
Konusunda uzman ekiplerimiz, akaryakıt
tedarik zincirinin her halkasında, tüm lojistik ihtiyaçlara rahatlıkla cevap vermektedir
diyen Güvenok Lojistik Teknik Koordinatörü
Necati Turan; “Tehlikeli madde taşıması
konusunda uzun yıllara dayanan iş tecrübemiz, profesyonel ekibimiz, tüm yasal
düzenlemeleri ve teknolojik yenilikleri bünyesinde bulunduran OKT Trailer gibi çözüm
ortaklarımız ile oluşturduğumuz araç ve
ekipman parkımız sayesinde sektöre yön
veren, aynı zamanda da örnek oluşturan bir
yapıya sahibiz.” dedi. OKT Trailer’da yapılan
teslimat töreni Güvenok Lojistik Filo Müdürü Fatih Zorlu, Teknik Koordinatör Necati
Turan, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan
Maraş ve Satın alma Koordinatörü Fatih
Maraş’ın katılımı ile sosyal mesafe kuralları
dahilinde gerçekleştirildi.

ŞEHİR İÇİNDE HER DÖNÜŞÜNÜZ
MUHTEŞEM OLACAK!
Dümenlenebilir arka akslı Ford Trucks yol kamyonları, yüksek
manevra kabiliyetiyle şehrin en dar sokaklarına bile rahatça girer.
Yeni otomatik şanzımanla az yakar, çok çalışır.
Her yol konfora ve kazanca çıksın diye,
her yükte birlikte.
444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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Karsan’dan Mersin’e
30 adet CNG’li Menarinibus
Citymood teslimatı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin
şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve
daha çevreci otobüsler kullanmak
üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi
kazanan Karsan, iş artışı ile birlikte
87 adetlik ihale kapsamında
ilk 30 adetlik CNG (doğalgaz)
yakıtlı Menarinibus Citymood’un
teslimatını gerçekleştirdi.
Düzenlenen teslimat törenine
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Karsan Ticari İşler
Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer
Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü
Adem Ali Metin, ticaret odası
temsilcileri ve belediye meclis
üyeleri katıldı. Törende, temsili
anahtarı alarak teslim edilen
Menarinibus Citymood’ların ilk test
sürüşünü gerçekleştiren Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Karsan tarafından
teslim edilen araçların ağırlıklı
olarak kadın şoförler tarafından
kullanılacağını dile getirdi.
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Yerli üretici Karsan, sunduğu modern
toplu ulaşım çözümleriyle çevreci
şehirlerin tercihi olmaya devam ediyor.
Karsan, son olarak Mersin Büyükşehir
Belediyesi’ne 30 adet CNG yakıtlı
Menarinibus Citymood’u teslim etti.
Düzenlenen teslimat törenine Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap
Seçer, Karsan Ticari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan
Satış Müdürü Adem Ali Metin, ticaret
odası temsilcileri ve belediye meclis
üyeleri katıldı. Törende, temsili anahtarı
alarak teslim edilen Menarinibus
Citymood’ların ilk test sürüşünü

gerçekleştiren Belediye Başkanı Vahap
Seçer, Karsan tarafından teslim edilen
araçların ağırlıklı olarak kadın şoförler
tarafından kullanılacağını dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda Mersin Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın
şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha
çevreci otobüsler kullanmak üzere
açtığı 73 araçlık ihalesini kazanan
Karsan, Mayıs ayı içerisinde 43 adet
ve iş artışı ile birlikte Eylül ayında 14
adet 12 ve 18 metre uzunluğundaki
toplam 57 adet CNG’li Menarinibus
Citymood’u daha teslim etmeyi
hedefliyor.

Törende konuşan Karsan Ticari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Akdeniz sahil
şeridinin en güzel kentlerinden Mersin’i çevreci
araçlarla buluşturmak bizler için oldukça heyecan
verici. İhaleyi kazandıktan kısa bir süre sonra bugün
ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 12 ve 18 metrelik
CNG’li Menarinibus Citymood otobüslerimiz, şehrin
tarihi dokusu ve mimarisiyle uyumlu şekilde hizmet
vermeye başladı. Araçlarımızın büyük oranda kadın
şöförler tarafından kullanılacak olması bizleri ayrıca
sevindiriyor, araçlarımız emin ellerde. Konforu
ve çevreciliğinin yanısıra yakıtta cimriliği
ile Mersin belediyesine ciddi oranda
operasyonel tasarruf sağlayacağına
inandığımız Menarinibus araçlarımızı,
belediyemizin talepleri doğrultusunda
yüksek teknolojiye sahip kamera ve
kayıt sistemleri, çarpışma sensörleri,
özellikle pandemi döneminde ihtiyacı
daha da belirgin hale gelen temiz hava
girişli yüksek kapasiteli sürücü ve yolcu
klimaları ile donattık. Çok geçmeden
kalan 57 aracı da aynı şekilde Mersin
halkıyla buluşturmak istiyoruz. Öte
yandan, teslimatını gerçekleştireceğimiz
87 adet Menarinibus Citymood’un
tüm temizlik, bakım ve onarım işleriyle
birlikte tam operasyon hizmetini de

aynı titizlikle yürüteceğiz. Karsan olarak Türkiye’nin her
noktasına modern toplu taşıma araçları sunmak ve
profesyonel ekibimizle yerinde operasyon hizmetleri
vermek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam
edeceğiz” diye konuştu.

Çevre dostu Menarinibus Citymood’lar
operasyon maliyetlerini de düşürüyor
Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan
12 metrelik doğalgazlı Menarinibus Citymood; tam alçak
tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün
konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları
keyife dönüştürürken, diyagnoz özellikli
tam dijital ekranı, geniş görüş açısı ve
otomatik şanzımanıyla kullanıcısına
rahat operasyonlar sunuyor.
Menarinibus Citymood’un çevreci Euro
6 normlarına uygun 7,8 litre silindir
hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG
motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve
maksimum 1.300 Nm tork sunuyor.
36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik
yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi
ulaşıma farklı bir boyut kazandıran
18 metre uzunluğundaki körüklü
Menarinibus Citymood ise konfor
alanını genişleterek maksimum
Muzaffer Arpacıoğlu
kapasitede hizmet sunuyor.
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PETLAS Türkiye’nin
en büyük 100 sanayi şirketi
arasında yükselmeyi
sürdürüyor
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Türkiye lastik sektörünün yerli
sermayeli lider kuruluşu PETLAS,
İstanbul Sanayi Odası’nın
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu” sıralamasında, ülkemizin
en büyük 100 sanayicisi arasındaki
yerini 13 sıra birden yükselterek 82.
sırada yer aldı. PETLAS’ın başarısı,
sektöründe öncüsü olduğu Ar-Ge
yatırımlarının yanı sıra, kapasite
ve marka alanlarında süregiden
yatırımlarla ve artan ihracat
gücüyle geldi. PETLAS’ın 2020 yılı
üretimden net satışları 2,8 milyar
TRY düzeyinde gerçekleşti.
Yüzden fazla ülkeye ihracat yapan ve
yurt genelinde 850’yi aşkın bayisiyle
hizmet veren Türkiye lastik sektörünün
yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS,
ülkemizin en büyük 100 sanayi
kuruluşu arasında yer alma hedefini
gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi
Odası’nın “Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, 82.
sıraya yükseldi. PETLAS’ın 2020 yılı
üretimden net satışları 2.831.973.912
milyar TRY düzeyinde gerçekleşti.
PETLAS, bir önceki yıl listede 95. sırada
yer almıştı.
PETLAS’ın bu başarısında, sektöründe
lider olduğu Ar-Ge alanının yanı sıra,
kapasite ve marka yatırımlarıyla,
artış gösteren ihracatının da etkili
olduğunu söyleyen AKO Grup Yönetim
Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Yapılan
yatırımlar doğrultusunda sağlanan
kapasite artışı ve bu artışın değere
dönüşmesini hızlandıran marka
yatırımları, PETLAS’ın büyüme ivmesini
güçlendiriyor. Türkiye lastik sektörünün
yerli sermayeli Ar-Ge lideriyiz. Yerli ArGe gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek
kaliteli ürünlerle, premium binek
araçları dahil birçok yeni segmentte
başarılı oluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz
teknolojilerimizle, binek araçlardan
kamyon ve otobüslere, traktörlerden
askeri birlik ve güvenlik güçlerinin
kullandığı araçlara, iş makinelerinden
İHA’lara, ülkemizi geleceğe taşıyan
lastikleri üretiyoruz ve bu lastikleri bir
Türk markası olarak dünya pazarlarına
da sunuyoruz” dedi. PETLAS’ın 2020 yılı
üretimden net satışları, bir önceki yıla
oranla yüzde 27 büyüme kaydetti.
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Volvo Trucks, yeni nesil
kamyonu Volvo FH’in
tanıtımını
gerçekleştirdi

“Volvo FH serisi, özellikle hayatlarının
önemli bir bölümünü yolda geçiren
şoförler tarafından yıllardır en
beğenilen model oldur” diyen Volvo
Trucks Başkanı Roger Alm: “Yeni
Volvo FH ile, sürücülerin dünya
standartlarında çalışmalarına
yardımcı olacak hizmetleri sunmayı
sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.
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Sürücü odaklı yaklaşımla 		
daha dikkat çekici

Sürücülere verimli çalışma
ortamı sağlayan iç mekân

Yeni Volvo FH, sunduğu konfor ve
ayrıcalıklı donanımlar ile nakliye
sürecine katkı sağlıyor. Roger Alm,
“Profesyonel sürücünün verimliliğine
ve konforuna öncelik veren bu yeni
kamyonumuz ile şoförlere ve filolara
yardımcı olma yolunda önemli bir
adım attık.” dedi.

Yeni Volvo FH, yenilenen kabin içi
tasarımıyla sürücülere gösterilen
özeni en açık şekilde gözler önüne
seriyor. Çalışma alanlarının merkezinde
tamamen dijital, 12 inç yüksek
çözünürlüklü gösterge tablosuna
sahip yeni Volvo FH, ayrıca sabit
bardak tutucusu, açık saklama

Temsa İş Makinaları’nın
distribütörlüğünü yürüttüğü
Volvo Trucks, yeni tasarlanmış
kabin, yenilikçi güvenlik
özellikleri ve sürücü odaklı
fonksiyonlara sahip yeni Volvo
FH’in tanıtımını gerçekleştirdi.
Yeni Volvo FH tasarımıyla daha
verimli, güvenli ve konforlu bir
sürüş imkanı sağlıyor.

bölmesi ve hareket algılayıcı kontrollü
aydınlatması olan modern bir ön
konsola sahip. Gösterge tablosu,
sürücünün sürüş durumuna ve
gösterilmesini tercih ettiği bilgilere
bağlı olarak dört farklı ekran görünümü
arasında seçim yapmasını sağlıyor.

bilgileri ve kamera izleme özelliği
sağlayabiliyor. Erişimi kolay olan yan
ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler,
sesli komut veya doğrudan dokunmatik
ekran kontrol paneli ile sürücünün
birçok yoldan etkileşime girmesine
olanak tanıyor.

Bununla birlikte isteğe bağlı 9 inçlik
yan multimedya ekranıyla bilgieğlence, navigasyon yardımı, sürüş

Ek olarak, ergonomik tasarımlı yeni ve
daha ince I-Shift vites koluna sahip yeni
Volvo FH kabinin içinde hareket etmek

artık çok daha kolay. Bununla birlikte
yeni Volvo FH, çok daha yüksek akü
kapasitesine ihtiyaç duyan sürücüler
için, motoru çalıştırmak üzere gücün
yedekte tutulmasını sağlayan akıllı bir
çift akü sistemine sahip. İç mekanda
ayrıca yeni kumaşlar ve renklerden
oluşan çeşitli özelleştirmeler ile farklı
tasarım seçenekleri de sunuluyor.
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Volvo Trucks Kullanıcı Deneyimi ve İnsan
Makine Etkileşimi Tasarım Sorumlusu
Carin Larsson, yeni Volvo FH’in sürücülere
sağladığı fırsatlar ile ilgili olarak şunları
dile getirdi: “Bilgilere kolay erişim,
sürücünün daha verimli ve daha güvenli
bir sürüş performansı sergilemesini
sağlıyor. Yeni Volvo FH ile bilginin sunum
şeklini yeni ekranlarla önemli ölçüde
iyileştirdik. Temel sürüş bilgileri, kullanıcı
dostu ve kolayca görülebilen gösterge
tablosunda açıkça gösterildiği için dikkat
dağıtıcı unsurlar en aza indirildi. Bununla
birlikte hem gösterge tablosuna hem
de yan ekrana çok sayıda dil seçeneği
eklendi” dedi.

Gelişmiş tasarım ve 			
akıllı teknolojiler
Yeni Volvo FH’in yeni dış tasarımı,
markanın karakteristik hatlarına
göre, Volvo’nun imzası niteliğindeki
V şeklindeki farlarla ön plana çıkıyor.
Bununla birlikte sinyal lambaları kapı
üzerine taşınarak kamyona hem gelişmiş
aerodinamik tasarım, hem de kendinden
emin bir görünüm kazandırdı. Ek olarak
silecek paneli çok daha incedir. Diğer
yandan, büyütülmüş Volvo logosu, yeni
Volvo FH’in uzaktan dahi kolayca fark
edilmesini sağlıyor.
Carin Larsson, “Yeni nesil Volvo FH, önceki
FH serisinin en başarılı unsurlarını akıllı
teknolojiler ile işlevsel ve insan merkezli
bir tasarımla birleştiriyor. Sonuç olarak
sürücünün her koşulda üstün sürüş
performansı göstermesine yardımcı olan
akıllı ve gelişmiş bir kamyon karşımıza
çıkıyor”dedi.

Sektöre yön veren güvenlik özellikleri
Dünyanın adaptif uzun farlara sahip ilk
ağır ticari kamyonu olan Yeni Volvo FH’da
geliştirilen far sistemi sayesinde, kamyon
karşıdan gelen trafiğe veya başka bir araca
arkadan yaklaşırken LED uzun farın seçilen
bölümlerini otomatik olarak devre dışı
bırakarak, tüm sürücüler için güvenliği
artırıyor. Kamera ve radar diğer araçları
tespit ettiğinde veya kamera kamyonun
etrafındaki ışık miktarında değişiklikler
tespit ettiğinde uzun far otomatik olarak
ayarlanıyor.
Yeni Volvo FH’in güvenliği artıran diğer
özellikleri arasında, yokuş aşağı giderken
istenmeyen hızlanmayı önlemek için
maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız
sabitleyicisi ve sıfır km/saat dahil tüm
hızlarda çalışan, iyileştirilmiş Adaptif Hız
Sabitleyicisi (ACC) yer alıyor.
Acil Durum Fren Destekli Çarpışma
Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü
gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul
olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi
(EBS) artık yeni Volvo FH ile standart
olarak sunuluyor. Şerit Koruma Yardımı
ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle
birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir
seçenek olarak mevcut.
Yeni Volvo FH’da yol işaretlerini tanıma
sistemi sayesinde şerit değiştirme
kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının
tespiti ile sürüş güvenliği daha da
geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için
görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş
sunan yolcu tarafı köşe kamerasının
eklenmesiyle daha da iyileştirildi.

Geliştirilmiş yakıt verimliliği ve
üretkenlik
Çeşitli yürüyen aksam ve şasi
konfigürasyonları kullanan yeni Volvo FH,
geniş bir uygulama yelpazesine uyacak ve
önemli miktarda yakıt ve CO2 tasarrufu
sağlayacak şekilde özelleştirildi. Örneğin
uzun yol operasyonlarında, Euro 6 için
I-Save özelliği bulunan yeni Volvo FH,
yeni D13TC motorla bir dizi özelliği bir
araya getiriyor ve bu sayede %7’ye kadar
yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Yeni Volvo
FH ayrıca güç kesintileri olmadan vites
değiştirmeyi sağlayan I-Shift Dual Clutch
şanzımanla da sunulabiliyor. Çift kavramalı
şanzıman, sarsıntısız vites geçişleriyle,
özellikle sıvı malların taşınması gibi zorlu
operasyonlarda ekstra fayda sağlıyor.
Bir diğer önemli müşteri önceliği olan
verimlilik, daha fazla ön aks yükü
kapasitesinin yanı sıra, lastik aşınmasını
azaltmak ve manevra kabiliyetini artırmak
üzere geliştirilmiş dönüş açılarına sahip
avare ve itici akslar ile yeni Volvo FH’te
daha da artırıldı. Kamyon, araç yüklü değil
iken arka aksın yükseltilmesini sağlayan
ve yakıt tüketimini azaltan Tandem Aks
Kaldırması ile de sunuluyor.

Yeni Volvo FH hakkında bilgiler
Kabinler: Yataklı alçak kabin, Yataklı kabin,
Globetrotter kabin, Globetrotter XL ve
Globetrotter XXL. Kişisel tasarım için dış
ve iç döşeme paketleri. Motorlar: Dizel
motorlar farklı emisyon standartlarıyla
sunulmaktadır. Volvo FH’in seçili
pazarlarda Euro 6, D Kademesi uyumlu,
gazlı LNG motor seçeneği de mevcuttur.
Euro 6 için I-Save özelliğine sahip Volvo
FH seçili pazarlarda sunulmaktadır. Vites
değiştirme sistemi: Farklı uygulama
alanları için yazılım paketleri ile birlikte
I-Shift / I-Shift Dual Clutch.
*Yakıt iyileştirme talebi, Uzun Yol Yakıt Paketi
bulunan D13TC Euro 6, D kademesi için dizel
ve AdBlue maliyetlerini Uzun Yol Yakıt Paketi
bulunmayan D13 eSCR Euro 6, D kademesi ile
karşılaştırarak hesaplanır. Gerçek yakıt ekonomisi
sürücü deneyimi, hız sabitleyici kullanımı, aracın
teknik özellikleri, araç yükü, gerçek coğrafi
özellikler, araç bakımı ve hava koşulları gibi birçok
faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Euromaster noktalarında
Total ve Elf yağ değişimi
yakıt kazandırıyor
Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 150’ye yakın servis noktasıyla
profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, madeni yağlar alanında
iş ortağı Total ile olan yeni kampanyasını duyurdu. 30 Haziran’a kadar sürecek olan
kampanya kapsamında; Euromaster noktalarında Total ve Elf ürünleriyle motor yağı
değişimi yapan araç kullanıcılarına, Club Total üyesi olan Total ve MOil akaryakıt
istasyonlarında geçerli 50 TL değerinde akaryakıt çeki hediye ediliyor.
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yağ değişimini rutin kontrollerin
önemli bir parçası kabul ediyor ve araç
üreticilerinin önerileri dikkate alınarak
motor yağı değişiminin mutlaka
düzenli yapılmasını tavsiye ediyoruz”
dedi. Sunulan bakım önerileriyle
araç kullanıcılarını dönemsel olarak
bilgilendirdiklerini ve bu misyonu
düzenledikleri kampanyalarla da
desteklediklerini belirten Penalba,
“Araç kullanıcılarının bu konuda
farkındalık kazanmaları için teşvik edici
kampanyalar planlıyor ve uzun motor
ömrü ve güvenli bir kullanım için motor
sağlığını korumalarını desteklemek
istiyoruz. Servis noktalarımızda motor
yağı değişimi için OEM onaylı Total ve Elf
marka motor yağlarını da müşterilerimize
sunarak, son kullanıcıların üstün motor
koruması ve performansına erişmelerini
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenli yağ değişimi 		
motor ömrünü uzatıyor

Jean Marc Penalba

Özellikle kış aylarının ardından motor
sağlığı için yağ kontrolü ve değişimlerine
bu kampanyayla dikkat çekmek
istediklerini belirten Euromaster Türkiye
Genel Müdürü Jean Marc Penalba,
“Motor yağı, değişim zamanı uzun süre
geciktirildiğinde yağ zamanla
özelliğini kaybedebilir ve
görevini yapamaz
hale gelebilir.
Euromaster
olarak

Müşterilerin motor yağı gereksinimleri
için Total ile el sıkışan Euromaster, motor
yağı değişimlerine özel bir dikkat çekiyor.
Euromaster uzmanları, yenilenen motor
yağlarının başta sürtünme ve aşınmayı
azaltması olmak üzere birçok avantaj
sağladığını vurguluyor. İlk olarak motor
yağlarının, yüzlerce hareketli parçadan
oluşan ve değişik ısı aralıklarında
çalışan motorların karmaşık ve zorlu
yapısına karşı etki göstermesi gerekiyor.
Bu nedenle, motor yağlarının araç
üreticilerinin standartları ve uzmanların
tavsiyeleri doğrultusunda seçilmesi

önem arz ediyor. Özellikle şehiriçi
kullanımlar, yüksek devirli sürüşler,
yanma kalıntıları, toz ve nem gibi
zorlu koşullarda görev yapan
motor yağlarının, araç üreticileri,
uluslararası normlar ve kullanım şartları
çerçevesinde belirlenen bir kullanım
ömrü bulunuyor, bu nedenle belli
periyotlarda değiştirilmesi gerekiyor.
Zamanında değiştirilmeyen motor yağı
motorda aşınmanın ve yıpranmanın
artmasına, motor ömrünün kısalmasına,
zamansız arızalara ve yakıt sarfiyatının
artmasına neden olabiliyor. Euromaster
servis noktalarında ise araçların motor
yağı seviyesi ve fiziksel durumu kontrol
edilerek, ihtiyaç halinde yağ ve filtre
değişim işlemi gerçekleşiyor. Motor yağı
ve yağ filtresi değiştirme işlemi, araç
üreticilerinin talimatları, standartları
ve tavsiyesi doğrultusunda orijinal
ekipman onaylı (OEM) ürünler
kullanılarak uygulanıyor.
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Goodyear
lastik
üretimine
kadın eli
değdirdi
Goodyear, önemli bir
çalışmaya daha imza attı.
Goodyear’ın Adapazarı
fabrikasında uygulanan bir
proje kapsamında 10 kadın
çalışan, fabrikadaki kalite
kontrol bölümünde görev
almaya başladı.
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Dünyanın lider lastik üreticilerinden
Goodyear, Nisan ayı içinde Adapazarı
Fabrikası’nda 6 ay süreli sözleşmeli çalışan
alımında kadın çalışanlara görev vererek
Kalite Kontrol bölümünü kadınlara
emanet etti.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel
Müdürü Mahmut Sarıoğlu; “Goodyear
Türkiye olarak, kalite kontrol bölümünü
kadın çalışanlarımıza emanet ettiğimiz
için çok mutlu, çok gururluyuz. Goodyear,

gerek Türkiye’de gerekse global
platformda çeşitliliği öne çıkarmak için
önemli çalışmalar yürütüyor. Çeşitliliği
kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi,
daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı
olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın
saygı duyulduğunu ve değer verildiğini
hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş
ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız;
bir yandan müşterilerimiz için performansı
optimize edip, iş gücümüzün hizmet
ettiğimiz toplulukları yansıtmasını
sağlarken, bir yandan da temel iş
hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir
işgücünü desteklemek ve teşvik etmek.
İlham veren kültür, Goodyear’ın genel
kurumsal sorumluluk platformunun bir
bileşenidir” diye konuştu.
Goodyear Adapazarı Fabrika Direktörü
Utku İlhan ise bu önemli istihdam adımı
için şunları söyledi; “Kadın çalışanlarımızın
Goodyear ailesinin gücüne güç
katacağına inandık, bu kararımızda
ne kadar haklı olduğumuzu da kadın
çalışanlarımızın bu kısa zaman zarfındaki
uyum ve başarılarından gözlemledik. Bu,
bizim için henüz bir başlangıç. İlerleyen
süreçte kadın çalışan sayımızı arttırmayı
hedefliyoruz.”
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Türkiye’nin
önde gelen
filoları yine
’Goodyear’
dedi
Dünyanın lider lastik
üreticilerinden Goodyear,
2 önemli filo anlaşmasına
daha imza attı. Bayburt Grup
ve Ziver Holding’in filoları
bundan böyle yola Goodyear
lastikleri ile çıkacak.
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Goodyear’ın anlaşma imzaladığı, mevcut
iş hacmi ve makina parkı ile Türkiye
genelinde ilk 5’te yer alan en büyük
filolardan olan Bayburt Grup’un grup
şirketleri ve ortaklarıyla yıllık alımları
yaklaşık 6.000 adeti buluyor. Goodyear
imzalanan iş birliği doğrultusunda 2021
yılı ilk yarısı itibarıyla Bayburt Grup’un tek
lastik tedarikçisi oldu.
Goodyear’ın anlaşma imzaladığı bir
diğer firma olan Ziver Holding ise, Ziver
İnşaat Maden ve Karayolları haricinde,

havacılıktan turizme, gıda sektöründen
sigortaya dek birçok sektörde faaliyet
gösteriyor. Artan iş hacmi doğrultusunda
filosunu büyüten Ziver Holding de
Goodyear’dan ilk siparişlerini Mart
ayında alarak, hızlı tedarik ve satış sonrası
hizmetlerinden duydukları memnuniyeti
paylaştı. Goodyear halihazırda Ziver
Holding filosunun tek lastik tedarikçisi
olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kendi
araç sayısı 300’ün üzerinde olan Ziver
Holding’in, grup şirketleriyle birlikte araç
sayısı 2500’e yaklaşıyor.
Bayburt Grup ve Ziver Holding’in gibi
alanında güçlü ve iş hacmi büyük filolar
tarafından tercih edilmekten dolayı büyük
gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden
Goodyear Lastikleri T.A.Ş Ticari Lastikler
Direktörü Temel Doğanay, “Goodyear’ın
Bayburt Grup ve Ziver Holding ile ayrı ayrı
imzaladığı iş birliği anlaşmaları bizim için
çok önemli, Bu iki önemli başlangıcın uzun
yıllar sürecek iş birliğine dönüşeceğine ve
her iki firmayla aramızdaki bu sinerjinin
çalışmalarımıza daha büyük verimlilik
olarak yansıyacağına inancımız tam.
Sektörün mihenk taşlarından biri olan
Goodyear, kilometre başı düşük maliyet ve
düşük yakıt tüketimi sağlayan lastikleriyle
markalara filolarında büyük avantaj
sunmaya devam edecek” diye konuştu.

www.ozceliklerhydraulic.com info@ozceliklerhydraulic.com
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Taşımacılık sektörünün
güçlü firması Cevat Logistics
61 araçlık MAN yatırımının
ilk grubunu teslim aldı
Türkiye’nin en büyük uluslararası
karayolu taşıma filolarından biri
olan Cevat Logistics, araç filosunu
yeni MAN araçları ile güçlendirmeye
devam ediyor. Kaliteli ve güvenilir
hizmet anlayışıyla müşterilerine
açık, şeffaf ve hızlı çözümler üreten
Cevat Logistics, yeni araç yatırımı
kapsamında filosuna 61 adet MAN
katma kararı aldı. Firma, dev satın
alma paketinin ilk grubu olan 10
adet MAN TGX 18.510 BLS 4x2, GX
kabinli çekiciyi törenle teslim aldı.
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İleri teknoloji, dayanıklılık, performans
ve yüksek yakıt tasarrufuna sahip üstün
nitelikli araçlarının yanı sıra satış sonrası
hizmetleri ile müşterilerinin güvenilir
çözüm ortağı olan MAN, geniş ürün
yelpazesiyle pazarda fark yaratmaya
devam ediyor. Sunduğu avantajlar ve
sağladığı ayrıcalıklarla birçok sektörün
gözdesi olan MAN kamyon ve çekicileri,
yeni araç yatırımlarında da başı çekiyor.
MAN’ın yol arkadaşlığına duyduğu
güvenle filosunu yeni MAN araçları ile
güçlendiren son firma ise, yarım asrı aşan
köklü geçmişiyle sektörün öncü firması
Cevat Logistics oldu. Avrupa’dan Asya’ya
yapılan taşımalarda lider konumda
bulunan Cevat Logistics, 61 adetlik yeni
araç yatırımında da yine MAN’ı tercih etti.

Firma, dev satın alma paketinin ilk kısmı
olan göz alıcı lansman rengi 10 adet MAN
TGX 18.510 BLS 4x2, GX kabinli çekiciyi
törenle teslim aldı.
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde
düzenlenen teslimat törenine, Cevat
Logistics Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Dr. Niyazi İlhan ve Ankara
Şube Müdürü Seyhan Uğur Gürbüz ile
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Karadeniz Bölge Satış Koordinatörü Ersoy
Öksüz katıldı.

“Avrupa’nın en uç noktasından
Hazar Denizi’ne kadar taşıma
hizmeti veriyoruz”
Konuşmasında; Yönetim Kurulu
Başkanları Cevat İlhan önderliğinde

kaydettikleri istikrarlı büyüme ile
Türkiye’nin en büyük uluslararası
karayolu taşıma filolarından birine sahip
olduklarını vurgulayan Dr. Niyazi İlhan,
“Avrupa ve Asya arasında gerçekleştirilen
karayolu taşımalarında lider Türk
lojistik şirketi olarak, çok geniş bir
coğrafyada operasyonlarımız sürüyor.

Avrupa kıtasının en uç noktasından
Asya’da Hazar Denizi’ne kadar taşıma
hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizi de
müşterilerimizin talepleri ile doğru
orantılı olarak tamamı özmalımız olan
170 aracımızla sağlıyoruz. Uluslararası
karayolu taşımacılığında göstermiş
olduğumuz istikrar ve başarıyı depolama

ve yurt içi dağıtım alanında da
gerçekleştirme konusunda hedeflerimiz
var. Bu sebeple Ankara’da yirmi 25.000
metrekare kapalı depolama tesisini 2021
başı itibariyle hizmete aldık. Trabzon ve
Gebze’de depo projelerimiz için inşaat
çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Cevat Logistics ile olan uzun
soluklu iş birliğimize yeni bir halka
ekledik”
MAN Karadeniz Bölge Satış Koordinatörü
Ersoy Öksüz ise, şunları söyledi: “MAN
olarak, her ihtiyaca ideal çözümler
sunan zengin donanım ve model
çeşitliliğimizin yanında satış ve
satış sonrası hizmetlerimizle daima
müşterilerimizin yanında oluyoruz. Gerek
araçlarımızın üstün nitelikleri gerekse
sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışı da
bizi pazarda tercih sebebi yapıyor. Cevat
Logistics de markamızın araç ve hizmet
kalitesine güvenen sektörün önde gelen
firmalarından bir tanesidir. Kendileri
ile uzun soluklu güvene dayalı bir iş
birliğimiz var. Bu iş birliğimiz her yıl daha
da artarak devam ediyor. Bugün de buna
yeni bir halka eklemenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu kapsamda 61 araçlık dev
bir yatırımın ilk grubu olan 10 adet MAN
çekicinin teslimatını gerçekleştirdik.
Yeni araçlarımızın Cevat Logistics’e hayır
olmasını diliyorum.”
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Tırsan, yeni iş ortağı Pace
Lojistik’e toplam 25 adetlik
treyler teslimatı gerçekleştirdi
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği en geniş ürün gamıyla
sektöre yön veren ve lojistik firmalarının
ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın
Pace Lojistik’e gerçekleştirdiği teslimat
törenine; Pace Lojistik Genel Müdürü
Berkcan Danış ve Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım
gösterdi.
Teslimat töreninde açıklamalarda
bulunan Pace Lojistik Genel Müdürü
Berkcan Danış, “2020 yılı sonunda
kurulan Pace Lojistik olarak, Tırsan’dan
25 adet treyler satın alarak sektöre hızlı
bir giriş yaptık. Türkiye ve orta Avrupa
ülkeleri arasında hizmet veren firmamız,
Doğu Avrupa’da da etkinliğini artırmayı
hedeflemektedir” dedi.

Yola Çıkarken Lider Treyler
Üreticisi Tırsan Yanımızda
Danış, yeni kurulan bir şirket olarak
önemli araç ve ekipman yatırımı
yaptıklarına dikkat çekerek, “Lojistik
sektörünün yeni aktörlerinden biri
olan firmamızın filosuna, Türkiye’nin
lider treyler üreticisi Tırsan’dan 15 adet
Tırsan Multi Ride ve 10 adet Tırsan Rulo
Taşıyıcı treyler alarak filomuzu daha
da güçlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz
yatırımla pazara hızlı bir giriş yaptık.
15 adet Türkiye plakalı, 10 adet ise
Bulgaristan plakalı olmak üzere toplamda

25 adet çekiciyle müşterilerimize hizmet
veriyoruz. Verdiğimiz kaliteli hizmetlerle
kısa sürede lojistik sektörünün önemli
bir paydaşı olacağız” açıklamalarında
bulundu.
Danış sözlerine şu şekilde devam etti,
“Kara yolu ve multimodal taşımacılık
hizmetleri ile odak pazarımız orta Avrupa.
İlerleyen süreçte Doğu Avrupa ülkelerine
de odaklanarak, artan iş hacimlerimiz
kapsamında yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”
ifadelerini kullandı.

Müşterilerimizin Rekabet
Gücünü Artırıyoruz
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul
Erkoç konuşmasında, “Pace Lojistik ile
yeni bir iş birliğine imza atmaktan dolayı
gururluyuz. Bugün teslimatını yapmış
olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Multi
Ride ve Tırsan Rulo Taşıyıcı treylerlerimiz,
en ince ayrıntısına kadar müşterilerimizin
rekabet gücünü artırmak için dizayn
edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir.
Multi Ride ve Rulo Taşıyıcı araçlarımız
her türlü çekici tipinde kullanılabilir
özelliğe sahiptir, bu sayede müşterimiz
operasyonlarını daha esnek ve hızlı
şekilde gerçekleştirerek zamandan
tasarruf edebilecektir. Ayrıca, Rulo Taşıyıcı
aracımız, Avrupa treyler sektöründeki en
uzun rulo haznesine (9.060 mm) sahiptir
ve e,f,g,i vagon tiplerine uygun tren

44 yıldır treyler
sektörünün güvenilir lideri Tırsan,
teslimatlarına hız kesmeden
devam ediyor. Tırsan, sektörün yeni
oyuncularından Pace Lojistik’e 15
adet Tırsan Multi Ride ve 10 adet
Tırsan Rulo Taşıyıcı teslim etti.
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yükleme seçenekleri ile müşterilerimize
yüklemelerinde avantaj sağlamaktadır.
Araç, yük emniyetinde esneklik ve
güvenlik için 500’den fazla yük bağlama
opsiyonu ile verimlilik artırıcı özelliklerle
donatılmıştır” dedi.
Erkoç, Tırsan olarak, araçlarımızın
üretiminden, satış sonrası hizmetlere
kadar tüm süreçlerinde 7/24
müşterilerimizin yanındayız, Pace
Lojistik’e de hem yurt içinde hem de yurt
dışında kaliteli hizmetlerimizle her zaman
tam destek vereceğiz. İş ortağımızla,
başarılı iş birliğimizin ileriki yıllarda daha
da güçlenerek artacağına inancımız tam”
açıklamalarında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi
Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride
treylerler standardında yükün emniyetli
şekilde taşınabilmesi için, televre
üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli
toplam 236 farklı noktadan bağlantı
yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük
güvenlik sistemine ve Code XL yük
emniyet sertifikasına sahiptir.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük
Mevzuatı kurallarına tam uyumu
sayesinde, uluslararası komple yük
taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için
doğru çözümdür. Ayrıca T.SCS MR aracı,
sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile
lastik maliyetini düşürmektedir.

Mekanik çatı kaldırma sistemi
sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu,
hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı
sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride,
yan kayar perde ve kayar çatı özelliği
sayesinde müşterilerine maksimum
verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift
aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde,
rampa yüklemelerinde maksimum
taban dayanımı sağlamaktadır. Öte
yandan aracın, şasi ve çelik aksamları
çinko tri-elektron metoduna göre
kataforez (KTL) kaplamalıdır. Ayrıca,
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş
opsiyon çeşitlerinde; operasyon
güvenliğini garanti altına alan arka uyarı
sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB)
bulunmaktadır.

Tırsan perdeli rulo taşıyıcı özellikleri
Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı, EN 12642
XL standardına uygunluk gösteren
yük güvenliği sertifikasına sahiptir ve
rulo haznesi içindeki 4 x 2 adet dikme
baba yuvası ile operasyonlar sırasında
güvenli taşıma imkanı sağlamaktadır.
Treyler, her biri 2,5 tonluk, yan kapaklı
veya kapaksız olarak kullanılabilen
K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile
donatılmıştır. Perdeli Rulo Taşıyıcı, ön
panelin zarar görmesini engellemek
amacıyla koruyucu kontrplak levha ile
donatılmıştır. 1.200 mm yüksekliğinde
ve 12 mm kalınlığında koruyucu levha
araca ek koruma sağlamaktadır.

Öte yandan araç, iç yüksekliğini artırmak
amacıyla, zahmetsiz kayma imkanı
sunan ve Code XL Sertifikasyonuna
uygunluk gösteren çatı kaldırma sistemi
bulunmaktadır. Aracın hafif ama sağlam
alüminyum arka kapısı maksimum
ömür performansı sağlarken, kapının
modüler tasarımı, bakımı kolaylaştırır.
Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı aracının tüm
çelik yapı parçaları KTL kaplamalıdır
ve bu sayede araç, 10 yıl boyunca pas
yürümezlik garantisi altındadır. Ayrıca
Perdeli Rulo Taşıyıcı geniş opsiyon
paletinde, yükleme operasyonlarını
kolaylaştıran açılabilir arka baba sistemi,
arka yanaşma sensörleri ve CODE
XL uyumlu dikey entegre yapılı yan
perdelere de sahiptir.
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Shell ReCharge
Türkiye’de ilk adımını
Enerjisa ile atıyor

Elektrik şarj istasyonlarına yaptığı
yatırımlar ile bu alanda dünya
genelinde öncü konumda olan Shell
ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli
şarj istasyonu ağı Eşarj önemli bir iş
birliğine imza attı. Shell Recharge
markasıyla İstanbul, Sapanca ve
İzmir’de devreye alınan toplam dört
istasyonda Eşarj altyapısı kullanılacak.
42 RADÜS DERGİSİ 2021

Alternatif ve yenilenebilir enerji
alanında gerçekleştirdiği yatırımlar
ile enerji dönüşümünde öncü
konumda olan Shell, 2050 yılına
kadar net sıfır emisyon ile faaliyet
göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda
daha temiz enerji kaynaklarının
kullanımını için de yatırımlarını ve
çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Küresel düzeyde 35’ten fazla ülkede
185.000’den fazla elektrikli araç şarj
ünitesi bulunan ve 2025’e kadar 500.000,
2030 yılına kadar 2,5 milyon noktaya
ulaşmayı hedefleyen Shell, Türkiye’de
de Shell Recharge markasıyla elektrikli
şarj ünitelerini devreye alıyor. Shell &
Turcas, bu istasyonların teknik ve ticari
operasyonları için Enerjisa Enerji’nin 2018
yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı
Eşarj ile iş birliği yapıyor.
İlk etapta İstanbul’da bir adet, İzmir’de
bir adet ve Sapanca’da iki adet hızlı şarj
altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının
sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna
kadar tamamlanacak yatırımlar ile sekize
yükseltilmesi hedefleniyor. 2030 yılında
Avrupa’da yapılan araç satışlarının
yarısının elektrik araçlar olması bekleniyor.
Türkiye’de de son yıllarda gelişen bir pazar
olan elektrikli araçlar açısından en önemli
konuların başında yaygın elektrikli şarj ağı
bulunması geliyor.

YÜZDE YÜZ TEMİZ ENERJİ
Eşarj istasyonları, enerjilerini uluslararası
IREC yenilenebilir enerji sertifikasına
sahip kaynaklardan tedarik ediyor ve
bu istasyonlarda tamamen temiz ve
yenilenebilir enerji kullanılıyor.

YATIRIMLARIMIZA HIZ VERECEĞİZ
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Shell &
Turcas CEO’su Emre Turanlı “Elektrikli şarj
istasyonları alanında 35’ten fazla ülkede
185.000’den fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile
elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz.
2025’e kadar 500.000’e 2030 yılına kadar 2,5
milyona yükseltmeyi planlıyoruz.” dedi.

Küresel olarak 22 ülkede 50 binin üzerinde
şarj noktası bulunan Avrupa’nın en büyük
elektrikli şarj istasyonu firması New
Motion’ı, İngiltere’nin en büyük elektrikli
araç şarj ağı şirketi Ubitricity’i ve 4.400’den
fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı
şirket Greenlot’ı satın alan Shell, ayrıca
BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi
olan grubu Avrupa’da otobanlarda ultra
hızlı elektrikli şarj istasyon ağı yaratmak
için Ionity ile anlaşma imzaladı. Kurulan
şarj istasyonlarından alınacak hizmet ile
sayesinde araçlar 5 ila 8 dk içinde şarj
edilebilecek.

markamız ile istasyonlarımızda hizmet
veriyoruz ve elektrikli şarj noktalarına
ilişkin pilot uygulamamızı ise Enerjisa
ile başlattık. Önümüzdeki günlerde
yapacağımız yatırımlarla, elektrikli
araç sahibi misafirlerimiz İstanbulAnkara ve İstanbul-İzmir otoyollarında
bulunan istasyonlarımızda rahatlıkla
araçlarını şarj ederek şehirler arası
yolculuklarını gerçekleştirebilecekler.
Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve
tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak
en uygun teknoloji ile doğru zamanda
yatırımlarımıza hız vereceğiz.” dedi.

Türkiye’deki yatırımlarına değinen Shell
& Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Elektrikli
araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge

ODAĞIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE
TEKNOLOJİ
Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Pınar ise,
“Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak
noktası olarak belirleyen tüm yatırımları
önemsiyoruz. Tam bu noktada Eşarj
ile sorumluluk alıyor ve yatırımlar
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk ve en
hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan
Eşarj ile daha önce İsveç’e istasyon kurarak
önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell
Recharge noktalarının operasyonlarını
sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü
konumumuzu pekiştirecek önemli bir
dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak
2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması
öngörülen elektrikli araç sayısına da
bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon
tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu
kapsamda Türkiye’nin yanı sıra dünya
ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar
atıyoruz.” dedi.
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Mutlular
Transport,
Renault
Trucks’ın
toplam
çözümleri
ile avantaj
yakalıyor

Mutlular Transport, verimliliğinden
memnun oldukları Renault Trucks
T serisi çekicilerinin sayısını T480
yüksek kabin tercihleri ile arttırıyor.
Filosuna bu yıl 30 adet Renault
Trucks T480 4x2, E6 Yüksek Kabin
ve retarderli çekici katacak olan
Mutlular, ilk 5 aracını teslim aldı.
Mutlular, 2016 yılından bu yana
sadece Renault Trucks çekici alımları
ile filosunu güçlendiriyor. Yeni
alımları ile filosundaki Renault Trucks
çekici sayısı, 90 araca yükseliyor.
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Mutlular Transport Kurucu Ortakları
Mutluhan Akan ve İsmail Akan’a yeni
araçlarını Renault Trucks Türkiye Başkanı
Sebastien Delephine, teslim etti. Teslimat
töreninde Renault Trucks Bölge Müdürü
Tolga Aykaç, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel
Müdürü Mesut Süzer ile Renault Trucks
Finansal Hizmetler (RTFS) Satış ve Pazarlama
Direktörü Ertan Çolak da bulundular.
Mutlular Transport Kurucu Ortağı Mutluhan
Akan, teslimat sırasında kullandıkları
Renault Trucks araçlar ile ilgili bilgi vererek;
“Mutlular Transport’u sektörümüzde
farklılaştıran en önemli konu, tüm Avrupa
ve Asya’yı kapsayan rota çeşitliliğimiz ve
hareket kabiliyetimiz. İngiltere-Hong Kong,
Hollanda-Kazakistan ve Portekiz-Afganistan
gibi uzun ve zorlu hatlarda aktarmasız
gerçekleştirdiğimiz taşımacılık çözümleri
ile diğer oyunculardan farklılaşıyoruz.
Bu kadar zorlu güzergahlarda
önceliğimiz, araçlarınızın verimliliği
ve dayanıklılığı oluyor. Yaklaşık 6 yıldır
Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz.
Araçlarımız ve sunulan toplam çözümleri,
operasyonlarımızı hem kolaylaştırıyor
hem de değer katıyor” diye belirtti.

Mutluhan Akan, bu kadar uzun
güzergahlarda yakıt tüketiminin önemine
de değindi; “Renault Trucks çekiciler ile
diğer araçlarımızı kıyasladığımızda 2-3
puanlık yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Toplam
yıllık km’lerimiz göz önüne alındığında
işletme giderlerimiz için oldukça yüksek
bir yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Bu
açıdan da her zaman Renault Trucks
araçlar için meslektaşlarımıza referans
veriyoruz” dedi. İsmail Akan, pandemi
döneminde lojistik sektörünün dünyada
öneminin anlaşıldığına değinerek
operasyonları ile ilgili bilgi verdi;
“Pandemi dönemi çok zor başladı ancak
lojistik sektörü için iş hacminin arttığı bir
süreç oldu. Araç parkımızın
çeşitliliği ve güçlü altyapımız
sayesinde büyüme de
kaydettik.

Pandemi sürecinde ADR’li taşımacılığa
yönelik yüksek bir talep gördük.
Eğer altyapımız uygun olmasa bu
operasyonları başarı ile tamamlamamız
mümkün değildi. Filomuzun farklı
yüklere yönelik yüksek donanımı, hareket
kabiliyetimiz ve iş ağımızın genişliği
nedeniyle 2020 yılını, bir önceki yıla göre
yüzde 40’lık bir büyüme ile tamamladık.
Bu yönde de yeni araçlarımıza yatırım
yapma kararı aldık.”

2021 RADÜS DERGİSİ 45

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise Mutlular Transport’un araçların yanı
sıra satış sonrası hizmetler, servis sözleşmeleri
ve finansal hizmetler dahil tüm Renault Trucks
çözümlerini kullanmalarından duydukları memnuniyeti belirterek; “Renault Trucks ile araç özelliklerimiz ve teknolojilerimizin yanı sıra müşterilerimiz ile sürdürdüğümüz uzun soluklu, açık
iletişimimiz sayesinde markamızı farklı kılıyoruz.
Bu anlamda Mutlular Transport’un araçlarımız
ve sunduğumuz toplam hizmetlerden, meslektaşlarına referans olarak önerecek kadar memnun olmaları bizler için oldukça kıymetli, dedi.

Sürücü konforumuzu da geliştiriyoruz
Mutlular Transport bünyesinde 180 sürücü,
görev yapıyor. Ekiplerinin Renault Trucks T460
çekicilerin araç sürüş ve kabin konforundan çok
memnun olduklarını belirten Mutluhan Akan;
“Bu sefer yüksek kabin tercih ettik ve sürücülerimiz ilk defa bu araçları kullanacaklar. Yeni
araçlarımızın kabin konforunu daha da beğeneceklerine şüphemiz yok” diye belirtti.
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Renault Trucks Excellence paketi ile ön
görülebilir satış sonrası maliyetler
Araçlarını Renault Trucks Excellence Bakım
Sözleşmesi ile kullanan Mutlular Transport,
satış sonrası hizmetler sayesinde ön görülemeyen bakım-onarım maliyet risklerini
ortadan kaldırıyor. Özellikle operasyonların
yurtdışı ayağında küçük sorunların bile yüksek maliyetlere neden olabildiğine değinen
İsmail Akan; “Bakım sözleşmemiz sayesinde ön
görülemeyen arıza risklerini azaltıyoruz. Bu da
araçlarımızın kesintisiz operasyonlarına devam
etmesini sağlıyor. Bakım sözleşmemiz sayesinde zamanında, sorunsuz ve kolayca çözüp hızlı
şekilde yolumuza devam edebildik” dedi.
Mutluhan Akan, alımlarında Renault Trucks
Finansal Hizmetler’in çözümlerini tercih
ettiklerini belirtiyor; “Araç alımlarımızda her
zaman toplam çözümleri değerlendirerek
finansal paketleri de kullanıyoruz. Döviz
bazlı kredilerde Renault Trucks çözümlerinin
avantajlarını deneyimledik. Piyasaya göre

oldukça yüksek avantaj yakaladığımız zamanlar oldu. Üstelik işlem kolaylığı da süreçleri oldukça pratik hale getiriyor.”
Renault Trucks Finansal Hizmetler Satış ve
Pazarlama Direktörü Ertan Çolak ise törende;
“RTFS olarak 49 ülkede faaliyet gösteriyoruz;
2005 yılından bugüne “yatırım malı finansmanı”
desteğimizle Türkiye’de yatırım yapan sektörlerin iş ortağı olarak, kesintisiz hizmet vermeyi
sürdürüyoruz. Filosunda 150’nin üzerinde çekici
olan Mutlular Transport ile 2016 yılından bu
yana çalışmaktayız. İş modeliyle diğer çoğu
nakliye firmasından farklılaşan Mutlular, hem
Avrupa’ya hem Türki Cumhuriyetlerine hatta
Afganistan’a kadar nakliye hizmeti veren ender
firmalardan biri. RTFS olarak şimdiye kadar 62
adet Renault Trucks çekici finansmanı gerçekleştirdiğimiz Mutlular Transport’un, 2021 ve
sonrası planlamakta olduğu araç yatırımları için
ortak çalışmalarımızı sürdürmek, firmanın büyüme stratejilerini destekleyecek “Finansman”
alternatiflerini sunmaya devam edebilmeyi
diliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.
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Hidromek 43 yaşında

Dünyanın tanınmış
iş makinesi üreticisi
HİDROMEK, kuruluşunun
43’üncü yılında ilklere
imza attığı sektöründe
geçmişin tecrübesi,
geleceğin teknolojisi ile
üretmeye devam ediyor.
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6 kıtada 100’den fazla ülkeye
yayılan ihracat ağı ile kuruluşundan
bugüne, dünya genelinde satışını
gerçekleştirdiği iş makinesi sayısı
50 bini aşan HİDROMEK, 43 yıllık
sektör tecrübesini mühendislik,
tasarım, inovasyon ve AR-GE gücü ile
birleştiriyor. HİDROMEK Genel Müdürü
Ahmet Bozkurt, HİDROMEK’in 43’üncü
kuruluş yıl dönümü vesilesiyle şunları
söyledi:

“Kuruluşumuzdan bu yana iş
odağımızı değiştirmeden iş
makinesi üretiyoruz. 43 yıldır ilk
günkü heyecanımız ile müşteri ve
diğer paydaşlarımızın ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamak, daha iyi
bir dünya için her zaman çevreye
duyarlı ürün ve hizmetler üreterek,
toplumların kalkınmasına katkı
sağlamak amacıyla çalışmalarımızı
yürütüyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada, bunu bir adım
daha ileriye taşıyarak çevreye daha saygılı,
sıfır emisyonlu, enerjisini daha verimli
kullanan, akıllı iş makinelerine odaklanmış
bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de
hem şirketimizin, hem de sektörümüzün
gelişimine katkı sağlamak amacıyla,
müşterilerimizin taleplerini tek elden
karşılama hedefimiz doğrultusunda ürün
gamımızı genişletmeye devam edeceğiz.
Sektörde faaliyet gösterdiğimiz 43’üncü
yılımızı kutlarken Kurucumuz merhum
Hasan Basri Bozkurt’u saygı ve rahmetle
anıyor, bugün küresel ölçekte tanınan iş
makinesi üreticilerinden birisi olmamızda
emeği geçen tüm ekibimize, bayilerimize,
servislerimize, tedarikçilerimize ve
paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.”

İLKLERİN ÜRETİCİSİ HİDROMEK
Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk iş
makinesinin üreticisi HİDROMEK,
başarılarla dolu geçen 43 yılın ardından
sahip olduğu geniş ürün gamıyla yurt
içinde ve yurt dışında sahaya izini
bırakmaya devam ediyor. 1978 yılında
kurulan HİDROMEK, bugün dördü
Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da
bulunan altı üretim tesisinde kazıcı
yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli
yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri
üretimi gerçekleştiriyor. Buna ek olarak,
Ankara Sanayi Odası 1’inci OSB’deki 1.400
dönümü aşkın sanayi parseli üzerine
kurulmakta olan HİDROMEK Üretim
Üssü’nün inşasına da devam ediyor.

Equipment Thailand (HCE) ve Japonya’da
HİDROMEK JAPAN firmaları ile yurt
dışı ofisleri ve bayileri ile ihracat ağını
genişletmeye devam ediyor.
Satış sonrası hizmetlere büyük önem
veren HİDROMEK, 80’den fazla ülkede
bulunan yetkili bayileri ve yurt dışında
bulunan 100’ün üzerinde servis noktası
ile müşterilerine yedek parça ve servis
hizmetini hızlı bir şekilde sunuyor.

TEKNOLOJİ VE YENİLİK
ÇALIŞMALARININ KALBİNDE!
AR-GE, tasarım ve teknoloji gücüyle
ürün gamını genişletmeyi sürdüren
HİDROMEK, geride bıraktığımız yılda da
yeni ürünlerini pazara sunmaya devam
etti. Geliştirilen teknoloji ve yapısı ile
ön plana çıkan farklı tonajlarda lastikli
ve paletli ekskavatörlerin bulunduğu
yeni H4 Serisini kullanıcısı ile buluşturan
HİDROMEK’in yeni seri ekskavatörleri;
verimlilik, üretkenlik ve hız artışıyla öne
çıkarak kullanıcılarından büyük beğeni
topluyor. Bunun yanı sıra, lastikli yükleyici
ürün grubunda geliştirdiği HMK 635

WL’yi de kullanıcılarının hizmetine sunan
HİDROMEK; mini ekskavatör, paletli mini
kazıcı yükleyici, motor greyder ve toprak
silindiri ürün gruplarında da yeni ürün
geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Müşterilerinin taleplerini tek çatı altında
karşılama hedefiyle farklı ürün gruplarında
yeni ürünler geliştiren HİDROMEK,
ayrıca, elektrikli, otonom ve yarı otonom
iş makineleri için AR-GE çalışmalarını
da sürdürüyor. Geleceğin elektrikli iş
makinesi kategorisinde uzmanlaşma
hedefi ile oluşturduğu HICON markası
altında ilk olarak yüzde 100 elektrikli, akıllı,
ekonomik ve çevre dostu ekskavatörü
HICON 7W’yu geliştiren HİDROMEK, aynı
marka altında farklı ürünler geliştirme
çalışmalarını sürdürüyor.
Üretim süreçlerinde, ürünlerinde ve
tasarım çalışmalarında en son teknolojiyi
kullanan HİDROMEK, özgün ve yenilikçi
tasarımları ile aralarında Red Dot Best
of the Best, If Design, German Design,
Automotive Brand Contest ve Good
Design ödüllerinin bulunduğu uluslararası
prestije sahip 20 ödülün sahibidir.

Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiren
HİDROMEK, önceden ithal ettiği
şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve
hidrolik silindir gibi stratejik öneme sahip
ana komponentleri, HİDROMEK Üretim
Üssü’nde ilk olarak faaliyete geçirdiği
komponent fabrikasında üretiyor.
Ayrıca, Üretim Üssü’nde yer alacak olan
ekskavatör üretim fabrikasının inşası
da tüm hızlıyla sürüyor. Türkiye’de uzun
yıllardır birçok üründe pazar liderliğini
koruyan HİDROMEK, dünyada iş
makineleri üreten en büyük firmaların
sıralandığı uluslararası “Yellow Table”
listesinde yer alan ilk ve tek Türk makine
üreticisi olma unvanını taşıyor.

GÜCÜ SINIRLARI AŞIYOR
HİDROMEK WEST ile Avrupa’daki yetkili
bayi yönetimi ve satış sonrası hizmetlerini
yürüten HİDROMEK, Rusya’da HİDROMEK
RUS, Tayland’da HİDROMEK Construction
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Garenta ve ikinciyeni.com
Genel Müdürü Emre Ayyıldız:

“Kadınlar
daha az
trafik kazası
yapıyor”

Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç
paylaşım markası MOOV, Karayolu
Güvenliği ve Trafik Haftası’na dikkat
çekmek, trafik kurallarına uymanın
önemini hatırlatmak amacıyla
kiralamalarda yaşanan trafik
kazalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.
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Sanılanın aksine kadınların erkeklere
göre yüzde 25 daha az trafik kazası
yaptığını belirten Garenta ve ikinciyeni.
com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, trafik
kazalarının en çok kavşaklarda meydana
geldiğini söyledi.
Tam dijital alt yapısıyla araç paylaşımı
sektörünün lider markası olan MOOV,
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
kapsamında kiralamalarda yaşanan
kazalarla ilgili bilgileri paylaştı.
MOOV’daki kiralamalarda yaşanan trafik
kazalarını incelediklerinde ilgi çekici
sonuçların çıktığını belirten Garenta
ve ikinciyeni.com Genel Müdürü
Emre Ayyıldız, “MOOV kiralamalarını
baz alarak hazırladığımız rapora göre
kadınlar erkeklere göre yüzde 25 daha
az trafik kazası yapıyor. Bu da aslında
kadınların daha güvenli ve emniyetli araç
kullandığını bize gösteriyor” dedi.
Trafik kazalarını yaş gruplarına göre
de incelediklerini söyleyen Emre
Ayyıldız, “MOOV araçlarıyla yapılan
trafik kazalarının yüzde 53’ü 18-24 yaş
grubundaki MOOVER’ların kullandığı
araçlarda yaşandı. Bununla birlikte trafik
kazalarının, yüzde 70’in üzerinde bir
oranla en çok kontrolsüz kavşaklarda
yaşandığını görüyoruz” dedi.
Trafik güvenliğine özen gösteren
ve kurallara uyan MOOVER’ları

ödüllendirdiklerini belirten Ayyıldız,
“‘Yolların Ustası MOOVER Günü
Kampanyası’ ile her ayın son salı günü,
3 ay içinde kiralama yapan ve trafik
cezası, hasar ve kaza kaydı bulunmayan
MOOVER’lara %20 indirim tanımlıyoruz.
Ayrıca, hem MOOVER’ların hem de
trafiğin güvenliğini sağlamak için
farklı projeleri de hayata geçirmeye
hazırlanıyoruz” dedi.

Araç kiralamanın ekonomik ve
çevreci yolu: MOOV
İstanbul, Ankara ve İzmir’de tek bir
uygulama üzerinden araç kiralamada

Emre Ayyıldız

özgürlük sunan MOOV’da sözleşmeden
kiralamaya kadar tüm süreç dijital olarak
gerçekleşiyor. Tam dijital alt yapısıyla
ekstra hiçbir temas gerçekleşmeden
düzenli olarak temizlenen ve dezenfekte
edilen araçlarla 15 dakikası 16 TL’den
başlayan fiyatlarla araç kiralamada
özgürlük yaşanabiliyor.
Sunduğu ekonomik faydanın yanı sıra
çevreci bir ulaşım modeli de olan MOOV
gibi araç paylaşım hizmetleriyle ulaşım
ihtiyacının karşılanması halinde daha az
karbon emisyonu salınımı gerçekleşiyor.
Bugün 1 paylaşımlı aracın aktif olarak
kullanılmasıyla 8 araç trafikten çıkmış
oluyor. Yapılan araştırmalara göre
paylaşımlı araçları tercih edenler, şahsi
araçlarıyla seyahat edenlere kıyasla
yüzde 11 daha az kilometre yapıyor.
MOOV’da gerçekleştirilen 2 milyon
defalık kiralamayla 12 bin tonluk CO2
salınımının önüne geçilirken optimum
temizlik yöntemler ile yılda 8700 ton su
tasarrufu sağlanıyor, dijital imza ile de
yılda 403 ağacın kesilmesi önleniyor.
Sözleşme sürecinin de tam dijital olarak
gerçekleştiği MOOV’da bu sayede 3
milyon kağıt tasarrufu sağlanırken,
dijital imza sayesinde ayda ortalama 105
bin km daha az yol yapılıyor ve 7875
litre yakıt tasarrufu sağlanıyor.
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Kaya Tur,
11 Sultan
Comfort’u
filosuna
kattı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
müşteri beklentileri ve ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği Sultan ile
turizm ve servis taşımacılığında trendleri
belirlemeye, kurumların kazancını
katlamaya devam ediyor. Tasarım ve
teknik özellikleri ile Türkiye’nin yanı sıra
dünyanın dört bir yanında büyük ilgi
gören Sultan’ın Comfort modelini geçen
yıl yenileyen Otokar, sektörde ilk tercih
olmayı sürdürüyor. Lüks koltukları ve
özel donanımıyla turizm taşımacılığının,
3 noktalı emniyet kemeriyle öğrenci
taşımacılığının ve 29+1 yolcu kapasitesiyle
personel taşımacılığının gözdesi olan
Sultan Comfort, Kaya Tur’da da hizmet
vermeye başladı.

Türkiye otobüs pazarının lideri
Otokar, yeni teslimatını öğrenci,
personel ve turizm taşımacılığının
köklü şirketlerinden Kaya Tur’a
gerçekleştirdi. Düşük işletme giderleri,
üstün performansı, dayanıklılığı ile
dikkat çeken 11 adet Sultan Comfort,
düzenlenen törenle hizmete başladı.

Otokar Bayi Cansın Otomotiv tarafından
gerçekleştirilen 11 adet Sultan Comfort
teslimat töreni, Kaya Tur sahibi Rasim
Kaya, Cansın Otomotiv’in sahipleri Ahmet
Ünal ve Ali Can Ünal ve Otokar Bölge
Satış Yöneticisi Erol Mertan’ın katılımı ile
gerçekleşti. Öğrenci, personel taşımacılığı,
turizm, araç kiralama sektöründe 33 yıldır
hizmet veren Kaya Tur›un çalışmalarını 81
ilde yürüttüğünü belirten Kaya Tur sahibi
Rasim Kaya teslimat töreninde yaptığı
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konuşmada; “Otokar ile uzun yıllardır
çalışıyoruz. Filomuzdaki 50 Sultan otobüsü
yeni aldığımız 11 araçla güçlendirdik.
İşletme maliyetinin düşüklüğü, 40 bin km
bakım aralığı, yüksek ikinci el değeri ve üst
düzey konforuyla tercih ettiğimiz Otokar
Sultan Comfort, çalıştığımız kurumlar
tarafından da beğeniliyor. Filomuza
kattığımız yeni araçlarımızı Ankara’da
personel taşımacılığında kullanacağız” dedi.

KAZANCI KATLIYOR
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.

Slovakya
Otokar’dan
otobüs
ithal
edecek
Türkiye’nin lider otobüs markası
Otokar, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler
arasına Slovakya’yı da ekliyor. Otokar,
Kent Körüklü otobüsleri için Bratislava
Toplu Taşıma Şirketi DPB’den 40
adetlik sipariş aldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi
tasarımı ve üretimi otobüslerle ihracat
pazarlarında büyümeye devam ediyor. Başta
Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede
otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak
Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den
(Dopravny Podnik Bratislava) 40 adet Kent
Körüklü otobüsü siparişi aldı. Slovakya’nın
başkenti Bratislava’nın toplu taşımacılık
ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek
otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim
edilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 50 ülkesinde
35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca
yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı
sunan Otokar toplu taşımacılık sektöründeki
58 yıllık deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve
tasarladığı ürünlerle Avrupa başkentlerinin
tercihi olmaya devam ediyor. Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Bu siparişle
birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da büyüme
hedefimizde önemli bir adım daha atarak
Slovakya’yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler
arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz
Türkiye’nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya,
Almanya, Malta, Romanya, Polonya,
Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak
üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi

toplu taşımacılıkta kullanılıyor. Türkiye’de
tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin
dünyanın önde gelen şehirlerinde
kullanılmasından gurur duyuyoruz” dedi.
Sipariş alınan Kent Körüklü otobüslerinin
Bratislava’nın toplu taşımacılık ihtiyaçları
doğrultusunda üretileceğini belirten Otokar
Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama
Direktörü Hakan Bubik, otobüslerin geniş
iç hacmi ile Bratislava şehri toplu taşıma
hizmetlerinde eşsiz konfor sunacağını
vurgulayarak “Bratislava Toplu Taşıma Şirketi
DPB’nin isterleri doğrultusunda, yolcuların
seyahat deneyimini keyifli kılacak ve
şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok
yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına
sunulacak” açıklamasını yaptı.
Kent Körüklü otobüsleri, modern iç ve
dış görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol
tutuşuyla da dikkat çekiyor. Koltuk başına
düşük işletme maliyeti sunacak Bratislava’nın
Kent Körüklü otobüsleri güçlü kliması ile her
mevsim ferah yolculuk vadediyor. ABS, ASR,
disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici
sistem ile maksimum güvenlik sunan araç;
toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.
Kent Körüklü, yüksek yolcu kapasitesiyle de
ön plana çıkıyor.
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Önder Canbek filosunu genişletiyor

Önder Canbek firması filosuna 30
adet Scania R500 A4x2NA Style paket
çekici ekledi. Firmaya ilk 10 adetlik
teslimat Tuzla Doğuş Otomotiv
tesislerinde gerçekleşti. Önder Canbek
Nakliyat daha önce de filosuna 13
adet Scania araç almıştı.

Ankara merkezli, dökme çimento, silis
kumu, kalsit, dolomit, kireç, perlit, kuvars,
bazalt, uçucu kül temini ve nakliyesini
gerçekleştiren Önder Canbek İnşaat,
Nakliye, Akaryakıt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye
yeni araçları Doğuş Otomotiv Scania adına
Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya
tarafından firma yetkililerine teslim edildi.

“İhtisas taşımacılığı
gerçekleştiriyoruz”
Önder Canbek LTD.ŞTİ yetkilileri
araçlarını teslim alırken “Nakliyesini
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gerçekleştirdiğimiz ürünler genelde
temini ve taşınmasında ihtisas
gerektiren ürünler. Bu yüzden daha
önce inşaat faaliyetlerimizde kullanmak
üzere filomuza dahil ettiğimiz Scania
araçlardan aldığımız performans aynı
marka ile devam etme kararımızda etkili
oldu. İşletme maliyetlerinde sağladığı
tasarruf ve operasyonel devamlılık bizim
her zaman daha iyisini başarmak için
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda en
büyük destekçimiz olacağına inanıyoruz”
şeklinde açıklama yaptılar.
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Lojistik sektörü
Continental’in
dijital çözümleriyle
verimliliğini artırıyor

Lojistik, nakliye, inşaat gibi sektörlerin en büyük
gider kalemlerinden birini lastik kayıpları
oluşturuyor. Continental’in ticari filolar
için geliştirdiği lastik basıncı izleme sistemi
ContiConnect ™ Yard Reader ile bir yılda lastik
kayıplarını %12 azalttıklarını söyleyen Gökbil Lojistik
Filo Yöneticisi Can Aldırmaz, yakıt masrafı dahil
olmak üzere 15 ayda yaklaşık 15.000 euro tasarruf
ettiklerini belirtti. Gökbil Lojistik, filosundaki 85
aracın lastiklerine ait basınç ve sıcaklık verilerini tek
bir web portalından takip edebiliyor.
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Lojistik, nakliye gibi sektörler için hız ve
verimlilik artık daha da önemli. Filoların
en büyük gider kalemlerinden biri olan
lastik kaybını önlemek ve performansını
artırmak şirketlere hem hız hem de
verimlilik olarak geri dönüyor. 1996
yılından bu yana kombine tank konteyner
taşıma alanında Avrupa’dan Sahraaltı
Afrika’ya kimyasal ürün taşıyan Gökbil
Lojistik, zamandan ve maliyetten tasarruf
sağlamak ve uluslararası standartlardaki
kalitesini korumak için Continental’in
lastik basıncı izleme sistemini kullanıyor.

’15 ayda yaklaşık 15 bin euro
tasarruf elde ettik‘
Gökbil Lojistik Filo Yöneticisi Can Aldırmaz,
taşımacılıkta global kalite standartları
olan SQAS standartlarına uygun
hizmet verdikleri için dijital çözümlerin
vizyonlarına da katkı sağladığını söylüyor.
Continental’in lastik basınç ve sıcaklık
izleme sistemi ContiConnect ™ Yard Reader
ile büyük maliyet kalemlerinden biri olan
lastik kaybının önüne geçtiklerini söyleyen
Aldırmaz, “ContiConnect™ Yard, filo parkına
girer girmez lastikle ilgili oluşan ve/veya
oluşabilecek sorunları tespit edebiliyoruz.
Continental’in dijital çözümleriyle işimize
özel ihtiyaçlarımızı karşılayarak toplam
sürüş maliyetlerinde avantaj sağlıyoruz.
Örnek vermek gerekirse, bu sistemle
birlkte yarı römorklarımız stepne olmadan
çalışıyor. Böylece faydalı yük miktarını
artırdık. Dünyanın dört bir yanına tehlikeli
kimyasal ürün taşıdığımız için araçlarımızın
güvenliği, bakımı ve lastikleri bizim için çok
önemli. ContiConnect™ sayesinde lastikte

oluşan yabancı cisim batması, sibop
kaynaklı veya jant kaynaklı lastik basınç
kayıplarını tespit edip anında müdahale
etme şansımız oluyor.” dedi.
15 yıldır Continental‘in binek, ağır vasıta
ve iş makinesi lastiklerini tercih ettiklerini
söyleyen Aldırmaz, “ContiConnect ™
Yard Reader sistem yatırımımız bir
yılda maliyetini çıkardı. Bu sistemle 85
aracımızdaki 485 lastiğin basıncını ve
sıcaklık verilerini tek bir web portalında
takip edebiliyoruz. Yakıt tasarrufumuz ise
yılda 5 bin euroya ulaştı. ContiConnect
™ Yard Reader ile bir yılda 41 adet lastik
kurtardığımızı ölçümledik. Sistemin
bize sağladığı toplam tasarruf miktarı

ise 15 ayda yaklaşık 15 bin euro oldu.
Lastiklerin pozisyonlarına göre kilometre
ömürlerini de maksimum düzeye
çıkardık. ContiConnect ™ Yard Reader
sisteminin filoda kullanımı öncesinde
% 33 civarında olan lastik kaplanabilirlik
seviyesini, lastiklerin anlık izlenme ve
raporlanmasıyla %92 seviyesine çıkardık.
ContiTread kaplama sırtlarının sunduğu
performans ile lastiğimizin birinci ve ikinci
hayatında elde edebileceğimiz maksimum
faydayı sağladık.Dijital çözümlerle tüm
araçları, basınçlarında yaşanan olası
azalmayı anında kendi ekranımdan takip
edebiliyorum. Bu da gerektiğinde hemen
müdahale edebilme imkanı veriyor ve
zamandan tasarruf sağlıyor“ dedi.

Yard Reader ile Filonuzun
maliyetlerini ve yolda kalma
süresini azaltın
ContiConnect ™ Yard Reader sisteminde
lastik içine yerleştirilen sensörler, lastiğin
basınç ve sıcaklık bilgilerini Yard Reader
İstasyonu’na iletiyor ve durumu bir
web portalı üzerinden rapor ediyor.
Bu platform ile lastik takip süreçleri
dijitalleşerek lastik ömrünü uzatma,
bakım masraflarını azaltma ve yüksek
yakıt tasarrufu elde etme imkânı sunuyor.
Lastik verileri, web portalına veya araç
seyir halindeyken sürücüye bilgi veren
ContiConnect Sürücü Uygulaması ile iki
şekilde ve anında aktarılıyor. Lastikler
gerekli müdaheleyle kurtarılarak iş
faaliyetlerinde aksama yaşanmasının da
önüne geçiliyor.
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Hidromek
bir kez
daha
dünyanın
en büyük
iş makinesi
üreticileri
arasında

HİDROMEK uluslararası
başarılarına yenilerini eklemeye
devam ediyor. Dünyanın en
büyük iş makinesi üreticilerinin
açıklandığı Yellow Table listesinde
bu yıl da yerini alan HİDROMEK,
listedeki ilk ve tek Türk üretici
olma unvanını da koruyor.
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İş makineleri konusunda tüm dünyaya
bilgi tedariki sağlayan ve sektöre
referans oluşturan basın kuruluşu KHL
Group, her yıl yenilenen ve iş makineleri
üreten en büyük firmaların yıllık satış
cirosuna göre sıralandığı uluslararası
“Yellow Table 2021” listesini açıkladı.
2020 yılı verilerine göre hazırlanan
listede bu yıl 49’uncu sırada yer alarak
geçen seneye göre yerini bir basamak
yükselten HİDROMEK listeye 8’inci kez
girme başarısını gösterdi.

“KÜRESEL ENDÜSTRİDEKİ YERİMİZİ
SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”
HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet
Bozkurt, “İş makinesi sektörünün
en büyük üreticilerinin sıralandığı

uluslararası Yellow Table listesinde
bu yıl da yer aldığımızı mutlulukla
öğrendik. Bu başarıda emeği geçen tüm
ekip arkadaşlarımıza, müşterilerimize,
bayilerimize, tedarikçilerimize
ve dostlarımıza teşekkür ederiz.
Genişleyen ürün gamımızla, 80’den
fazla ülkeye yayılan bayi ağımız ve
100’ün üzerinde ülkeye yayılan ihracat
ağımızla küresel endüstrideki yerimizi
sağlamlaştırıyoruz” dedi.

6 KITADA 100’DEN FAZLA ÜLKEDE
MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR
Kuruluşunun 43’üncü yılında 6 kıtada
100’den fazla ülkede makineleri çalışan
HİDROMEK’in 2020 yılı sonu itibariyle
dünya genelinde satışını gerçekleştirdiği
makinelerin sayısı 50 binin üzerinde.
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Mercedes-Benz Türk
uygun servis kampanyalarıyla
kamyon müşterilerinin yanında

Mercedes-Benz
Türk, Mercedes-Benz
standartlarına göre
belirlenmiş, test edilmiş ve
onaylanmış olan TruckParts
ürünlerini (fren balata ve
fren diski), uygun fiyatlarla
sunmaya başladı.Garantisi
biten, OM457 ve OM501
motora sahip Axor ve Actros
kullanıcılarına özel bakım
kampanyası MercedesBenz yetkili servislerinde
sunulmaya devam ediyor.
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Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin
satış ve satış sonrasındaki beklentilerini
karşılarken ihtiyaçlarına yönelik en iyi
hizmetleri sunuyor; aynı zamanda hizmet
ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam
ediyor. Mercedes-Benz Türk, müşterilerine
üstün performans ve kaliteyi garanti eden
ürünlerini ve servis hizmetlerini uygun
fiyatlar ile sunarken; yetkili servislerinde
Mercedes-Benz kalitesinde hizmet
vermeye devam ediyor. Yetkili serviste
yapılan bakımlar standartlara uygun,
orijinal parça ile, sertifikalı teknisyenler
tarafından yapılıyor.
Eski araç parkında yer alan Mercedes-Benz
marka kamyonlar ne kadar güvenilir olursa
olsun, uzun yıllar kullanım sonrası ortaya
çıkan maliyetler, özellikle yedek parçalar söz
konusu olduğunda, müşteriler için önemli
bir gider kalemi. Bu noktada Mercedes-Benz
Türk, “TruckParts” ürünleri ile doğru parçaları
uygun fiyatlarla sunuyor. Mercedes-Benz
standartlarına göre belirlenmiş, test edilmiş ve
onaylanmış olan TruckParts ürünleri, alternatif
malzemeler kullanılarak, güvenlikten asla taviz
verilmeden üretiliyor. Bu ürünler, mümkün
olan en iyi fiyatlar ile Mercedes-Benz’in kalite
ve garantisini sağlıyor.

TruckParts ile güvenle durun
TruckParts kapsamında öncelikli olarak
fren balataları ile ön ve arka fren diskleri
müşterilere sunuluyor. TruckParts’ın fren

balataları, Mercedes-Benz orijinal fren
balatalarına ekonomik bir alternatif olarak
ön plana çıkıyor. TruckParts fren diskleri
ise kinetik enerjiyi hızla azaltarak, uzun bir
hizmet ömrü garanti ediyor.

TruckParts’ı tercih edenlere özel
TruckParts parçaları için Mercedes-Benz
Türk Yetkili Servisleri’ne gelenler, fren
grubu değişimi dışında özel fiyatlı bakım
paketlerinden de yararlanabiliyorlar. İşçilik
dahil “Bakım + fren balatası”, “Bakım +
fren balatası + ön fren diskleri” ve “Bakım
+ fren balatası + arka fren diskleri”nden
oluşturulan bakım setleri, cazip fiyatlarla
kampanyaya katılan Mercedes-Benz Türk
Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Garantisi biten araçlara 		
özel kampanya
Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz
dönemlerde müşterilerine sunmuş olduğu
bakım kampanyasına, müşterilerden
gelen yoğun talebe istinaden, Nisan ayı
itibariyle yeniden başladı. Araç parkında
bulunan yaşlı araçlara yönelik hazırlanan
bu kampanyadan OM457 ve OM501
motora sahip, Axor ve Actros kullanıcıları
faydalanabiliyor. Orijinal yedek parça ve
yetkili servis deneyiminin uygun fiyatlarla
sunulduğu bu kampanya ile, 5 filtre ve
motor yağı değişimi, yetkili servislerde
işçilik ve KDV dahil olarak 2.450 TL’ye
yaptırılabiliyor.

2021 RADÜS DERGİSİ 61

IVECO’dan
İzmir’de
Daily
teslimatı
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IVECO İzmir yetkili satıcısı Meyeks
10 adet Daily teslim etti. IVECO İzmir
yetkili satıcısı ve servisi Meyeks
Otomotiv tarafından İzmir’in
uluslararası taşımacılıkta önde gelen
firmalarından Arspet Lojistik’e
uluslararası nakliyede kullanılmak üzere
satışını gerçekleştirdikleri 15 Adet 3,5
ton Daily panel van ve 5 adet 3,5ton
Daily şasi kamyonetin 10 adeti törenle
teslim edildi.
Törende konuşan Arspet yönetim
kurulu başkanı Aslan Savaşan IVECO ile
işbirliklerinden memnun olduklarını,
araç parklarında 200’e yakın araç

olduğunu, bunun 170 adedinin IVECO
olduğunu dile getirmiş ve yeni aldıkları
araçları da ekonomi, sağlamlık ve
konforu birlikte sundukları için tercih
ettiklerini ifade etmiştir.
Meyeks satış müdürü Erdal Demir
de şunları ifade etmiştir; “markamıza
ve bizlere göstermiş olduğu ilgiden
dolayı Arspet yönetim kurulu üyelerine
ve çalışanlarına teşekkür eder, yeni
araçlarını güzel günlerde kullanmalarını
temenni ederiz”
Tören sonrası Erdal Demir tarafından
Arspet yönetim kurulu başkanı Aslan
Savaşan’a bir plaket takdim edilmiştir.
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“Akümgelsin” yerinde akü hizmeti,
444 5 258 (AKÜ) ile sürücülerin
bir telefon uzağında
Yolculuk sırasında acil akü
ihtiyacı oluşan ya da aküsünün
değişim zamanı gelen sürücülerin
yardımına koşan Akümgelsin, İnci
Akü’nün uzman hizmet anlayışı ve
deneyiminden güç alarak hayata
geçirildi. Tüketicilerin ihtiyaçlarını
derinlemesine anlayarak en iyi
çözümü sunmaya odaklanan
Akümgelsin, akü tedarikine inovatif
bir yaklaşım getirerek yeni nesil akü
satış hattını Türkiye’deki sürücülerin
hizmetine sunuyor.
Akümgelsin, aracın bulunduğu yere en
yakın İnci Akü yetkili servisi ile hızlıca
aküyü ulaştırarak, yerinde montajını
gerçekleştiriyor. Akü ihtiyacı bulunan
binek ve hafif ticari araç sürücüleri, 444 5
258 (AKÜ) numaralı hattı arayarak aracına
en uygun aküyü, güvenilir IVR teknolojisi
sayesinde telefondan kolayca satın
alabiliyor.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik, “Akümgelsin’i, şirketimizin ve
sektörümüzün gelişimine, büyümesine
destek verecek yeni bir iş kolu olarak
tanımlayarak yola çıktık. Müşteri odaklı
yaklaşımımızı ortaya koyarak ve büyüyen
e-ticaret rüzgarını arkamıza alarak
hizmetlerimize yeni açılımlar ekledik.
Sürücülerin akü taleplerini hızlıca yerine
getirip yolculuklarına devam edebilmelerini
sağlayabilmek için bu yenilikçi hizmetimiz
ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarına nokta
atışı çözümler getiriyoruz. Sürücüler için
güvenliğin, uzun vadeli kaliteli hizmetin
ve zamanın ne kadar kıymetli olduğunu
biliyoruz. Pandemide daha da gelişen
bu ihtiyaçlara İnci Akü’nün teknolojik
ürünleriyle yanıt veriyoruz. Onların
en doğru ürünle ve en hızlı çözümle
buluşabilmelerini ve zaman kaybı
yaşamadan, ekstra efor sarf etmeden tekrar
mobil olmalarını sağlıyoruz. İnci Akü’nün

teknolojik ürün yelpazesini geliştirmeyi
sürdürürken, bir yandan da yenilikçi
yaklaşımımızı Akümgelsin gibi
çözüm odaklı girişimlerle daha
fazla geliştirmeye devam edeceğiz.”
açıklamalarında bulundu.
Sektörün klasik zincir ile çalışmaya
odaklı alışkanlığının dışına çıkarak
dijital alışveriş trendini yakaladıklarını
ifade eden Elbirlik, nihai tüketicinin akü
talebini yönlendiren ve satışa dönüştüren
bu model ile Akümgelsin’i Türkiye’nin en
çok tercih edilen akü perakendecisine
dönüştürme hedeflerinin de altını çizdi.
Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen
Akümgelsin hizmeti ile 444 5 258’i arayan
sürücüler araç bilgilerini ve lokasyonlarını
uzman ekibe aktarıp doğru ürünü
telefondan satın alabiliyor, yerinde akü
montaj seçeneğiyle pandemi sebebiyle
izole bir hizmet alma ve hızlı bir şekilde
yolculuklarına devam etme şansı
		
yakalıyor.

Sürücülerin akü ihtiyacını uzmanından, bir
telefonla hızlı ve kolay şekilde karşılamak
amacıyla hayata geçen Akümgelsin,
Türkiye’nin her yerinde yolda acil akü
ihtiyacı olan ya da aküsünü değiştirmek
isteyen araç kullanıcısının bulunduğu yere
hizmeti götürüyor. Binek ve hafif ticari
araç sürücüleri 444 5 258 (AKÜ) hattını
arayarak aracına en uygun aküyü uygun
fiyata, güvenilir IVR ödeme yöntemiyle
telefondan satın alıyor ve yerinde montaj
imkânı sunan Akümgelsin sayesinde hem
zamandan tasarruf ediyor hem de İnci Akü
teknolojisiyle yoluna güvenle devam ediyor.

Cihan Elbirlik: “Akümgelsin ile
tüketicilerin doğru ürünle ve hızlı
çözümle buluşmasını, zaman kaybı
yaşamadan, ekstra efor sarf etmeden
tekrar mobil olmalarını sağlıyoruz.”
Akümgelsin hizmetini tüketicinin akü
ihtiyacını direkt olarak çözecek bir start-up
anlayışıyla hayata geçirdiklerini belirten
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Renault Trucks
D-Med kamyonunun
gücü ve konforu ile
Türkiye turunda
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Renault Trucks, yurt
içi taşımacılığına yeni
standartlar getiren D-MED
kamyonu ile 24 Mayıs
Pazartesi günü Türkiye
turuna çıkıyor. 6 Temmuz’a
kadar devam edecek
tur rotasında, 11 ilde
toplam 29 ayrı noktada
taşımacılık profesyonelleri
ile buluşulacak.

Renault Trucks, yurtiçi taşımacılık
operasyonları için sunduğu Renault
Trucks D-MED 4x2 ve 6x4 kamyonlarını
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinde düzenlenecek özel
rotada taşımacılık profesyonelleri
ile buluşturacak. Yetkili bayilerin de
katılımıyla 24 Mayıs’ta İstanbul’da
başlayacak etkinlikler, 6 Temmuz’da
Ankara’da tamamlanacak.
Renault Trucks’ın 250 bg ve 280 bg
alternatifleri ile sunduğu D-MED
kamyonlar, segmentinde opsiyonel olan
birçok özelliği standart hale getiriyor.
D-MED kamyonlarda tam otomatik
şanzıman, havalı süspansiyon ve klima,
standart olarak sunularak sürüş konforu
en üst noktaya çıkartılıyor. Renault
Trucks D-MED, şehir içi ve şehirler arası
uygulamalara mükemmel şekilde uyum
sağlayan Euro 6 motor donanımına sahip.
Hareketli aksamı, geniş bir teknoloji ve
güç seçeneği ile düşük tüketim ve bakım
giderleri sunuyor. Otomatik şanzımanın
pozitif etkisi ve aracın diğer donanımları
sayesinde üstün bir yakıt tasarrufu
avantajı yakalanıyor.

Tüm taşımacılık hizmetleri için
üstyapıya hazır
Renault Trucks D-MED kamyonlar, 4x2
ve 6x2 seçenekleri ile sunuluyor. Tüm
üstyapı yüksekliklerine ve tüm kabinlere
uyarlanabilen bileşenlerin çeşitliliği ve
süspansiyon elemanlarının donanımı
sayesinde bütün üst yapı gerekliliklerini
karşılıyor. PTO’lar, elektrikli ve elektronik
arayüzler, şasi kollarında konsollar gibi birçok
düzenleme tüm dağıtım faaliyetleri için
gerekli donanımın montajına imkan sağlıyor.

Renault Trucks D-MED serisi,
müşterilerin taşımacılık operasyonlarına yeni standartlar getiriyor
Renault Trucks D- MED serisi, ağır yük,
havaleli yük, şehir içi ve şehirlerarası
taşıma ve dağıtım alanlarındaki her türlü
beklentiyi en ideal şekilde karşılıyor.
Yüksek manevra kabiliyeti ve otomatik
şanzıman kullanımı, şehir içi dağıtım
başta olmak üzere tüm operasyonlar
için kolaylık ve konfor avantajı sunuyor.
Türkiye turundan önce açıklamada
bulunan Renault Trucks Türkiye Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlu;

“D-MED serimiz, segmentinin en
prestijli, verimli ve yüksek donanımlı
aracı olarak ön plana çıkıyor. Araç
özellikleri, yüksek yakıt tasarrufu ve
düşük bakım maliyetleri sayesinde
sağlanan avantajlı işletim giderleri,
operasyonlara değer katıyor. Sektörde
opsiyonel olan otomatik şanzıman, havalı
süspansiyon ve klima gibi birçok özellik
D-MED serisinde standart donanım” diye
belirtiyor.

D-MED kamyonlara 		
Türkiye turuna özel kampanya
Etkinlik kapsamında özel bir kampanya
da başlıyor. 30 Haziran 2021 tarihine
kadar geçerli olacak kampanya ile
250.000 TL’lik kredi kullanımı, 12 aya
kadar %0,618 ve 400.000 TL’lik kredi
ise 24 aya kadar %1,24 faiz avantajları
ile sunuluyor. Bu seçeneklere alternatif
olarak Renault Trucks Onaylı Parçalarda
geçerli olan 10.000 TL değerinde “Servis
Kuponu” da tercih edilebiliyor. Stoklarla
sınırlı kampanya ve Servis Kuponu ile
ilgili detaylı bilgiye, tüm Renault Trucks
Yetkili Bayileri’nden ulaşabilirsiniz.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
2021 YILI “MAYIS” AYI
SONUÇLARINI AÇIKLADI
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam
üretim yüzde 28 ve otomobil üretimi bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
23 oranında arttı. Bu dönemde, toplam
üretim 532 bin 441 adet, otomobil
üretimi ise 353 bin 580 adet düzeyinde
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında
arttı ve 247 bin 977 adet olarak
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı OcakMayıs döneminde üretim yüzde 40
seviyesinde artarken, ağır ticari araç
grubunda yüzde 86 oranında, hafif ticari
araç grubunda yüzde 37 oranında arttı.
2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre
ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç
pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı
yüzde 130 arttı.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde
18 oranında, otomobil ihracatı yüzde
10 oranında arttı. Bu dönemde, toplam
ihracat 391 bin 70 adet, otomobil
ihracatı ise 256 bin 621 adet düzeyinde
gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 37, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 12,3
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil
ihracatı yüzde 22 artarak 4,2 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 3,5
Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 28
oranında artarak toplam 532 bin 441
adet taşıt aracı üretildi.
2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim
Gelişimi (Ocak-Mayıs) (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör
üretimi ile birlikte toplam üretim 556 bin
513 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı OcakMayıs döneminde yüzde 41 seviyesinde
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste yüzde 31
- Midibüste yüzde 12
- Minibüste yüzde 6 oranlarında azaldı,
- Kamyonette yüzde 44
- Kamyonda yüzde 157 oranında arttı.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde
23 oranında artarak 353 bin 580 adet
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde traktör
üretimi yüzde 133 oranında artarak 24
bin 72 adet oldu.
Ocak-Mayıs döneminde kapasite
kullanım oranları, hafif araçlarda
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 65,
ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde
yüzde 77 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam
kapasite kullanım oranı yüzde 65 oldu.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam
satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre
yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet
seviyesinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde
otomobil satışları, 2020 yılı aynı
dönemine göre yüzde 69 oranında arttı
ve 247 bin 977 adet oldu.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde
60,4 olarak gerçekleşti.
➢ 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre toplam otomobil
satışları yüzde 69, ithal otomobil satışları
yüzde 61 ve yerli otomobil satışları yüzde
84 oranlarında arttı.

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
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Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 83, ithal hafif ticari araç
yüzde 106 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 67 oranlarında arttı.
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 130 artarak 13 bin 797 adet,
kamyon pazarı yüzde 154 oranında artarak 12 bin 700 adet, otobüs pazarı yüzde 44 oranında artarak 609 adet düzeyinde ve
midibüs pazarı yüzde 17 oranında azalarak 488 adet düzeyinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021
yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam
pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde
18 oranında artarken, hafif ticari araç
pazarı yüzde 2,4 ve ağır ticari araç
pazarı yüzde 1,6 oranlarında azaldı.
İHRACAT
• 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde
256 bin 621 adedi otomobil olmak
üzere, toplam üretimin yüzde 73’ünü
oluşturan 391 bin 70 adet taşıt ihraç
edildi. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde

gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı
aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.
• Bu dönemde otomobil ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
10 artarken, ticari araç ihracatı ise
yüzde 36 oranında arttı. Traktör ihracatı
ise 2020 yılına göre yüzde 106 artarak 9
bin 700 adet olarak gerçekleşti.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)
verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Mayıs
döneminde toplam otomotiv ihracatı,
2020 yılına göre yüzde 37 oranında

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

arttı ve 12,9 milyar $ oldu. Euro bazında
ise yüzde 26 artarak 10,2 milyar €
olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi
ihracatı yüzde 30 oranında artarken,
yan sanayi ihracatı da yüzde 50
oranında arttı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı,
2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde
14 pay ile ihracat sıralamasında ilk
sıradaki yerini korudu.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

Kaynak: OSD
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Mercedes-Benz Türk, kamyon
sürücülerine desteğini
sürdürmeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin
pek çok şehrindeki dinlenme
tesislerinde bir araya geldiği
kamyon sürücülerine hijyen seti
dağıtımı gerçekleştirerek tüm
sürücülere pandemi dönemindeki
emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mercedes-Benz Türk, toplumun temel
ihtiyaçlarının aralıksız sağlanabilmesinde
hayati bir rolü olan kamyon sürücüleri ile
bir araya geldi. Direksiyon başında olan
kamyon sürücüleri ile buluşan MercedesBenz Türk, içinde maske, dezenfektan
ve çeşitli promosyonların yer aldığı
“Mercedes-Benz Hijyen Seti” paketlerini
kamyon sürücülerine hediye etti.
Mercedes-Benz Türk, 2020 yılı Mart
ayından itibaren etkisini sürdüren
koronavirüs (COVID-19) salgını
sebebiyle toplumun ihtiyaçlarının
sağlanabilmesinde büyük rolü olan
kamyon sürücülerine aralıksız desteğini
sürdürüyor ve teşekkür ediyor.
Mercedes-Benz Türk ekibi; hijyen seti
paketlerinin dağıtımını Türkiye’nin
çeşitli şehirlerinde yer alan dinlenme
tesislerinde gerçekleştirdi. Ayrıca 2021
yılı için kapsamlı yeniliklere kavuşan
Actros, Arocs ve Atego’nun broşürleri de
kamyon sürücüleriyle paylaşıldı.

2021’deki kamyon yenilikleri
Mercedes-Benz Actros, 2021 yılı için çok
kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut
modellerde yeni opsiyon ve paketler

sunulmaya başlanırken yeni serilerin
lansmanı da 2021 yılında markanın
gücüne güç katıyor. Kamyon ve çekici
segmentlerinde yenilenen portföyü ile
Mercedes-Benz Türk, hem filo müşterileri
hem de bireysel araç sahiplerinin
taleplerine yanıt vermeye devam ediyor.
Çekici segmentinde serinin en yeni
üyesi Actros 1851 Plus paketi ve filo
müşterilerine yönelik Actros 1842 LS
müşterileri ile buluştu.
Actros 1851 LS’nin yenilenen standart
donanımına ilave olarak, ileri aktif
güvenlik donanımlarının ön planda
olduğu bu opsiyonel donanım paketinde;
Yan Görüş Asistanı, Mesafe Kontrol
Asistanı ve yarı-otonom sürüşü mümkün
kılan Aktif Sürüş Asistanı sunuluyor.
Ayrıca SoloStar Muavin Koltuğu, 12.3
inçlik birincil ekrana sahip İnteraktif
Multimedya Kokpit, sürüş ve yaşam için
LED Ambiyans Aydınlatma, LED Stop
Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu
pakete dahil ediliyor.
Mercedes-Benz Türk, geniş ürün portföyü
ile 2021 yılında da Türkiye kamyon
pazarında yıllardır süregelen tartışmasız
liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
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2021 . .

FUAR TAKVIMI
FUARIN ADI

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

KONUSU

ŞEHİR - YER

DÜZENLEYEN FİRMA

ULAŞIM VE
15 Ağustos 2020
TEKNOLOJİLERİ
15 Ağustos 2021
SANAL FUARI		

Online Sanal
Ulaşım ve
Teknolojileri Fuarı

365 Gün
Online
Sanal

Fuar Takip

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

Online Sanal
Otomotiv ve
Yan Sanayi Fuarı

365 Gün
Online

Fuar Takip

MIMS
23-26 Ağustos 2021
AUTOMECHANIKA 		
MOSKOW		
		
		
		

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

RUSYA
Moskova

ITE MF Expo

AUTOCOMPLEX
24-26 Ağustos 2021
		
		

27. Ticari Araçlar,
İstasyon Kurulumu ve
Servis Malzemeleri Fuarı

RUSYA
Moskova

ACS Expo

ENDONEZYA
Jakarta

PT. Global Expo

Oto Yedek parça,
IIBT
25-27 Ağustos 2021
		
Ticari Araç,
		 Otomotiv Fuarı
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İzmir’in Selçuk İlçesi’ne bağlı ve Selçuk’a
8 kilometre mesafede tarihi mimarisi
korunmuş turistik bir köydür. Özgün
adı olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda
dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği
rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice,
Kirkince ve nihayet Çirkince gibi

74 RADÜS DERGİSİ 2021

biçimler alan bu ad, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım
Dirik’in talimatıyla Şirince şeklinde
resmileştirilmiştir.
19. yüzyılda, özellikle ihracata yönelik
incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum
kasabası olarak bilinmekteydi. 1923’te
Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi
sonucu Rumların ayrılmasıyla (Çoğu
Katerini’nin Nea Efesos köyüne yerleşmiştir),
Kavala’nın Müştiyan (Moustheni) ve
Somokol (Domatia) köylerinden gelen
mübadillerle iskân edilmiştir. Köyün evvelce
bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğiğe
dayalı olan ekonomisi, bir tütün
bölgesinden gelen yeni sakinlerinin elinde
bir süre sekteye uğramış, ancak son yıllarda
artan turistik önemine paralel olarak, bu
sektörler yeniden gelişmeye başlamıştır.
Bağcılık ve zeytinciliğin yanısıra, şeftali, incir,
elma, ceviz yetiştirilir.

1950’li yıllarda 2000-3000 civarında
iken sonradan 700’e kadar düşen köy
nüfusu, 1990’lı yıllardan itibaren turizmin
gelişmesiyle birlikte tekrar yükseliş
eğilimi içine girmiştir. Köyde halen bazı
Rum evleri pansiyon olarak hizmet
vermektedir.
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Bravehart
Yönetmen: Mel Gibson
Senarist: Randall Wallace
Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau,
Catherine McCormack
Cesuryürek’te, William Wallace yaşanan büyük acılar
sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya döner.
Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat
sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu
dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün
İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a
tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak
bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine
sebebiyet verecektir. Mel Gibson’un ünlü İskoç halk
kahramanı William Wallace’ı hem canlandırdığı hem de
yönettiği filmi kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü.

A Beautiful Mind
Yönetmen: Ron Howard
Senarist: Akiva Goldsman
Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly
Akıl Oyunları, asosyal bir matematikçi olan John Nash’in
hayatını konu ediyor. John Forbes Nash azandığı bir
bursla Princeton Üniversitesi’nde öğrenim görmeye
başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren
ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash,
inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına
kadar gelir. Böylece matematik çevrelerince ününü
yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle
mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal
gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl
gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir. Önemli
başarılarından uzunca yıllar sonra Nobel Ödülü’ne layık
görülen ünlü matematikçi John Nash’in gerçek hayat
hikayesine odaklanan ‘Akıl Oyunları’, iki önemli dalda
kazandığı Oscar ödülüyle başarısını kanıtlamıştı.
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Suç ve Ceza
Yazar: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yayınevi : Can Yayınları
Dostoyevski’nin Rusya’yı, Rus halkını
gözlemleyerek içlerinden çekip çıkardığı
Raskolnikov hem yazarın hem de edebiyat
tarihinin en karanlık karakteridir. Yoksulluğunun
güzel ve parlak bir hayat kurmasına izin
vermeyeceğine inanan genç bir hukuk
öğrencisinin, yaşlı tefeci kadını öldürüp parasını
çalmayı planlamasıyla başlayan hikâyesi,
Raskolnikov’un ikilemlerinden, iç çatışmalarından
hareketle insanlığa sorduğu ahlaki ve felsefi
sorularla edebiyatı başka bir boyuta taşımıştır.
Suç ve Ceza yayımlandığı 1866 tarihinden bu
yana, modern insana yaklaşımıyla ve sorduğu
can alıcı sorularla güncelliğini hiç kaybetmediği
gibi, edebiyatın çıtasını erişilmesi güç bir seviyeye
yükseltmiştir. Dostoyevski’nin dehasını tüm
yönleriyle yansıttığı roman, bir suçun psikolojik
kaydıdır aynı zamanda.

Yüzyıllık Yalnızlık
Yazar: Gabriel Garcia Marquez
Yayınevi: Can Yayınları
Nobel Ödüllü Kolombiyalı Yazar Gabriel Garcia
Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık romanı, gerçeklik
kavramına kattığı olağandışı boyutla, yayımlandığı
1967’den bugüne edebiyat dünyasındaki değerini
korumaya devam ediyor. Marquez’in 1982 yılında Nobel
Edebiyat Ödülü’nü almasını sağlayan roman, edebiyat
dünyasına yazarın kazandırdığı “büyülü gerçekçilik”
akımının en ihtişamlı örneğini oluşturuyor.
Marquez’in kendi hayatından yola çıkarak kaleme
aldığı Yüzyıllık Yalnızlık, gerçekçi anlatımının yanı
sıra fantastik kurgusuyla dünya edebiyatının kültleri
arasında yer alıyor. Yazarın iki yıldan daha kısa bir sürede
tamamladığını dile getirdiği eser, kendisinin de ifadesiyle
15-16 yıllık düşünsel birikiminin eseri olarak onun
çocukluk yıllarının sanatsal bir anlatımı niteliğini taşıyor.
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Sudoku

BULMACA
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Yukarıdan Aşağı
1. Aristogratik yönetim biçimi
2. Zorlayıcı sebep
3. Ağzın tavanı
4. Ludvik Zamenhof’un 1887 de uluslararası
düzeyde ikinci bir dil olarak kullanılmak
üzere geliştirdiği yapay dil
5. Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle
kazındıktan sonra basılmış olan yazı,
resim, taş basması
6. Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende
rahat etmeyi sağlayan, deri ya da sentetik
kabara
7. Yılancık da denilen, el, ayak ve % kızartı
ve şişmelerle kendini gösteren hastalık
8. Yalanlar ve hikâyeler uydurmaya yol açan
yapısal eğilim. Yalan söyleme hastalığı
Soldan Sağa
1. On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü
astronomi ve matematik bilginimiz
2. Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları
korumaya ilişkin hukuki rejim
3. Kemanla viyolonsel arası büyük keman,
viyola
4. Canlılarda bütün hücrelerde bulunan
ve kalıtsal bilgiyi yapısındaki genlerle
taşıyan ipliksi mikroskobik yapı
5. Filipinler’de yetişen ve Manila keneviri
adlı elyafı veren muz türü
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Tirit

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

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

ekleyin ki yoğurt daha akışkan
olsun. Hepsini iyice çırpın. Pişen
etlerin suyunu süzüp ayrı bir
kaseye alın. Etler soğumadan
lif lif ayırın. Tereyağını eritin,
kırmızı biberi veya salçayı
ekleyin. Kıtır kıtır olan pideleri
çukur bir tabağa alın, kenara
ayırdığınız et suyuyla ıslatın.
Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle
doldurun. Etlerin üzerine yoğurt
gezdirin. En üstüne de erittiğiniz
tereyağından gezdirin ve
soğumadan servis edin.
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Yetkİlİ servİslİKLERİMİZ
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