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oş görünün, affedebilme yüceliğinin, 
yardımlaşma kültürünün gitgide zayıfladığı 
dünyamızda, özlemlerimiz her geçen 
gün artıyor. O kadar çok şeyi özler olduk 
ki ! Sokaklarda rahatça dolaşabilmekten 
tutun da; anne-babalarımızın ellerinden 
öpebilmeyi, sevdiklerimize  sarılabilmeyi, 
dostlarla kucaklaşabilmeyi, birbirimizin 
yüzlerini maskesiz görebilmeyi, birlikte 
yemek yiyebilmeyi, bir gece vakti çıkıp bir 
parka ya da bir sevdiğimiz dosta gidip çay-
kahve içebilmeyi… Kendi dünyalarımızın 
daralması sadece fiziksel şartlarda değil 
aslen ruhlarımız da yaşanmaya başladı. 
Daha sabırsız daha hoş görüşsüz daha 
tahammülsüz olmaya başladık. Çünkü 
duygusal dünyalarımızda coşan ırmakların 
akacağı alanlar o kadar azaldı ki ! Şayet bu 
biriken enerjiyi bir yolla deşarj edemezsek 
taşması da kaçınılmaz olur elbette. Ancak 
sıkıntılı günlerin en zorlu dönemlerinden 
geçtik ve önümüz daha aydınlık. Yani yavaş 
yavaş sona yaklaşıyoruz belki de…Onun 
içindir ki; farkında olarak özlemlerimize 
kavuşmak adına az biraz daha sabırlı 
davranmalıyız. Bir hikaye paylaşayım sizinle; 

Ünlü filozof Sokrates’in yanına bir 
tanıdığı geldi.

“Önemli bir şey söylemek istiyorum” dedi 
adam.

Sokrates “neyle ilgili” diye sordu.
Adam söyledi: “Yakın bir arkadaşınla ilgili 

bir şey duydum, onu söylemek istiyorum.”
“O zaman bekle” dedi Sokrates, 

“Sana üç soru soracağım. Buna üçlü 
filtre de diyebilirsin. Ben bu soruları 
soracağım, sen üçüne de cevap verdikten 
sonra o arkadaşımla ilgili duyduğunu 
söyleyebilirsin.”

“Ne demek üçlü filtre” dedi adam.
“Bu bir tür test, bu testin sonunda 

arkadaşımla ilgili öğrendiğini bana söyleyip 
söylememeye kendin karar vereceksin.”

Adam merak etti: “Sor bakalım.”

“Birinci filtre gerçek filtresidir.”
Bana söyleyeceğin şeyin gerçek olduğuna 

tamamen emin misin?
“Hayır” dedi adam, “ben de bunu 

başkasından duydum ve...”
Sokrates adamın sözünü kesti:
“Anladım; bu söyleyeceğin şeyin doğru 

olup olmadığını kesinlikle bilmiyorsun.
Şimdi ikinci filtreye geçelim, bunun adı 

da iyilik filtresidir.
Arkadaşım hakkında söylemek istediğin 

şey onun iyiliğine bir şey midir?”
“Hayır tam tersine, onun için kötü bir 

şey...”
“Anladım” dedi Sokrates, “Arkadaşım 

hakkında söylemek istediğin şey onun lehine 
bir şey değil ve sen bunun gerçek olduğuna 
da emin değilsin.

Şimdi üçüncü filtreye geçelim, bunun adı 
da yararlılık filtresi.

Arkadaşım hakkında bana söyleyeceğin 
şey benim için bir yarar taşıyor mu, işime 
yarar mı?”

Adam düşündü, “Sanmıyorum” dedi.
“Evet, üçlü filtre bitti” dedi Sokrates, 

“bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin 
kötü bir şey, üstelik gerçek olduğuna emin 
değilsin ve bunu bilmenin bana herhangi bir 
yararı yok. O zaman bu şeyi bana söylemen 
için hiçbir neden bulunmuyor.”

Arkasını döndü, yürüdü gitti.
Bilgelik bunu gerektirir zira. Bizim 

işimize yaramayacaksa, kötüyse ve gerçekliği 
tartışılacak bir şeyse ne işimiz olsun ki. 
Yolumuz yolumuzu iyiye taşıyanla, işimiz 
yolumuzda kardeş olanla, işimiz yolumuzda 
bizimle paydaş olanla olsun. O zaman yollar 
kısa işler kolay olur Dostlar. 

Kimsenin enerjimizi düşürmesine, 
zamanımızı çalmasına, yolumuza taş 
koymasına, birliğimizi-dirliğimizi bozmasına 
izin vermeyelim. Yarınımız aydın, yolumuz 
açık, birliğimiz daim olsun.

Üçlü Filtre Nedir 
Bilir misiniz?

H
Göktan GÜÇLÜ
bilgi@radusdergisi.com



32021   RADÜS DERGİSİ

72

74

76

78

79

RENAULT TRUCKS
2021 SERİLERİ İÇİN
ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

GÜVENİLİR 2.ELİN ADRESİ 
TRUCKSTORE, SUNDUĞU 
ÇÖZÜMLERLE 2021’DE DE FARKLI

YENİ IVECO T-WAY EN SIRA DIŞI 
OFF-ROAD KOŞULLARI İÇİN 
GELİŞTİRİLMİŞ EN SAĞLAM ARAÇ

TAYSAD’DAN TIRSAN’A
HEM PATENT HEM İHRACAT ÖDÜLÜ

VOLVO TRUCKS, KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞINDA ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARA GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

FORD TRUCKS PAZARA 
UMUTLA BAKIYOR 2021’DE 
REKOR HEDEFLİYOR

İNCİ AKÜ: “AĞIR VASITA 
AKÜ PAZARINA 
AĞIRLIĞIMIZI KOYUYORUZ”

KARSAN ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARIYLA ROMANYA’NIN 
TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

4
8

10
20
24
44
50
58

GE
Zİ

Fİ
LM

Kİ
TA

P
BU

LM
AC

A
YE

M
EK

Yayın Sahibi 
PROFİSAN MAKİNA OTOMOTİV 
NAKLİYE TEMİZLİK MEDYA 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Burhan FIRAT 
burhan.firat@radusdergisi.com 

Genel Yayın Koordinatörü 
Göktan GÜÇLÜ 
bilgi@radusdergisi.com 

Reklam Koordinatörü 
Ezgi VURAL 
reklam@radusdergisi.com

Yayın Kurulu 
Burhan FIRAT 
Göktan GÜÇLÜ 
Recep ÖZER 
Bahar YILDIRIM 
Cengiz VURAL 
Oktay KARAKAYA 
Yılmaz KAYA 
Serbülent ÇİLİNGİR

Editör 
Ezgi VURAL 
editor@radusdergisi.com 

Grafik Tasarım 
Emin ASLAN 
info@radusdergisi.com 

Yayın ve İdare Merkezi 
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 
53. Cd. No: 15 Kahramankazan/Ankara 
TEL: 0 (312) 441 61 73 
Fax: 0 (312) 441 61 76 
Gsm: 0 (530) 952 13 14 
info@radusdergisi.com 
reklam@radusdergisi.com 

Yıl: 9 / Sayı: 103 Fiyatı: 17 
Radüs Dergisi ayda bir yayımlanır. 

Baskı Tarihi 
Mayıs 2021 

Baskı Merkezi 
Demircioğlu Matbaacılık Reklam ve 
Yayın San. Tic. Ltd. Şti. 
Mustafa Kemal Mah. 2159. Sk. 4/A 
Çankaya / ANKARA 06530 
(0 312) 222 95 25 
www.printy.com.tr 
bilgi@printy.com.tr 

Radüs Dergisi basın meslek ilkelerine 
uymaya söz vermiştir. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflardan 
yayıncının izni alınmadan, 
kaynak belirtilmeden tam ve 
özet alıntı yapılamaz. 

Whatsapp Haber Hattı 

0530 952 13 14



4 RADÜS DERGİSİ   2021

DAhA cESuR DIş GöRünüM 
Renault Trucks, 2021 yılında, özellikle 
alt gövde bölümünün boyalı yüzey 
kısmını artırmak için boyutları 
küçültülmüş farlar ile daha iddialı 
bir tarz benimseyerek araçlarının dış 
görünümünde değişikliğe gidiyor. 
Yeni bal peteği şeklindeki ızgara, 2021 
Renault Trucks’ın daha modern ve şık 
tasarımını tamamlıyor.

GELİşTİRİLMİş ARAç İçİ vE   
SüRüş KonfoRu
Yeni çok yönlü direksiyon kolonu 

Araçlar, üç eksenli yeni bir ayarlanabilir 
direksiyon kolonu ile donatılıyor. 
Bu, sürücülerin vücut şekillerine, 
ihtiyaçlarına veya kişisel tercihlerine 
göre uyarlanmış en uygun sürüş 
pozisyonunu ayarlamalarını sağlıyor.

Direksiyon kolonu, direksiyon simidinin 
hem konumunu hem de yüksekliğini 

belirleyen tek bir ayak pedalı yardımıyla 
ayarlanıyor. İki eliniz direksiyonda 
iken ayarlama ve hızlı kilitleme imkanı, 
hassasiyeti ve güvenliği garanti ediyor. 
Buna ek olarak, kolondaki anahtarlı 
çalıştırma sistemi, bir marş (start/stop) 
düğmesi ile değiştiriliyor.

Yeni modüler koltuklar

Ağır vasıta sürücüsü, günde ortalama 
dokuz saatini direksiyon başında 
geçirdiğinden, koltukların aracın 
ömrü boyunca konforlu kalması ve her 
sürücüye uygun olması gerekiyor. Bu 
nedenle, Renault Trucks, koltuk serisini 
yeniden tasarladı. Artık kombinasyon 
seçimi ve seçenekler bakımından tam 
esneklik sağlayan modüler bir alternatif 
yelpazesi sunuyor. Renault Trucks, 
ayrıca her gün araca binmeye ve araçtan 
inmeye dayanacak şekilde tasarlanmış 
yeni kumaşları da piyasaya sürüyor. 
İsteğe bağlı olarak deri versiyonu da 
bulunuyor.

Renault 
Trucks 

2021 
serileri 

şimdi 
daha 

güvenli

Renault Trucks, 
2021 yılında 

T, T High, C ve 
K serilerinde 

yenilikler 
yaparak sürüş 

konforu, araç içi 
konfor, güvenlik 

ve verimlilik 
bakımından 

büyük avantajlar 
sağlıyor. Bu 

yenilikler, Renault 
Trucks’ın 2013 

yılında ürün 
yelpazesinin 

tamamen 
yenilenmesinden 

bu yana 
gerçekleştirilen 

en önemli 
gelişmeler oluyor.
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Artırılmış saklama kapasitesi

Renault Trucks T, T high, c ve K 
serilerinin 2021 modelleri, yeni 
saklama çözümleri de sunuyor.

Renault Trucks, aynı anda birkaç 
cihaza erişim sağlayan ve bunları 
iki uSB-c soketi ile şarj edebilen, 
sürücünün kolayca erişebileceği 
şekilde yerleştirilmiş bir tablet ve 
akıllı telefon tutucusu ekledi. Ayrıca, 
yeni A4 büyüklüğünde bir evrak 
saklama çekmecesi de ilave edildi.

Yolcu tarafında, toplam 7 litre 
kapasiteli (2 litrelik soğutmalı alan 
dahil) iki saklama alanı bulunuyor.

Yeniden tasarlanmış ev konforunda 
uyuma alanı

Kamyon, bir sürücünün sadece 
çalışma aracı değil, aynı zamanda 
dinlendikleri ve uyudukları bir 
alandır. Bu nedenle yatağın kalitesi 
çok önemlidir. Renault Trucks, 

sürücünün rahatı ve ekipmanın   
daha uzun ömürlü olması için, 
“Serenity” yatağının kalınlığını   
% 13 oranında artırıyor ve yay sayısını 
iki katına çıkartıp daha iyi vücut 
ağırlığı dağılımı sunarak optimum 
destek sağlıyor. İsteğe bağlı olarak, 
yıkanabilir Memory foam (hafızalı 
sünger) yatak pedi eklenebiliyor. 
Zemininden ayrı olan yatak, lastikli 
çarşaf kullanımına olanak tanıyor. 

Daha fazla konfor için elektronik 
cihazların şarj edilmesini 
kolaylaştırmak ve dinlenme 
esnasında sürücünün bu cihazlara 
kolayca erişmesini sağlamak adına 
yatak alanına iki uSB-c soketi de 
ekleniyor.

Son olarak Renault Trucks, fransız 
üretici focal ile işbirliği yaparak 
kabindeki ses kalitesini iyileştirmek 
amacıyla hi-fi ekipman ve hoparlör 
tedariki sağlıyor. 

SüRücüLER, YüKLER vE DİğER 
YoL KuLLAnIcILARI İçİn 
ARTTIRILMIş GüvEnLİK
Renault Trucks T, T high, c ve 
K serilerinin geliştirilmesinde, 
sürücülerin ve diğer yol 
kullanıcılarının yüksek güvenlikleri 
de temel odak noktası oldu. 

Yeni Renault Trucks T, T high ve c 
serileri, standart olarak LED farlarla 
donatılıyor. Doğal ışığa daha yakın 
olduğu için LED far, kontrast ve 
renklerin sürücüler tarafından daha 
iyi algılanmasını sağlıyor. Bu da gece 
görüş kabiliyetini ve dolayısıyla 
güvenliği önemli ölçüde artırıyor. 
LED teknolojisinin bir diğer avantajı, 
güvenilir ve uzun ömürlü oluşu. LED 
farın ömrü, sıradan bir ampulden 
otuz kat daha fazla oluyor. 

Ayrıca, geceleri araca binerken 
ve araçtan inerken sürücü 
güvenliğini arttırmak için kapı 
eşiğini aydınlatmak üzere kapıların 
iç kısmına ilave LED lambalar 
yerleştiriliyor. 

Sürücülerin, yüklerinin ve diğer yol 
kullanıcılarının optimum güvenliği 
için izinsiz girişleri önleyen mekanik  
sistem (güvenlik kapısı kilidi), 
kameralar ve varlık sensörlerinin 
yanı sıra yayaların ve bisiklet 
sürücülerinin mükemmel şekilde 
görülebilmesini sağlayan görüş 
kapıları dahil olmak üzere bir dizi 
seçenek mevcut.

Son olarak, acil durum park freni, 
sürücü kabini terk ettiğinde 
kamyonu durdurmak için tekerlek 
kilidini otomatik olarak devreye 
alarak beklenmedik araç hareket 
riskini azaltıyor.
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DüşüK YAKIT TüKETİMİ vE 
opTİMİZE EDİLMİş BAKIM 
% 3’e kadar yakıt tasarrufu 

İlk olarak, ön ızgara çevresinde kabinin 
aerodinamiği geliştirilirken hava akışını 
iyileştirmek için çamurluk kemeri 
çevresine uzatma parçaları eklendi. 

İkinci olarak araçlar, yakıt tüketimini 
daha da düşürmek için yeni teknoloji ile 
donatılıyor. Bu teknolojiler, iki seçilebilir 

sürüş modu bulunan optimize edilmiş 
bir sabit hız kontrol sistemini içeriyor. 
Varsayılan mod olan “Eko açık” modu 

hızlanma, vites değiştirme, sabit 
hız kontrolünü ve yavaşlamayı 

ayarlayarak yakıt tüketimini iyileştirirken, 
“Eko kapalı” modu sürücülerin sürüş 
modunu değiştirmesine olanak tanıyor. 
Sürücülere, sürüş tarzları hakkında 
gerçek zamanlı bilgi veren bir gösterge 
bulunuyor. 

Yeni “Pulse and Glide” (Hızlanma 
ve Boşa Alma) fonksiyonu, aracın 
hızını Sabit Hız Kontrolü ayar noktası 
civarında tutarak (+/- 2 km/sa) yakıt 
tüketimini daha da azaltıyor.

Son olarak, yeni Renault Trucks T ve 
T High serisi araçlar, standart olarak 
yakıt ekonomisi açısından piyasadaki 
en verimli lastik olan A sınıfı lastiklerle 
donatılıyor. 

Uzatılmış bakım aralıkları

Kullanıma ve kilometreye bağlı 
olarak, 13 litre Euro VI Step E 
motorlarla donatılmış araçlar için 
önceki modellere göre yüzde 50’ye 
kadar daha uzatılmış bakım aralıkları 
sunuluyor. Bu da sözleşmeli bakım 
maliyetlerinin (işçilik ve parça) 
düşmesine, araçlara özel bakım 
programları sayesinde daha az servis 
ziyareti ve ek yakıt tasarrufu sağlıyor.
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Güvenilir 2.Elin 
adresi TruckStore, 

sunduğu çözümlerle 
2021 yılında da farklı

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon alanında 2.El 
faaliyetlerini sürdüren markası TruckStore, sunduğu 

çözümlerle sektöre katkı sağlamaya devam ediyor.

TruckStore, 2020 yılında Almanya, Hollanda, 
Portekiz gibi ülkelere kamyon ihraç ederek ülke 

ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Güvenilir 2.Elin adresi, yeni oluşumu
“ToolStore” üzerinden 2.El ekipman satışı ile 

faaliyetlerini genişletiyor.

ToolStore oluşumu ile Mercedes-Benz 
Ekipmanları’nın 2.El satışını gerçekleştiren marka 

aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. 
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2009 yılından günümüze Mercedes-Benz 
Türk’ün kamyon alanında 2.El faaliyetlerini 
sürdüren markası TruckStore, hem iç 
pazar hem de ihracat pazarlarında sektöre 
katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 ilk 
çeyreğinde toplam 104 adet kamyon 
satışı gerçekleştiren TruckStore, ihracata 
da devam ederek Türkiye ekonomisine 
katkı sağlamayı sürdürdü. TruckStore ve 
BusStore markaları ile 2.El faaliyetlerini 
yürüten şirket, ToolStore adı altında yeni 
bir oluşumla faaliyetlerini genişletiyor. 
ToolStore, ana işletmelerdeki standartlara 
göre ömrünü doldurma, verimsizleşme, 
bakım masraflarının artması gibi 
sebeplerden dolayı hurdaya ayrılan 
ekipmanların başka firmalara satışını 
gerçekleştirerek sürdürülebilirliği ön 
planda tutmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk 2.El Otobüs & 
Kamyon Satış Direktörü Didem Daphne 
Özensel, TruckStore hakkında şu 
bilgileri verdi: “TruckStore ile 2.El’de 
zengin araç portföyü sunarken, kaliteli 
hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. 
Sadece Türkiye iç pazarında değil, 
ihracat pazarlarındaki satışlarımızla da 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. 
Mercedes-Benz Türk kalitesindeki alım 
ve satım işlemlerimizin yanı sıra ayrıca 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin 
kalitesini sürekli denetliyor ve yine kendi 
başarı bayrağımızı daha ileriye taşımak 

adına yenilikler ve yatırımlar yapmaya 
devam ediyoruz. Her marka ve tipteki 
2.El ticari araçlara takas, alt takas, garanti, 
finansman, servis paketleri ve kasko 
hizmeti sağlıyoruz. 2.El hizmetlerimizle 
sunduğumuz güveni yenilikçi bakış 
açımızla bünyemize kattığımız ToolStore 
oluşumu ile de devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Mercedes-Benz bünyesinde 
ömrünü tamamlamış ekipmanları son 
müşteri ile buluşturarak; ekonomiye 
kazandırıp, endüstrideki sürdürülebilirliğe 
de destek oluyoruz.”

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek; 
“2020 yılında kamyon pazarında 
yaşanan büyüme, 2.El talebini de önemli 
ölçüde artırdı. 2020 yılında 485 adet 
kamyon ve çekici satışı gerçekleştirerek 
pazardaki gücümüze güç kattık. 2018 
yılı itibarıyla başlattığımız ihracat 
operasyonlarımıza pandemiye rağmen 
hız kesmeden devam ettik. Son 1 yıl 
içinde Almanya, Hollanda, Portekiz, 
Kosova ve Bulgaristan’a 43 adet kamyon 
ihraç ederek ülke ekonomisine katkımızı 
aralıksız sürdürdük. 2021’de de pazardaki 
talebin aynı şekilde devam edeceğini 
öngörüyoruz. Araç parkı yaşlanan 
filoların araç yenileme ihtiyaçlarını 
öngörüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde 
gerçekleştiriyoruz. Mercedes-Benz marka 
araçlarımızın yeni araç tarafında olduğu 
gibi 2.El piyasasında da talep ve değer 
görmesi bizi oldukça memnun eden bir 
gelişme. 2021 yılında da TruckStore olarak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam edeceğiz.”

GüvEnLİ ARAç SATIş SİSTEMİ
TruckStore, 2.El satışlarında sıklıkla 
karşılaşılan ödeme sürecindeki sıkıntıları, 
“Güvenli Araç Satış Sistemi” ile ortadan 
kaldırıyor. Türkiye Noterler Birliği altyapısı 
ile entegre çalışan “Güvenli Araç Satış 
Sistemi” ile satıcı, noter tarafından 
alıcıya araç tescil edildiğinde bedelin 
hesabına geçeceğini, alıcı da araç 
tescili gerçekleşmeden bedelin satıcıya 
aktarılmayacağını bilerek güvenli bir 
şekilde hareket ediyor. Ayrıca satış 
sürecinde nakit taşıma durumu da 
ortadan kalkıyor. Bu sistem ile 2.Elin 
güvenilir adresi olma yönündeki 
çalışmalar daha da pekiştiriliyor.

TEK noKTADA çöZüM
Pandeminin etkisiyle günlük hayatın 
devamlılığını sağlayan tedarik zincirinin 
en önemli yapı taşı olan kamyon 

hareketliliğindeki artışa paralel olarak 2.El 
pazarında da önemli artışlar yaşanıyor. 
TruckStore ekibi bu yoğun dönemde 
müşterilerine tek noktada birden fazla 
çözüm sunarak fark yaratıyor. TruckStore 
bünyesinde sunulan takas alım, kredi, 
sigorta ve 2.El satış imkanları sayesinde 
müşterilerin ihtiyaçları tek noktada 
çözülmüş oluyor. 

TooLSToRE İLE 
SüRDüRüLEBİLİRLİğE KATKI
Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray 
Kamyon Fabrikası ile Genel Müdürlük 
kampüsü tarafından faaliyet ömrünü 
tamamlamış ekipman ve malzemelerin 
satışa sunulmasını sağlayan “ToolStore” 
oluşumu sürdürülebilirliğe de önemli 
katkı sağlıyor.

ToolStore’un kurulmasında temel amaç, 
ana işletmelerdeki standartlara göre 
ömrünü doldurma, verimsizleşme, 
bakım masraflarının artması gibi 
sebeplerden dolayı hurdaya ayrılan 
ekipmanların başka firmalar tarafından 
değerlendirilebilmesini sağlamak. 
Daha önce hurda statüsünde ve hurda 
değerlemesinde satılan ekipmanlar, 
markanın yeni oluşumu ToolStore 
güvencesiyle son kullanıcılara satılıyor. 
Bu yeni oluşum sürdürebilirlik amacıyla 
başlatılmış olup pazarda ToolStore adı ile 
yer almayı hedefliyor.

Didem Daphne özensel Kıvanç Aydilek
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Yeni IVECO T-WAY
En sıra dışı off-road

koşulları için
geliştirilmiş en sağlam araç 

IVECO, ağır ürün yelpazesinin 
efsanevi kamyonu TRAKKER’ın 
yerini dolduracak olan T-WAY’i 
tanıttı. IVECO’nun yeni off-
road kamyonu T-WAY, en 
sıra dışı koşullarda en zorlu 
görevler için geliştirildi. 
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IVECO T-WAY, off-road kullanımı için 
geliştirilmiş özellikler barındıran yeni 
HI-TRONIX otomatik vitese sahip. IVECO 
T-WAY; yeni arka disk frenleri, ikili akslar 
için güçlü arka süspansiyonu, daha düşük 
boş ağırlığı, olağanüstü verimliliği ve 
kârlılığı, yüksek bağlanabilirliği, dijital 
hizmetlerin de içinde bulunduğu yüksek 
konforlu kabini ve HI-TRACTION sistemi 
gibi çeşitli özellikler barındırıyor.

IVECO T-WAY, IVECO Live Channel için özel 
olarak tasarlanan ve katılımcılara eşsiz bir 
deneyim yaşatan dijital etkinlik ile tanıtıldı.

IVECO, bugün off-road aracı IVECO T-WAY’i 
dijital bir etkinlik ile bayi ağına ve basına 
tanıttı. T-WAY, IVECO off-road araçlarının 
sağlamlık ve güvenilirliliğini barındırıyor. 
T-WAY; üretkenlik, yük kapasitesi, güvenlik 
ve sürücü konforunda tüm beklentileri 
aşan teknoloji harikası çözümler sunuyor.

IVECO tarafından düzenlenen dijital 
lansmanda; yenilikçi bir yaklaşımla 
ortaya konan video içerikleri ve canlı 
etkileşimler dikkat çekti. IVECO’nun 
off-road dünyasında bir yolculuğa 
çıkarılan konuklara, markanın efsanevi 
kamyonlardan oluşan ürün ailesinin son 
üyesi T-WAY tanıtıldı. 

TRAKKER’In vARİSİ IvEco T-WAY: 
En AğIRIn En GüçLüSü
T-WAY’in dijital lansmanınıda konuşan 
IVECO Kamyon İş Birimi Direktörü Luca 
Sra şunları söyledi: “Bugün IVECO’nun 
sıra dışı off-road tarihinde yeni bir 
bölüm açıyoruz. ‘En ağırın en güçlüsü’ 
olan TRAKKER’ın varisi IVECO T-WAY’i 
tanıtıyoruz. Bu ekstra güçlü araç tam bir 
performans, sağlamlık ve dayanıklılık 
şampiyonu. T-WAY, IVECO’nun off-road 
sektöründeki varlığını pekiştirecek. 
Pazardaki en zengin ve en yenilikçi 
ürünlere sahip olan IVECO WAY serimizin 
yelpazesini T-WAY  ile tamamlıyoruz.”

IvEco T-WAY İLE GELEcEKTEYİZ
IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse 
ise yaptığı konuşmada, “IVECO S-WAY 
ile karayolu taşımacılığı sektörünü 
salladık. Bugün aynısını off-road 
sektöründe yapıyoruz. Bu segmentte 
de taşımacılığı geleceğe taşıyacağız. 
Şimdi IVECO T-WAY ile gelecekteyiz. 
IVECO T-WAY’i sağlamlık, güvenilirlik, 
verimlilik, bağlantı hizmetleri ve 
sürücü koltuğundaki oturuş esnekliği 
öne çıkartıyor. Tabii bir de İtalyan 

markasının olmazsa olmazı olan tasarım 
konusunda T-WAY yeni standartlar 
ortaya koyuyor” dedi. 

IvEco T-WAY: SAğLAMLIK vE 
GüvEnİLİRLİK
IVECO T-WAY, her türlü off-road 
koşulunda sınıfındaki en iyi performansı 
sunmak için tasarlandı. T-WAY, off-road 
performansı, sağlamlık ve şasi burulma 
direnci ile öne çıkıyor. Öncüllerinin 
efsanevi sağlamlığını 10 mm kalınlığında 
yüksek dayanıklı çelik şasi ile sınıfında 
lider 177 kg/m burulma direnci ile 
taşıyor. Ön aks 9 tona kadar kapasite 
sunuyor ve sağlamlıkla performansı en 
yüksekte tutmak için diferansiyel kilidi 
ön aksta standart olarak yer alıyor. İkili 
dingil için yeni güçlü arka süspansiyon 
sistemi, aracın ağırlığını optimize ediyor 
ve daha fazla yerden yükseklik ile daha 
iyi bir kalkış açısı sunarak off-road 
performansını geliştiriyor. 

IVECO T-WAY, çekiş ve PTO (Power Take-
Off) için gereken tüm gücü, verimli Cursor 
13 motoruyla Trakker’ın gücünü 10 beygir 
aşan 510 beygirlik performansıyla sağlıyor. 
Daha hafif konfigürasyonlar için Cursor 9 
motoru da bulunuyor.
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Motor, off-road hareketlilik için özel 
olarak geliştirilmiş yeni özellikler 
içeren kendini kanıtlamış 12 ve 16 hızlı 
HI-TRONIX otomatik vites kutusuyla 
eşleştirilmiş. Dik tepeler için Hill-Holder 
özelliği kaygan zeminlerde daha iyi 
tutuş için Rocking Modu ve rölantide 
ultra yavaş hız için Sürünme Modu 
mevcut. Çalışmaların karayolunda 
geçen bölümleri için IVECO HI-CRUISE 
sistemi, vitesin verimliliğini daha 
da artırıyor. Sistem; öngörülü vites 
değişimi, öngörülü cruise-control ve 
yokuş aşağı inişlerde aracın ataletini 
kullanan eco-roll gibi özelliklere sahip. 
Bu yeni algoritmalarla HI-TRONIX her 
türlü uygulama için mükemmel vites 
değiştirme imkanı sunuyor.

TRAKKER’A KIYASLA ARAcIn Boş 
AğIRLIğI 325 KG DAhA AZ
IVECO T-WAY verimlilik ve üretkenlik 
için tasarlandı. T-WAY, daha düşük boş 
ağırlık, yeni telematik özellikler ve dijital 
hizmetler gibi çeşitli özelliklere sahip. 
Araç zaman zaman tam çekiş (AWD) 
gerektiren görevler için yeni bir yakıt 

tasarrufu çözümüne sahip. 6x4 rijit ve 
mafsallı modeller için HI-TRACTION 
hidrostatik sürüş sistemi bulunuyor. 
Bu sistem 25 kilometreye kadar olan 
hızlarda otomatik olarak devreye girerek 
ön tekere ihtiyaç duyulan hidrolik gücü 
sağlıyor. Tam çekişli çözüme kıyasla yakıt 
tasarrufu ve yükleme kapasitesinde 
belirgin faydalar sunuyor. Tek parça 
dökümden oluşan ikili dingil destekli 
arka aks tasarımıyla Trakker’a kıyasla 
aracın boş ağırlığı 325 kg. daha az. 
Bu da daha fazla yükleme kapasitesi 
anlamına geliyor. Bu özellikler inşaat 
malzemelerinin taşınması gibi karayolu 
da gerektiren görevlerde belirgin 
avantajlar sağlıyor.

IVECO T-WAY, bağlanabilirlik kutusuyla 
WAY ürünlerinin en belirgin özelliği 
olan sınıfında lider bir bağlanabilirlik 
sunuyor. Bağlanabilirlik sistemi tele-
tanılama ve öngörülü bakım sunuyor. Bu 
özellik filo yöneticilerinin uzaktan aracın 
performansını takip etmesini ve sürekli 
olarak her aracın en verimli şekilde 
çalıştığından emin olmalarını sağlıyor.

Sürekli genişleyen yelpazesiyle IVECO 
ON bağlantılı hizmetler müşterinin 
üretkenliğini ve aracın dayanıklılığını 
artırmayı hedeflerken planlanmamış 
kesintileri minimize ediyor.

oLAğAnüSTü ESnEKLİK: En 
DönüşüM DoSTu off-RoAD 
KAMYonu
IVECO T-WAY, olağanüstü esnekliği 
sayesinde üstyapıcıların favorisi olacak. 
Hem rijit hem mafsallı versiyonları ile 
pazardaki en geniş aktarma organı 
seçeneklerine sahip: Kısmî çekişli 6x4 
rijit ve 8x4 mafsallı versiyonlarının yanı 
sıra tam çekişli 4x4 ve 6x6 rijit ve mafsallı 
ve de 8x8 rijit modelleri mevcut. Tam 
çekişli ürün yelpazesi, şasi modifikasyonu 
gerekmeden özel yüklerin taşınmasını 
sağlamak için 4, 4.2 ve 4.5 metrelik dingil 
açıklığına sahip modellerle genişletildi.

Yeni HI-MUX elektrik-elektronik mimarisi 
son nesil kontrol sistemleriyle tam 
uyumlu. Yeni PTO, 2,300 Nm’ye kadar tork 
sağlayabilen yeni bir yüksek performanslı 
sandviç tip PTO barındırıyor.
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Olağanüstü çok yönlülüğü, genişlik ve 
derinlik seçenekleri ile geniş versiyon 
seçenekleri IVECO T-WAY’i kapsamlı 
dönüşüm gerektirse bile her türlü 
mesleğe ait görevler için mükemmel 
kamyon yapıyor.

SüRücünün KonfoR vE 
GüvEnLİğİnE oDAKLI KABİn
IVECO T-WAY’in kabini, tüm IVECO-WAY 
ürünlerideki gibi sürücü dostu estetik 
tasarıma, şık ve estetik hatlara sahip. 
Sürücünün günlük işlerini kolaylaştırmak 
için işlevselliği ile öne çıkan kabin, görüş 
açısını artıran, kirden koruyan ve bakım 
tamir işlerini kolaylaştıran AD kısa ve 
standart kabin ya da yüksek tavanlı AT 
uzun kabin olarak iki seçenek halinde 
sunuluyor. Sürücü alanının tamamı pratik 
ve yaşaması kolay bir ortam yaratmak 
için tasarlanıyor. Ergonomik ve rahat 
sürücü koltuğu ve yeni konsept çok 
fonksiyonlu direksiyonu ile mükemmel 
sürüş konforu sağlıyor.

Sürücü güvenliği, IVECO T-WAY’in 

genellikle karşı karşıya kalacağı zorlu 
koşullardan dolayı büyük önem 
gerektiriyor. Tasarım, maksimum 
koruyuculuğu, minimum gerekliliklerin 
çok üzerinde güvenlik özellikleri ile 
sağlanıyor. PWD modellerdeki ön fren 
diskli yeni fren sistemi, arka disk frenleri 
ve EBS sürücünün güvenliğini belirgin 
ölçüde artırıyor. Ek olarak tüm modeller 
Elektronik Stabilite Kontrolü ve Şeritten 
Ayrılma Uyarı Sistemini içeren yeni 
ADAS (Gelişmiş Sürüş Asistan Sistemleri) 
özelliklerini barındırıyor.

SInIfInIn En YüKSEK YüKLEME 
KApASİTESİnE SAhİp
IVECO X-WAY ağır ürün yelpazesi, 
çalıştıkları sürenin yüzde 90’ının off-road 
şartlarında geçirildiği uygulamalar için 
ideal bir kamyon. Geniş şasi, kabin ve aks 
seçenekleriyle esnek bir tasarıma sahip 
olan T-WAY de bir karayolu aracında 
ihtiyaç duyulan güvenlik, konfor ve 
verimliliği bir arada sunuyor. Toplam 
ağırlık konusunda katı sınırların olduğu 
ve yükleme kapasitesinin kârlılığın 

anahtarı olduğu pazarlarda, özellikle de 
“Süper Hafif” versiyonu, sınıfındaki en 
yüksek yükleme kapasitesini sunuyor. 

IVECO X-WAY ve IVECO T-WAY ile IVECO, 
pazardaki off-road araçları için en 
kapsamlı ve güncel uygulamalara sahip. 

İşTE IvEco WAY üRünLERİ
Bugünkü lansman ile IVECO, her türlü 
çalışma şartına uygun birinci sınıf 
ağır araçlar sunan WAY ürün grubunu 
tamamladı. 

- IVECO S-WAY: Kendi kategorisinde en 
yüksek performanslı ve en verimli ağır 
kamyon.

- IVECO S-WAY NP: Uzun mesafe için 
tasarlanmış ilk doğal gazlı ağır kamyon.

- IVECO X-WAY: IVECO’nun uzun mesafedeki 
mükemmelliğinin off-road gücüyle ile 
mükemmel bileşimi.

- IVECO T-WAY: Ağır araç pazarında 
performans, güvenilirlik ve çok yönlülüğü 
uçlara taşıyan en sağlam araç.
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Motul’den 
hibrit 

araçlara 
özel 

motor ve 
şanzıman 

yağları 
Yüksek performanslı ve güvenilir motor 
yağları üreticisi Motul, dünya çapında 
kabul gören uzmanlığı ile hibrit araçlara 
özel üretilmiş Motul Hybrid Serisi’ni 
geliştirdi. Motul özel üretilmiş ürünleri ile 
yeni nesil tüm hibrit araçların motor ve 
şanzıman yağı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dört farklı viskozitede üretilen %100 
sentetik Motul Hybrid Serisi motor yağları 
ve tam otomatik, CVT ve DCT şanzımanlı 
araçlar için tasarlanan şanzıman yağları, 
hibrit araçların tüm yağlama ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. 

Hibrit teknolojiler için üretilmiş bu 
serinin tüm ürünleri tamamen sentetik 
ve oldukça düşük viskozite seviyeleri SAE 
0W20, SAE 0W16, SAE 0W12 ve SAE 0W8 
ile dikkat çekici bir yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Bu yağların faydaları her türlü çalışma 
sıcaklığında hem motoru ilk çalıştırmada, 
hem de sonrasında görülüyor; motorun 
temizliği ve sağlığından ödün vermeden 
yağ tüketimini düşük seviyelerde tutuyor 
ve aynı zamanda katalitik konvertör 

araçlar için uyumlu olması ile öne 
çıkıyor. Ayrıca Motul, SAE 0W8 ve SAE 
0W12 viskozite seviyelerine sahip motor 
yağlarını Dünya’da geliştiren ve piyasaya 
sunan ilk marka olma özelliğini de taşıyor. 

Motor ve orijinal araç üreticilerinin daha 
çevreci ürünler ve üretim metotları 
kullandığı günümüzde Motul de bu 
üreticilerin yanında olup geçmişten gelen 
Ar-Ge bilgisi ve tecrübesi ile geleceğin 
ürünlerini üretip pazara sunmaya devam 
edecek.

Türkiye’de 2020 sonu itibari ile 25bin’e 
yakın elektrikli ve hibrit araç satışı 
gerçekleşti. Bu araçların kullanıcıları, 
araçlarının ihtiyacı olan yağlar için 
Motul’ün bu özel serisini tercih 
edebilecek. 

Motul Hybrid serisi ürünleri ile ilgili detaylı 
bilgi ve teknik verilere www.motul.com.
tr web sitesinden ya da Motul uygulaması 
ile tüm ios ve android özellikli telefon ve 
tabletlerden ulaşabilirsiniz.
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Renault 
Trucks T ve 

T high 2021 
modellerinin 

koltuğuna 
oturun

Renault Trucks, yeni T ve T High model-
lerini, Euro Truck Simulator 2 oyunu ile 
tanıtıyor. Bugünden itibaren, Renault 
Trucks T ve T High 2021’in kabininde 
koltuğa oturabilir, sürücü kabininin yeni 
ergonomisini test edebilir ve şehir içi, 
şehirlerarası yollarda veya uluslararası 
otoyollarda kamyonun konforunu dene-
yimleyebilirsiniz.Bunun için tek yapmanız 
gereken dünya çapında 9 milyondan fazla 
oyuncunun keyif aldığı Euro Truck Simula-
tor 2 PC oyununa giriş yapmak veya sosyal 
ağlarda #renaulttrucksevolution etiketini 
takip ederek diğer oyuncuların sürüş de-
neyimlerini paylaşmak.

YEnİ! 
oYun İçİnDE 
uLuSLARARASI 
TASARIM YARIşMASI
Renault Trucks, Euro Truck Simulator 
2 oyunu içinde bir tasarım yarışması 
da düzenliyor. Oyuncular, oyunun 
özelleştirme aracı ile kendi Renault 
Trucks T High modellerini tasarlamaya 
davet ediliyor. Renault Trucks Tasarım 
ekibi tarafından seçilecek En İyi Tasarım, 
birkaç hafta içerisinde gerçek bir kamyon 
üzerinde sergilenecek.



172021   RADÜS DERGİSİ



18 RADÜS DERGİSİ   2021

Yılın ilk 3 ayındaki başarılı performansıyla

TürkTraktör’ün üretim ve
satış grafiği yükseliyor

TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek 
dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle zorlu 
şartların yaşandığı 2020 yılını, hem Türkiye 

traktör pazarının hem de ihracatın lideri olarak 
tamamlayan TürkTraktör, 2021’e ise yine 

yükselen bir performans grafiği ile başladı.
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2020 yılında toplam üretimde 34 bin 
adedi aşan şirketin, bu yılın Ocak-Mart 
dönemindeki ise toplam üretim rakamı 
13 bin 208 adet oldu.  Sektörde, 14 
yıldır kesintisiz şekilde pazar liderliğini 
sürdüren şirket; yılın ilk 3 ayında ihracat 
ve yurt içi satışlarda da başarılı bir 
performans sergiledi. Geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre toplam satışlarında 
%71’lik bir artış sağlayan TürkTraktör, 
Ocak-Mart 2021 döneminde 9 bin 628 
adet traktörü Türkiye’deki, 3 bin 487 
adedi ise dünya pazarlarındaki çiftçilerin 
kullanımına sundu. 

TürkTraktör’ün, üretimindeki artışa bağlı 
olarak yılın ilk 3 ayında cirosu 2 milyar 684 
milyon TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet kâr 
marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile %14,2 
ve %15,7 olarak gerçekleşirken; tüm bu 
sonuçlarla birlikte TürkTraktör’ün Ocak-
Mart 2021 dönemindeki net kârı 348 
milyon TL olarak kaydedildi.

AYKuT öZünER: “AMAcIMIZ 
TARIMSAL üRETİMDE 
SüRDüRüLEBİLİRLİğİ SAğLAMAK”
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, 
yılın ilk 3 ayında özellikle üretim ve satış 
adetlerinde yakaladıkları başarının, 
tarımsal üretimde sürdürülebilirliği 
sağlama tarafındaki gayretlerinin önemli 
bir göstergesi olduğuna dikkate çekti 
ve “Tarım sektörünün belkemiği olan 
çiftçilerimizin çalışmalarını kesintisiz 
biçimde yapmaları için, mekanizasyon 
tarafındaki taleplerini ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 
3 aylık döneminde, New Holland ve Case 
IH marklarımızın başarılı performansı 
ile traktör pazarındaki liderliğimizi 
sürdürdük.” dedi. 

YuRT DIşI pAZARLARA SATIşLAR 
ARTIş TREnDİnDE 
Tüm dünyada salgının ilk dönemlerine 
göre ihracatta genel anlamda bir 
hareketlenmenin olduğunu da belirten 
Özüner; “Ancak salgının farklı bölge 
ve ülkelerdeki seyrinde yaşanan 
dalgalanmalarla talep ve tedarik 
zincirindeki sıkıntılar yaşanmaya devam 
ediyor. Bu sorunlara karşın, bu süreci 

en iyi şekilde yönetmek adına aldığımız 
aksiyonlarla Ocak-Mart arasında yurt 
dışı satışlarımızı %2 oranında artırmayı 
başardık. Bu dönemde Türkiye’nin 
toplam traktör ihracatının %88’ini yine 
tek başımıza gerçekleştirdik ve ülkemizin 
adını global pazarlarda duyurmaya devam 
ettik.  Faz 5 motor emisyon standartlarına 
uygun olarak ürettiğimiz çeşitli 
modellerimizle, yılın kalanında da yurt 
dışına satıştaki performansımızın artarak 
devam etmesini planlıyoruz.” diye açıkladı.  

‘İş MAKİnELERİ ALAnInDAKİ 
ETKİnLİğİMİZİ ARTIRMAYI DA 
SüRDüRüYoRuZ”
Aykut Özüner, değerlendirmelerinin 
sonunda, TürkTraktör olarak iş makineleri 
alanında yaptıkları çalışmalara da değindi 
ve sözlerini şöyle noktaladı: “2020 
yılında iş makineleri alanında yerli kazıcı 
yükleyici üretimine geçerek yaptığımız 
önemli yatırımın meyvelerini, bu senenin 
ilk çeyreğinde de toplamaya devam 
ediyoruz.  Kazıcı yükleyiciler başta olmak 
üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde 
kullanıldığı sektörlerde ürünlerimize olan 
ilginin 2021’de artarak devam etmesi 
adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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Taysad’dan 
Tırsan’a 

hem 
patent 

hem 
ihracat 

ödülü

Dünyanın 55’ten fazla ülkesine ihracat 
yapan Tırsan, 2020’de patent yıllık tescil 
sayısını iki katına çıkararak, patent ve 
ihracat ödüllerinin sahibi oldu.

Ödüllü Ar-Ge merkezinde, müşterilerinin 
rekabet gücünü artırmak için geliştirdiği 
yenilikçi ve verimlilik odaklı ürünleri ile 
treyler sektörünün geleceğine yön veren 
Tırsan; başarılarına her gün bir yenisini 
daha eklemeye devam ediyor.

Tırsan, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği) 42. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı çerçevesinde gerçekleştir-
ilen Başarı Ödülleri Töreni’nde iki ödülün 
birden sahibi oldu. TADYSAD 2020 Yılında 
En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kate-
gorisinde 2. firma olan Tırsan, 2020 Yılında 
En Çok İhracat Yapan Üyeler kategorisinde 
ise 3. sırada yerini aldı.

TIRSAn, 2020’DE YILLIK pATEnT 
TEScİL SAYISInI 57 ADEDE 
YüKSELTTİ
TAYSAD’ın Patent Ödülleri, firmaların 
ilgili yıl içerisinde tescil edilen patent 
sayılarına göre veriliyor. Buluş sahibi 
olan, buluşu hayata geçiren, patent 
çalışmalarını dokümante eden, bunlarla 
ilgili prosedürleri takip eden firmalar 
ödüllendiriliyor. Bu doğrultuda her yıl 

onaylanan patent sayısını artıran treyler 
sektörünün lideri Tırsan, 2019 yılında 29 
olan tescili patent sayısını, 2020 yılında 57 
adede çıkarak, TAYSAD Başarı Ödülleri’nde 
patent 2.si ödülünü aldı.

Müşterilerinin rekabet gücünü arttırmak 
ve sektörün geleceğine yön vermek için 
Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Tırsan, 2019 yılında ilk kez yayınlanan 
“Türkiye’nin Patent Haritası” raporunda 
otomotiv teknolojileri alanında 3. sırada 
yerini alarak, treyler sektöründen listeye 
giren tek firmadır oldu.

2021 Avrupa Treyler İnovasyon 
ödüllerinde 4 ödül alan Tırsan, bu prestijli 
ödülün 7 dalında tüm ödülleri yalnızca 3 
senede alan ilk ve tek şirket olarak Ar-Ge 
başarılarını Avrupa’ya bir kez daha taşıdı.

TIRSAn, TAYSAD İhRAcAT 
öDüLLERİnDE İLK 3’TE
Tırsan, güvenilir ürün ve hizmetlerinin so-
nucu olarak dünyanın 55’ten fazla ülkesine 
ihracat yapmaktadır. 2019 yılında TİM İlk 
1.000 İhracatçı Listesinde tüm otomotiv 
sektörünün en büyük 16. ihracatçısıdır.

Tırsan, 2020 TAYSAD Başarı Ödülleri’nde 
ise listedeki tek treyler üreticisi olarak, 
TAYSAD 2020 Yılında En Çok İhracat Yapan 
Üyeler içerisinde 3. sırada yerini almıştır.
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İş sağlığı ve
güvenliği cobot’larla

sağlanıyor,
riskli işlerde

kalite ve
verim artıyor

İş sağlığı ve güvenliği, işletmelerin titiz davrandığı başlıca konular 
arasında yer alsa da dünyada her yıl binlerce çalışan iş kazalarında ha-

yatını kaybediyor. Milyonlarca çalışanın da yaralanma ve sakatlanması-
na yol açan iş kazaları; işverenleri, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya 

bırakıyor. 28 Nisan Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü özelinde açıklam-
alarda bulunan Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan 

Özgür Gök, “Üretimde monoton, sıkıcı ve riskli işlerde yer alarak insan 
hatasını sıfıra indiren cobot’lar, iş ve iş yeri güvenliğini artırıyor” dedi.
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Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot 
üreticisi Universal Robots Türkiye ve MEA 
Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, 28 Nisan 
Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Günü’ne dik-
kat çekerek, cobot’ların sektörlere, çalışan 
sağlığı ve iş yeri güvenliğine katkılarını 
aktardı. Gök, çalışanların güvenliğini ve 
ergonomik açıdan zorlayan işleri co-
bot’lara devrederek, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda sıralamanın düşürülebileceği-
ni söyledi.  

RİSKLİ İşLERDE   
KALİTEYİ ARTIRIYoR
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne 
göre, çalışan sağlığını korumak için işv-
erenin bütün tedbirleri alma zorunluluğu 
olduğunun da altını çizen Gök, “Cobot’lar, 
çalışanları riskli ve tehlikeli işlerden ko-
ruduğu gibi, risk analizlerine bağlı olarak 
insanlarla yan yana herhangi bir güvenlik 
bariyerine ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. 
Gelişmiş özellikleri, ileri teknolojileriyle co-

bot’lar, tüm sektör ve üretim süreçlerinde 
tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da 
riskli işlerde kaliteyi, verimliliği artırıyor. 
Cobot’larımızın tümünün 15 ila 17 
seviyede, sabit ya da ayarlanabilir güven-
lik fonksiyonu bulunuyor. Ayrıca cobot 
programlanırken, cobot’a hareket limitleri 
de belirlenebiliyor. İnsanla temas etmesi 
durumunda patentli teknolojisiyle kuvveti 
sınırlayan cobot’lar, bir insanın çalışma 
alanına girdiğinde yavaşlatılmış modda 
çalışacak ve kişi ayrıldığında tam hızda 
devam edecek şekilde programlanabiliyor. 
Cobot’lar, çalışanların daha ergonomik 
ve kalifiye işlerde çalışmalarına imkan 
tanıyor” diye konuştu. 

“İş GüvEnLİğİ SADEcE  
KAZA YA DA YARALAnMA  
oLARAK ALGILAnMAMALI”
İş sağlığı ve güvenliğinin sadece kaza 
ya da yaralanma olarak algılanma-
ması gerektiğini de aktaran Gök, “Co-

bot’lar, ergonomik çalışma alanlarının 
yaratılmasına yardımcı olurken meslek 
hastalıklarının azaltılmasını da sağlıyor. 
Yüzlerce kilo ağırlığın kaldırılması 
gereken sektörlerde görevi devralan 
cobot’lar, çalışanlarda gelişebilecek 
kas-iskelet hastalıklarını engelliyor. Yine 
aynı şekilde insanlar için zararlı olabi-
lecek çapak alma, zımparalama, kaynak, 
plasma kesim gibi alanlarda çalışarak, 
meslek hastalıkları riskini azaltıyor. Artan 
mesai saatleri, yoğunluk ve yorgunluk, iş 
kazalarının en büyük sebepleri arasında 
yer alıyor. Yoğun mesai saatleri karşısında 
insanlar konsantrasyon kaybı yaşayabili-
yor. Dalgınlık ya da yorgunlukla kendil-
erine ya da üretime zarar verebiliyorlar. 
Cobot’lar, bu gibi insana özgü sorunları 
ortadan kaldırıyor. Günün her saati her 
yoğunlukta aynı yüksek hassasiyet ve dik-
katle çalışıyor. Cobot’lar ayrıca insanlar 
açısından zor süreçleri üstlenerek çalışan 
memnuniyeti ve buna bağlı iş verimliliği-
ni de artıyor” dedi.
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volvo Trucks, karayolu 
taşımacılığında elektrikli 

araçlara geçmeye 
hazırlanıyor

2022’nin ikinci yarısında ağır hizmet tipi tamamen elektrikli
3 yeni aracın satışına başlayacak olan Volvo Trucks, karayolu ağır yük 
taşımacılığında elektrikli araçlara geçişini hızlandırmayı hedefliyor. Farklı nakliye  
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Volvo Trucks özellikle AB ülkelerinde yakın 
gelecekte tüm kamyon taşımacılığında elektrikli araçlara geçmeyi öngörüyor.
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2022’nin ikinci yarısında ağır hizmet tipi 
tamamen elektrikli 3 yeni aracın satışına 
başlayacak olan Volvo Trucks, karayolu ağır 
yük taşımacılığında elektrikli araçlara geçişi-
ni hızlandırmayı hedefliyor. Farklı nakliye 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Volvo 
Trucks özellikle AB ülkelerinde yakın gelece-
kte tüm kamyon taşımacılığında elektrikli 
araçlara geçmeyi öngörüyor. 

Tüketicilerin karbonsuzlaştırma ve daha 
yeşil nakliye seçeneklerini tercih etmeleri ve 
şirketlerin ilkim hedefleri nedeniyle, ulusal 
ve uluslararası nakliyatta elektrikli araçlara 
olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. 

Volvo Trucks, rekabetçi ve çevresel neden-
lerle tüketicilerin bu taleplerini göz önünde 
bulunduran nakliye şirketlerinin ihtiyaçları-
na yönelik olarak elektrikli araç ürün yelpaz-
esine üç yeni ağır hizmet kamyonu ekledi. 

şEhİRLERARASI TAşIMAcILIKTA 
ELEKTRİKLİ ARAç DönEMİ 
BAşLIYoR
2017 yılı itibarıyla Türkiye distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo 
Trucks’ın satışa sunduğu 3 yeni elektrikli 
kamyon modeli taşımacılıkta yeni bir 
dönem başlatıyor. Volvo FH ve Volvo FM 
modelleri ile kentsel taşımacılıkta kullanılan 
elektrikli kamyonların şehirlerarası bölgesel 
taşımacılık için de kullanılması artık müm-
kün. Yeni elektrikli Volvo FMX modeli ise 
inşaat taşımacılığı operasyonlarının daha 
sessiz ve daha yeşil gerçekleştirilmesine 
katkı sağlıyor. 

EKSİKSİZ ELEKTRİKLİ   
üRün YELpAZESİ
2019’da Avrupa’da seri üretimine geçilen 
ve şehir içi ulaşımda kullanılan Volvo FL 
Electric ve Volvo FE Electric modelleri son-
rasında, Aralık 2020’de Kuzey Amerika’da 
Volvo VNR Electric modelini satışa sunan 
Volvo Trucks, 2022’nin ikinci yarısında 
satışına başlayacağı 3 yeni modeli ile sek-
törde en geniş elektrikli ürün yelpazesine 
sahip olacak. Orta ve ağır taşımacılıkta 
6 farklı elektrikli modeli ile şehir içi ve 
şehirlerarası taşımacılığında müşterilerinin 
ihtiyaçlarına farklı ihtiyaçlarına en uygun 
çözümü sunacak. 

AvRupA BİRLİğİ’nİn TAşIMAcILIK 
İhTİYAçLARInIn nEREDEYSE 
YARISI KARşILAnAcAK
Eurostat 2018 “Mesafeye göre Karayolu 
Yük Taşımacılığı” istatistiklerine göre 
Avrupa’da karayolu ile taşınan tüm 
malların % 45’i 300 km’den daha az bir 
mesafe kat ediyor. Dolayısıyla daha yüksek 
yük kapasitelerine, daha güçlü sürüş 
özelliklerine ve 300 km’ye kadar menzile 
sahip yeni kamyonlarıyla Volvo Trucks’ın 
elektrikli ürün portföyü bugün Avrupa 
karayolu taşımacılığının yaklaşık % 45’ini 
kapsayabilecek. Böylece, resmi istatis-
tiklere göre AB’deki toplam CO2 emisyon-
larının yaklaşık % 6’sını oluşturan karayolu 
taşımacılığından kaynaklanan iklim etkisi-
nin azaltılmasına katkı sağlanacak.

BüTünSEL hİZMET
Volvo Trucks’ın elektrikli araçlara geçiş süreci, 
hizmet odaklı yaklaşımı sayesinde, çok sayıda 
servis, bakım ve finansman çözümünün 
yanı sıra elektrikli taşımacılığa daha kolay ve 
daha hızlı geçişi kolaylaştırmaya yardımcı 
olabilecek farklı seçenekleri de içeriyor. Yakın 
dönemde kamyon taşımacılığında elektrikli 
araçlara geçilmesi konusunda büyük bir 
potansiyel olduğunu belirten Volvo Trucks 
Başkanı Roger Alm, konuyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, “Elektrikli kamyonların 
2030 yılına kadar Avrupa’daki satışlarımızın 
yarısını oluşturmasını hedefliyoruz. Piya-
saya sürdüğümüz bu üç yeni ağır hizmet 
kamyonu, bu hedefe ulaşma yolunda 
attığımız büyük bir adım. Küresel bayi ağımız 
ve servis atölyelerimiz aracılığıyla sunduğu-
muz bu eksiksiz elektrikli taşımacılık çözüm-
leri, müşterilerimizin başarıları açısından da 
hayati bir role sahip.” dedi. 

SIRADA hİDRojEn YAKIT hücRELİ 
ELEKTRİKLİ KAMYonLAR vAR
Uzun mesafeli ağır taşımacılıkta da elektrikli 
araçların kullanılacağını öngören Volvo Trucks 
hem yüksek yük kapasitesi hem de çok daha 
uzun mesafeler için elektrik üretmeye yönelik 
hidrojen yakıt hücreleri kullanmayı planlıyor. 
Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Bu teknoloji 
hızla gelişiyor ve amacımız aynı zamanda 
hem pilleri hem de yakıt hücrelerini kulla-
narak uzun sürüş mesafelerini elektrikli hale 
getirmek. 2020’li yılların ikinci yarısında yakıt 
hücreli elektrikli kamyonlar satışına başlamayı 
hedefliyoruz.” dedi.
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Ali osman ulusoy Seyahat
20 adet Mercedes-Benz 

otobüs siparişinin
ilk 2 aracını teslim aldı

Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz, Ali Osman 
Ulusoy Seyahat’e 2021 yılında toplam 20 adetlik Travego ve 

Tourismo teslimatı gerçekleştirmeyi planlıyor. 20 adetlik teslimatın 
başlangıcı olan Powershift otomatik şanzımanlı ve aktif filtre 

yazılımı ile donatılmış olan 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 
2+1 teslimatı, 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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Trabzon merkezli yolcu taşıma şirketi Ali 
Osman Ulusoy Seyahat’in 2021 yılında 
gerçekleştireceği toplam 20 adetlik Travego 
16 2+1 ve Tourismo 16 2+1 alımına, 2 adet 
Tourismo 16 2+1 ile başladı. Şehirler arası 
yolcu taşımacılığı faaliyetlerine aralıksız 
olarak sürdüren Türkiye’nin en büyük yolcu 
taşımacılık şirketlerinden Ali Osman Ulusoy 
Seyahat; başta Ankara, İstanbul, Bursa ve 
Antalya olmak üzere onlarca ilde faaliyetler-
inin tamamını Mercedes-Benz modellerin-
den oluşan 126 adet büyük otobüs ile 
sürdürüyor.

Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş kredi 
desteğiyle Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Hassoy Motorlu Vasıtalar tarafından 
yapılan satışın ardından 20 Nisan günü 
gerçekleştirilen teslimatta; Ali Osman 
Ulusoy Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı 
Hülya Ulusoy, Ali Osman Ulusoy Şirketler 
Grup Başkanı Murat Seymen ve Ali Osman 
Ulusoy Turizm Ticaret İşletmesi Genel 
Müdürü Eray Eray araçlarını, Hassoy Motor-
lu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral’dan 
teslim aldı.

Ali Osman Ulusoy Seyahat Yönetim 
Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, teslimat 
sırasında yaptığı konuşmada; “Yeni nesil 
Mercedes-Benz otobüslerini 2019 yılın-
dan bu yana aktif bir şekilde firmamızda 
kullanıyoruz. Giresun kalkışlı Çorlu - Çerkez-
köy hattında kullandığımız yeni nesil 
Powershift şanzımana sahip otobüsler-
imizin sürüş konforu, yakıt ekonomisi, 
yolcu ve araç güvenliği özelliklerinden, 
kullandığımız süre zarfında çok memnun 
kaldık. Mercedes-Benz Türk A.Ş ile devam 
eden iş birliğimiz neticesinde çok memnun 

olduğumuz Powershift şanzımana sahip 
otobüslerin yenilerini de filomuza katma 
yönünde karar aldık. Yeni otobüsleri tercih 
etmemizdeki bir diğer önemli sebep de 
yeni iklimlendirme sistemi sayesinde oto-
büslerin içindeki havanın, her iki dakikada 
bir tamamen değiştirilebiliyor olması. 2021 
yılı içerisinde 20 adet planladığımız alım 
hedefimizin ilk 2 aracı olan Mercedes-Benz 
Tourismo 16 2+1’leri bugün teslim aldık. 
Pandeminin etkisini azaltması ve devamın-
da düzelmesini ümit ettiğimiz işlerimizin de 
yoluna girmesiyle alım hedefimizi tamam-
layacağız. Bu süreçte Mercedes-Benz Türk 
A.Ş yetkililerine sunmuş oldukları destek-
ten ötürü teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü 
Selim Saral ise teslimat sırasında yaptığı 
konuşmada; “Yeni nesil Powershift şanzıma-
na sahip otobüslerimizin Türkiye’deki 
denemelerini Ali Osman Ulusoy Seyahat 
ile birlikte 2019 yılından bu yana yürüt-
mekteyiz. Teslimatından bugüne yaklaşık 
450.000 kilometre yol yapan araçlarımızın 
üstün yakıt ekonomisi, konforu, yolcu ve 
araç güvenliğini, Ali Osman Ulusoy Seyahat 
ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde 
yakından gözlemleme şansına eriştik. 2021 
yılı itibarıyla da standart üretime alınan ve 
41 adet yenilik ile gücüne güç katan yeni 
nesil araçlarımızda yakıt ekonomi pake-
tiyle gelen öngörülü sürüş sistemi, yakıt 
tasarrufunu üst seviyelere çıkartmakta. 
COVID-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili 
yüksek performanslı partikül filtrelerini de 
şehirler arası otobüslerimizde 2021 itibarıy-
la standart hale getirdik. Bu donanımın da 
katkısıyla güvenli sürüşte yeni standartlar, 
yolcu ve sürüş konforuna ilişkin yapılan 
iyileştirmelerle standartları üst seviyeye 
çıkarttığımız araçlarımızın sektöre hayırlı 
uğurlu olmasını, bol kazanç getirmesini 
dileriz.” dedi.

İnsanların en güvenli ve konforlu seya-
hat deneyimi yaşamalarını odağına ve 
önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 
2021 yılında otobüslerinde sunduğu ye-
nilikler ile seyahatlerdeki Yeni Standartları 
belirliyor.

Yeni Standartlar  3 ana başlık altında öze-
tleniyor:

1. Yeni Güvenlik Standartları

2. Yeni Konfor Standartları

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

YEnİ GüvEnLİK STAnDARTLARI
Dönüş Asistanı (Side Guard Assist): 
Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş 
sırasında, hem sürücünün hem yayaların 
hem de diğer sürücülerin güvenliğine katkı 
sağlayan bu donanım sayesinde; daha 
güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük 
hızlı sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve 
trafik ışıklarında bekleyen yaya ve araçların 
daha iyi algılanması sağlanıyor. 

Dikkat Asistanı (Attention Assist): Din-
lenmeden sürüş yapan sürücülerin 
uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin 
arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 
60 km/s’nin üzerinde seyredilirken sürücü 
davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü 
davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı ile 
sürücünün mola vermesini öneriyor. 
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Dönüş Farı: Artırılmış dönüş güvenliği 
sağlayan yeni farlar, 40 km/s’den düşük 
hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde 
devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş 
farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi art-
tırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde 
manevra yapabiliyor.

Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom 
sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri 
olarak nitelendirilebilecek bu donanım 
sürüş konforuna ve güvenliğe katkı 
sağlıyor. Araç, iki saniyeden daha kısa süre 
hareketsiz kaldığında otomatik olarak 
yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz 
kalma süresi iki saniyeyi geçtiğindeyse 
sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki 
fonksiyon tuşuna bastığı taktirde sürüş 
yeniden başlatılıyor. 

Mercedes-Benz otobüslerinde bu 
donanımlara ek olarak; yan dikiz 
aynalarında renkli LED ışıklarla görsel uyarı 
veren Park Sensörü/Asistanı ile istenmey-
en ileri-geri kaymaları önleyen, kalkış ve 
manevra yapmayı daha rahat hale getiren 
Yokuş Kalkış Desteği de standart olarak 
sunuluyor. 

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mer-
cedes-Benz şehirler arası otobüslerde, 
Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili 
yüksek performanslı partikül filtreleri stan-
dart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme 
sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. 
Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde 
otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada 
bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs 
siparişleri haricinde mevcut otobüslere de 
eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha 

güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabili-
yor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin 
Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması 
sonucunda geliştirildi. Yolcu otobüsü klima 
kontrolü için yazılım güncellemeleri mev-
cut olup, temiz hava oranı bu sayede daha 
da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava 
içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon 
riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. Çok 
katmanlı, aşamalı olarak yapılandırılmış 
yüksek performanslı partikül filtreleri de 
ayrıca bir antiviral işlevsel katmana sahip. 
Aktif filtreler; tavan kliması, sirkülasyon 
hava filtreleri ve ön kutu kliması için kul-
lanılabiliyor. Şehirler arası ve şehir içi oto-
büsler için uygun olan aktif filtreler isteğe 
bağlı olarak mevcut araçlara da uygula-
nabiliyor. Aktif filtre ile donatılmış araçlar, 
yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir 
çıkartma ile de işaretleniyor.  

YEnİ KonfoR STAnDARTLARI
Pazardan gelen taleplere göre yeni 
donanımlar geliştiren Mercedes-Benz, 
2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal 
ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için 
değil, otobüs içindeki herkese daha fazla 
konfor donanımı sunuyor.

Tüm yolcu koltuklarında USB üniteleri stan-
dart olarak sunularak otobüs sektöründe 
bir ilke imza atılırken, yolculardan gelen 
geri bildirimler sonrasında her koltuk sırası 
için sunulan USB’lerden akıllı telefon, tablet 
vb. aletler şarj edilebiliyor. Otobüslerin 
elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon 
USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve 
konfor seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift 

USB girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 
2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara 
konumlandırılıyor. USB girişlerinde ayrıca 
aydınlatma da sunularak gece yolculuk-
larında kolay erişim imkânı sağlanıyor.   

2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mer-
cedes-Benz otobüs tercih edecek 
işletmeler için sunulan yeni koltuk ray 
sistemi sayesinde koltukların yeniden 
konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer 
kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. 

YEnİ EKonoMİK SüRüş 
STAnDARTLARI 
Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber 
sektöre yeni bir standart getiren Mer-
cedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş 
sistemi, otomatik karoser indirme, las-
tik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı 
aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik 
şanzıman bu yeni ekonomik sürüş pa-
ketinde standart olarak sunuluyor. MB 
GO 250-8 Powershift 8 ileri 1 geri oranlı 
otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi 
olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites 
geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan 
şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da 
ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber 
sürücünün sürüş kondisyonu artıyor ve 
böylece trafik emniyetine daha fazla katkı 
sağlanabiliyor. 

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde 
Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor 
sunuyor. Avrupa ve Türkiye otoyollarının 
yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları 
ve GPS bilgileri kullanılarak, vites değişim 
zamanları ile vites seçimlerinde optimi-
zasyon sağlayan sistem, yakıt tasarrufuna 
katkıda bulunuyor. 

Öngörülü Sürüş Sistemi, hız sabitleme 
sisteminde kaydedilen hızın belirli bir 
tolerans değerinde üzerine çıkabiliyor veya 
altına inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyon-
larıyla kullanıldığında sadece yakıt tasar-
rufu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda 
sürücünün yükünü de hafifletiyor.

Otomatik karoser indirme özelliği ile araç 
80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan 
karoser sayesinde hava sürtünmesinde 
avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine olumlu 
anlamda etki eden bu sistem otomatik 
olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 km/s’nin 
altına yeniden indiğinde gövde bu sefer 
20 mm yükselerek standart konumuna 
geliyor. Otomatik karoser indirme sistemi 
ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında 
önemli katkı sağlıyor.
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IVECO Denizli yetkilici satıcısı ve 
servisi Şahinler Otomotiv tarafından 
Denizli’nin taşımacılıkta önde gelen 
firmalarından Günay Nakliyat’a 
farklı renklerde 13 adet S-WAY 
AS440S48 T/P çekici teslimatı 
gerçekleştirildi. 

2020 yılı Şubat ayında Türkiye lansmanını 
yaptığı S-WAY ağır vasıta ürün gamı ile 

Türkiye’de pazar payını arttıran IVECO, yetkili 
satıcısı Şahinler Motorlu Araçlar aracılığıyla 

Denizli’nin önde gelen nakliye firmalarından 
Günay Nakliyat’a 13 adet S WAY teslim etti. 

IvEco’dan 2021’in
en renkli teslimatı
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Şahinler’in Denizli’deki tesisinde 
gerçekleşen törene Günay nakliyat 
firma sahipleri Günay Kökçü ve Adem 
Kökçü’nün yanı sıra IVECO Ege Akdeniz 
bölge satış müdürü Cenk Demir, Şahinler 
yönetim kurulu başkanı Ali Şahin, 
Şahinler yönetim kurulu üyesi Burak 
Şahin ve Şahinler satış müdürü Fikri 
Kanat katıldılar. 

GünAY KöKçü:
 “IVECO ile 2016 yılında 10 adetlik 
yatırımla başlayan işbirliğimiz bugün 
13 adetlik yatırımla bir kere daha 

perçinlendi. 

5 senedir 
sorunsuz bir şekilde 

kullandığımız araçlarımız 
sayesinde operasyonel maliyetlerimizi 
hatırı sayılır derecede düşürdük. 
Dolayısıyla yeni yatırımımızda da ilk 
tercihimiz IVECO oldu. Kendileriyle 
yaptığımız görüşmelerde de mutabık 
kalınca yeni araçlarımızı sipariş ettik. 
Yeni S-WAY ile birlikte filomuzu hem 
gençleştirmiş hem de güçlendirmiş 
olduk. İşbirliğimizin uzun seneler devam 
etmesini temenni ediyorum.” dedi.

ALİ şAhİn:
 “Yeni S-WAY ürün gamımız ile artık yeni 
müşterilere daha kolay ulaşırken eski 
müşterilerimizin memnuniyetini daha 
da arttırıyoruz. Günay Nakliyat’a tekrar 
teslimat yapmak bu nedenle bizim için 
önemlidir. Bu vesileyle yeni yatırımında 
tekrar markamızı tercih eden Günay 
Nakliyat’a S-WAY araçlarının hayırlı 
olmasını diliyorum. Uzun yıllardır bayilik 
faaliyetlerini yürüttüğümüz IVECO ile 
bölgemizde Denizli merkezli olarak her 
zaman müşterilerimizin yanında olmaya 
çalışıyoruz. Uzman ekiplerimizle hem 
satış hem de satış sonrası konularında 
hızlı aksiyon gösterip müşteri 

ihtiyaçlarını ve taleplerini 
kısa sürede yanıtlıyor olmamız 

bizi ve markamızı rakiplerimize göre bir 
adım öne çıkartıyor. Çıtamızı aşağıya 
düşürmeden tüm müşterilerimize en 
iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

MüKEMMEL SüRüş oRTAMI
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.

YAKIT vERİMLİLİğİnİ ARTTIRMAK 
İçİn TASARLAnDI
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.

TopLAM SAhİp oLMA MALİYETİnİ 
KISMAK İçİn TASARLAnDI
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.

SüRücü GüvEnLİğİ İçİn 
TASARLAnDI
IVECO S-WAY’in geliştirilme sürecinde 
ana odak sürücüydü; kabin ECE R29.03 
kabin çarpışma standartları ile uyumlu 
mekanik direnç ile yüksek pasif güvenliğe 
sahip. Ek olarak ön aksa yapılan ince 
ayarla fren mesafesi % 15 kısaltılarak 
genel güvenlik geliştirildi.

Yeni tasarım aynı zamanda sürücü için 

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

Ek olarak IVECO S-WAY İleri Sürücü Destek 
Sistemleri dizisi ile sürücüye aracı verimli 
ve güvenli bir biçimde yönetmesini 
sağlayarak yol yorgunluğunu azaltıyor.

Sürücü odaklı yeni kabin tasarımı birinci 
sınıf yaşam ve çalışma koşullarını; geniş 
ortam, sıra dışı sürüş ergonomisi, iyi 
planlanmış; fonksiyonellik ve konforu bir 
araya getiren yerleşimi ile sağlıyor. Tasarım 
aynı zamanda güçlendirilmiş yapısıyla 
(ECE R29.03 kabin çarpışma uyumlu) 
sürücü güvenliğine atıfta bulunuyor ve 
her koşulda daha iyi görüş sağlıyor.

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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Yeni hMK 
500 LchD 

en zor 
görevlere 

hazır

HİDROMEK’in H4 Serisine ait en yüksek 
tonajlı ekskavatörü HMK 500 LCHD, 
sahalarda yerini almak için hazır. Özellikle 
alt şaside yapılan revizyonlar, ağır hizmet 
tipi yapısının güçlendirilmesi ve geliştirilen 
teknolojisi sayesinde üstün dayanıklılık 
sunan HMK 500 LCHD, sağlam ve dengeli 
yapısı ile en zor çalışma şartlarında güçlü 
ve kesintisiz performans sağlıyor. Maden, 
mermer ve büyük inşaat sahaları gibi en ağır 
çalışma koşullarının hakim olduğu sahalarda 
kesintisiz çalışma imkanı sunan HMK 500 
LCHD paletli ekskavatör, ihtiyaç duyulan 
güç, dayanıklılık, üst düzey performans ve 
uzun ömürlü kullanımı sahaya taşıyor. 

GüçLü, DAYAnIKLI, DEnGELİ
HMK 500 LCHD paletli ekskavatör, H4 
Serisinde ağır hizmet tipi yapısının 
güçlendirilmesi ve geliştirilen teknolojisi 
sayesinde daha fazla dayanıklılık, 
maksimum performans, operatör 
konforu ve kullanım kolaylığı sunuyor. 3,2 
metreküp kova kapasitesi ve 6,3 metre 
standart bom uzunluğu bulunan HMK 500 
LCHD’de yer alan teknolojik donanımlar 
performansı ve üretkenliği artırıyor. HMK 
500 LCHD sağlam ve dengeli yapısı ile 
kullanıcısına zorlu iş koşullarında sorunsuz 
ve sürekli çalışma imkanı sağlıyor. 

DAhA SAğLAM
H4 Serisinde daha mukavim malzemeler 
kullanılarak güçlendirilmiş arm, bom 
yapısı, yürüyüş takımları ve ataşman 
grubunda yapılan geliştirmeler 
sayesinde daha dayanıklı bir yapıya sahip 
olan HMK 500 LCHD; mermer, maden 
ocakları ve büyük inşaat sahalarında 
ihtiyaç duyulan gücü ve sağlamlığı 
sağlayarak yüksek performanslı ve uzun 
ömürlü kullanım sunuyor.

AğIR SAhA şARTLARDA   
ofİS KonfoRu
Operatörün rahat ve konforlu şekilde 
çalışmasını ve makineyi kolaylıkla 
kontrol edebilmesini sağlayan HMK 500 
LCHD, ısıtmalı, hava süspansiyonlu ve 
35 derece yatırılabilir koltuk, oransal 
kontrollü pedal ve joystick’ler, motor 
hızı kontrol tuşu, OPERA Kontrol Sistemi, 
dokunmatik operatör ekranı, tavan 
lambası, bardak tutucu, sıcak-soğuk 
dolabı gibi pek çok donanım ve seçenek 
sunuyor. FOPS özellikli kabine sahip 
makinede bulunan kırmızı tutamaklar, 
yan ve arka kameralar ile uyarı sistemleri 
hem kullanıcının hem de makinenin 
çevresinin güvenliğini sağlıyor.
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Batman Belediyesi’ne 
7 adet Mercedes-Benz 
Actros 1832L teslimatı 

gerçekleştirildi

Batman Belediyesi, Devlet Malzeme 
Ofisi üzerinden satın aldığı 7 adet 
Mercedes-Benz Actros 1832L temizlik 
hizmetleri kamyonunu hizmete aldı. 
Batman Belediyesi, filosuna katılan 
Yeni Mercedes-Benz Actros
1832L’ler ile temizlik hizmetlerini 
daha etkin ve düşük maliyetlerle 
gerçekleştirebilecek.

Batman Belediyesi, Devlet Malzeme 
ofisi üzerinden satın aldığı 7 adet 
Mercedes-Benz Actros 1832L 
temizlik hizmetleri kamyonunu 
Batman Belediyesi Makine İkmal 
Müdürlüğü sahasında yapılan 
teslim töreniyle hizmete aldı. 
Yeni nesil Mercedes-Benz Actros 
1832L kamyonlar, şehir içi belediye 
hizmetleri kullanımı için özel 
tasarlanmış alçak kabin yapıları, 
şoföre sunulan geniş görüş açıları, 
otomatikleştirilmiş şanzımanları; 
50 km/s’ye kadar hızda, hareketli 
yayaları algılayıp araca otomatik 
frenleme sağlayan özellikteki 
güvenlik sistemleri; ayrıca emsal 
araçlara göre 400-500 kg daha fazla 
yük taşıma kapasiteleri ve düşük 
yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor.
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Batman Belediyesi Makine İkmal 
Müdürlüğü sahasında yapılan teslim 
törenine Batman valisi hulusi şahin, 
Batman Belediyesi Başkan Yardımcıları 
ve Belediye Birim Müdürleri katıldı.

Batman valisi hulusi şahin törende 
yaptığı konuşmada; “Araçları 
belediyemizin mali yapısını güçlendirmek 
ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik 
yoğun faaliyetler kapsamında satın aldık. 
Daha önce ağırlıkla kiralama yoluyla 
sağladığımız temizlik hizmetlerini 
yeni satın aldığımız yüksek teknoloji 
araçlarla daha etkin ve düşük maliyetlerle 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu 
Satış ve İhracat Grup Müdürü Bülent 
Tarhan, konu hakkında şunları belirtti: 
“Batman Belediyesi’nin filosuna 
eklediği Actros 1832L araçlarımız 

kamu hizmetleri ve temizlik sektörü 
için özel olarak tasarlandı. Alçak kabin 
tasarımı, şoförün geniş görüş açısı 
ve yüksek yük taşıma kapasitesiyle 
Actros 1832L’yi temizlik sektörünün en 
modern ve güvenli araçlarından biri 
olarak tanımlayabiliriz. Başta Batman 
valisi hulusi şahin olmak üzere, bu 
alımın gerçekleşmesinde emeği olan 
tüm belediye yönetimi ve çalışanlarına, 
satış operasyonunda görev alan 
arkadaşlarımıza, Mercedes-Benz onaylı 
üst yapıcılarımız Karba ve Erdemli’nin 
değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, 
belediyemizin hizmetlerinde fark 
yaratacak araçları hayırlı günlerde 
kullanmalarını diliyorum.” 

Batman Belediyesi yetkilileri Mercedes-
Benz marka araç tercih etmelerinde 
2013 yılından bu yana filolarında 

temizlik hizmetlerinde kullanılan 
Mercedes-Benz Axor ve Atego 1018 
temizlik kamyonlarının başta yakıt 
sarfiyatı olmak üzere düşük işletme 
giderleri, dayanıklılık ve satış sonrası 
hizmetler konularında edindikleri 
olumlu tecrübelerinin önemli bir rol 
oynadığını ifade ettiler. Törene katılan 
yetkililer Batman’a daha iyi hizmet 
etmenin arayışı içerisinde hem araç 
parklarını hem Batman Belediyesi’nin 
mali yapısını güçlendirdiklerini, 
hizmet kalitelerini arttırmaya yönelik 
çalışmalarına kesintisiz bir şekilde 
devam edeceklerini ifade ettiler. 

hizmete alınan Actros temizlik hizmetleri 
kamyonlarının 3 adedi Karba imalatı 
hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 4 
adedi ise Erdemli imalatı vakumlu yol 
süpürge üstyapısı ile sipariş edildi.
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Anadolu Isuzu’nun alçak tabanıyla, değişen 
pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak 
ön plana çıkan modeli Novociti Life, İspanya 
yollarında hizmet vermeye başladı. İspanya 
pazarına bir yıl önce Turkuaz modeli ile giriş 

yapan Anadolu Isuzu, Ponferrada Belediyesi’ne 
4 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdi.

Isuzu novociti Life
İspanya yollarında
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Anadolu Isuzu 2019 yılı sonlarında 
giriş yaptığı İspanya pazarında 
büyümeye devam ediyor. Pandemiye 
rağmen yurtdışı pazarlardaki 
konumunu her geçen gün 
güçlendiren Anadolu Isuzu, İspanya 
pazarında kısa sürede başarılı bir 
projeye daha imza attı. Ponferrada 
Belediyesi ihalesini kazanan Anadolu 
Isuzu, bu doğrultuda kentte hizmet 
vermek üzere 4 adet Novociti Life 
teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat 
töreni 15 Mart 2021 tarihinde 
Ponferrada Belediyesi’nin otobüs 
parkında düzenlendi. Törene Anadolu 
Isuzu İspanya distribütörü Mobility 
Bus yetkilileri ve Anadolu Isuzu 
Batı Avrupa Danışmanı Jean Louis 
Coppieters’in yanı sıra Ponferrada 
Belediye Başkanı Olegario Ramon ve 
Servis Müdürleri Susana Garcia katıldı.  

Ponferrada Belediye ihalesini Anadolu 
Isuzu’nun İspanya distribütörü Mobility 
Bus ile kazandıklarını belirten Anadolu 
Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 
“COVID-19 döneminde böylesine 
önemli bir teslimatı gerçekleştirdiğimiz 
için mutlu ve gururluyuz. İhracat 
pazarlarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyle 
donatılmış araçlarımız Avrupa’da büyük 
ilgi görüyor. Yurtiçi ve yurtdışından 
sipariş almaya devam ediyoruz. İspanya 
pazarında 1 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 
En önemli sevkiyatlarımızı Turkuaz 
modeli ile gerçekleştirdik. Bu pazarda 
ürün portföyümüzü genişletmeye 
devam ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak, 
2021 uluslararası satış hedeflerimiz 
paralelinde, tüm pazarlarda olduğu gibi, 
İspanya’da da operatör filo satışlarının 
yanı sıra önemli belediye ihalelerini 
kazanmayı hedefliyoruz” dedi. 

AvRupALI BELEDİYELERİn  
GöZDESİ oLDu
Anadolu Isuzu’nun yurtdışında Polonya, 
İtalya, Yunanistan, Fransa, Çekya, Sırbistan 
ve Gürcistan gibi pazarlarda hizmet 
veren modeli Isuzu Novociti Life, alçak 
tabanıyla, değişen ihtiyaçlara yönelik 
bir çözüm olarak tasarlandı. Büyük ve 
orta büyüklükteki otobüs yerine küçük 
boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı 
şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak 
tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun 
sosyal hayata daha fazla katılımını da 
destekliyor. Midibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çeken Novociti 
Life’ın motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm 
tork üretiyor. Euro 6C emisyon normlarını 
karşılayabilen motor teknolojisiyle, 
yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt 
tüketimi sağlarken, bu sayede Avrupalı 
belediyelerin ihtiyacı olan normları 
sağlamış oluyor.
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continental İsviçre’nin ilk 
elektrikli DpD kamyonuna 

lastik tedarik edecek

İsviçre’de 19 metrik tonluk kamyon, şehirlerarası taşımacılıkta kullanılmak üzere 
teknoloji şirketi Designwerk tarafından elektrikli araca dönüştürüldü. Menzili 

700 km’nin üzerinde olan ülkenin ilk elektrikli kamyonunun lastiklerini ise 
teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental tedarik edecek. Yeni Volvo 

FH  elektrikli kamyonda düşük yuvarlanma direncine sahip, yüksek kilometre 
performanslı özel tasarım Continental Eco serisi kamyon lastikleri kullanılacak.
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Continental, İsviçre’de Designwerk Products AG 
tarafından elektrikli araca dönüştürülen Volvo FH 
tabanlı yeni Futuricum elektrikli kamyona lastik 
tedarik edecek. Continental Eco serisi lastikler 
aracın ön, çeker ve treyler aksları için onaylandı. 19 
metrik tonluk kamyon, DPD İsviçre için şehirlerarası 
taşımacılıkta hizmet verecek. Tasarımcılar ve 
taşımacılık şirketi, elektrikli ticari araçların en düşük 
maliyetle çalışması için en önemli özellikler olan 
yüksek kilometre ile düşük yuvarlanma direncini 
bir araya getiren Continental lastiklerini seçtiler. 
Üç şirket de ağır kamyonları kapsayan çevre 
dostu taşımacılık çözümleri konusunda öncü.  

vERİMLİLİğİ vE pERfoRMAnSI 
ARTIRAn TEKnoLojİLER KuLLAnILDI

Continental Lastik Geliştirme Mühendisi 
Andreas Schlenke, “Continental, uzun 
yıllardır filo operatörlerinin ticari 
araçların emisyonlarını azaltmalarına 
yardımcı olan ürünlerin geliştirilmesine 
odaklanıyor. Bu teknolojiler, elektrikli 
kamyonların verimliliğini artırmak için 
de çok önemli hale geldi. Ürünlerimizle 
bu heyecan verici projeye katılmaktan 
mutluluk duyuyoruz” dedi. Çarpıcı bir 
tasarıma sahip olan kamyon lastikleri, 
Continental’in EcoRegional serisinde 
yer alıyor. Düşük yuvarlanma direncine 
ve yüksek kilometre performansına ek 
olarak lastiklersürdürülebilir ulaşım için 
önemli olan kısa fren mesafesi ve düşük 
yuvarlanma gürültüsü gibi özellikleri ile 
de öne çıkıyor.

conTİnEnTAL ELEKTRİKLİ 
KAMYonLAR vE oToBüSLER İçİn 
LASTİKLER GELİşTİRİYoR

Continental için „Futuricum kamyonu’’’nu 
donatmak, elektrikle çalışan ticari araç 
lastiklerine doğru atılan ilk adım değil. 
Continental, 2018‘de IAA Ticari Araç Fuarı’nda 
elektrikli kamyonlar için prototip bir lastik 
sundu. Urban HA 3 ile şirket elektrikli şehir içi 
otobüsler için de bir lastik sunuyor. Continental 
geçtiğimiz yıl da Contidrom test pistinde 
Hollandalı elektrikli otobüs üreticisi VDL Bus & 
Coach ile birlikte bir dizi lastik testi gerçekleştirdi. 
Brüt ağırlığı 19 metrik ton ve menzili 700 km olan 
“Futuricum“, DPD İsviçre için çalışacak ilk tam 
elektrikli ağır kamyon olacak.

üRünLER vE EBATLARI

Ön aks: Conti EcoRegional HS3, ebat 385/65 R 22.5
Çeker Aks: Conti EcoRegional HD3, ebat 315/80 R 22.5
Treyler: Conti EcoRegional HAT3, ebat 385/65 R 22.5
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Krone
coolliner
25 yaşına 

bastı

Soğutuculu treyleri Coolliner’ın 25’inci yılını 
kutluyor olması 2021 yılını Krone için özel bir 
yıl kılıyor. Krone Coolliner’ın 1996 yılından 
günümüze gelene kadarki gelişimi, piyasanın 
en prestijli treyleri olma vizyonunu koruması 
ve teknik anlamda uğradığı değişimlerle 
birlikte 25 yıllık bu başarı hikayesine göz 
atacağız. 

Krone, 1996 yılında ürün yelpazesinde 
Krone-Wabash ismiyle ilk kez soğutuculu 
treylere yer verdiğinde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde faaliyet gösteren, dünyanın en 
büyük treyler üreticisi Wabash firmasıyla bir 

ortaklığa imza atılmıştı. Wabash o günlerde 
Almanya’ya soğutucu üniteye sahip kutular 
ihraç ediyordu. Sonrasında Amerikan 
Doları’nın beklenmedik yükselişi ve Wabash 
ile ortaklığın artık kârlı olmaması sebebiyle 
Krone, piyasanın lider üreticisi konumunda 
bulunan Danimarka’lı Norfrig A/S şirketini 
satın alma kararı verdi. Yaklaşık 200 çalışanı 
olan bu şirket, 2000 yılının Nisan ayında 
Krone tarafından satın alındı. Danimarka’nın 
Hvam kentindeki fabrika, 7 milyon euro’luk 
bir yatırımla modernleştirildi ve yıllık 3 bin 
adetlik üretim kapasitesine kavuşturuldu. Bu 
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fabrikanın cirosu 2004 yılında 4’e katlandı. 
Krone, yaygın dağıtım ağı aracılığıyla çok 
hızlı davranarak, Avrupa’da GRP üst yapıya 
sahip Coolliner’ları başarılı bir şekilde 
dağıtabildi. 

KApASİTEnİn ARTIRILMASI vE çELİK 
üST KATMAnLARA oDAKLAnILMASI 
Krone Coolliner araçlar için her geçen gün 
artan uluslararası talep, Danimarka’nın 
Hvam kentindeki fabrikanın kapasitesini 
kısa sürede aştı. Bu gelişmelerden sonra 
Krone, 2007 yılında, Almanya’nın Lübtheen 

kentinde tamamen yeni bir fabrika yatırımı 
yapma kararı aldı. 2007 yılında, çelik 
güverte tasarımlı dünyanın en modern, 
tam otomatik frigorifik yarı römork üretim 
tesisi burada inşa edildi. Yıllık yaklaşık 10 
bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılarak 
üretim hacmi 3’e katlandı. Lübtheen’in 
soğutuculu yarı römorku sürdürülebilir bir 
başarı olduğunu kanıtladı ve ünite sayısı 
her geçen yıl artırdı. 

Krone ayrıca 2014 yılında Coolliner için 
minimum kullanım ömrü maliyetleri 
nedeniyle hızla çok popüler hale gelen yeni 

Krone treyler aksını tanıttı. 2016 yılında 
ise soğutulmuş malları farklı sıcaklıklarda 
esnek bir şekilde taşımak için taşıma 
bölmesinde hareket ettirilebilen yeni ve 
oldukça hafif ara bölme duvarı (Isowall 
plus)’ın lansmanına tanıklık ettik. IAA 
2018’de Coolliner, birçok akıllı telematik 
özelliği içeren çift katlı bir versiyonda 
kendisini “kaliteli ve akıllı” olarak sundu. 
Ertesi yıl 2019’da Krone, Almanya’dan 
Liebherr firması ile işbirliği içinde yenilikçi, 
modüler bir soğutma ünitesi olan 
“Celsineo” soğutma ünitesini sundu.
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2021’i yeni ürün ve geliştirmelerle 
karşılayan Ford Trucks, pandeminin 

zorlayıcı etkilerine rağmen 
başarılarla geride bıraktığı 2020’nin 

ardından önümüzdeki dönem için 
yeni pazarlara adım atarak ağır 

ticari pazarında global büyümesini 
hız kesmeden sürdürüyor.

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik 
tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne 
çıkan Ford Trucks, bir yandan yurt dışında 
yeni pazarlara adım atmaya hazırlanırken, 
diğer yandan müşterilerine sunduğu 
yeni ürün ve hizmetlerle iç pazardaki 
büyümesini sürdürüyor. 

TuRfAn:  “AğIR TİcARİ pAZARI, 2020 
YILInDA oLDuğu GİBİ 2021’DE DE 
YüKSELİşE DEvAM EDİYoR”
Türkiye ağır ticari pazarı ekseninde, Ford 
Trucks’ın ilk 3 aydaki performansını ve 
global büyüme planlarını paylaşan Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, pandemi ile birlikte ağır ticari 
endüstrisinde inişlerin çıkışların yaşandığı 
zorlu ancak başarılı bir dönemi geride 
bıraktıklarını kaydederek, şunları söyledi: 

“Pandemiyle beraber fiziksel yapılan 
birçok alışveriş e-ticarete kayarken, bu da 
doğal olarak lojistik ve nakliye ihtiyacını 
artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel 
olarak, özellikle kamyon, çekici talebinde 
artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 
2021’e büyüme ivmesiyle başladı, 
önümüzdeki dönem bu büyümenin 
devam edeceğini öngörmekteyiz. 2021 yılı 
ilk çeyrekte 6.100 adet satışa ulaşan ağır 
ticari pazarı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre % 150 büyüme gösterdi. Çekici 
segmenti % 66’lık pay ile bu büyümede 
önemli rol oynadı. Ford Trucks olarak biz 
de 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaparak 
ilk 3 ay sonunda % 30’un üzerinde Pazar 
payı elde ettik.” 

“uLuSLARARASI pAZARLARDA 
En YüKSEK İLK çEYREK SATIş 
ADETLERİnE uLAşTIK”
Ford Trucks’ın uluslararası pazarlarda satış 
rakamlarının güçlendiğini belirten Turfan, 
“Uluslararası pazarlarda satış adetlerimizi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
137 artırarak en yüksek ihracat adetlerine 
ulaştık” dedi ve global büyüme planlarını 
ise hız kesmeden sürdürdüklerini 
aktardı: “Orta ve Doğu Avrupa’daki 
genişlememizi 2018’de tamamlamıştık. 
Batı Avrupa’daki yapılanmamıza ise 
2019’da İspanya, Portekiz ve İtalya’daki 
distribütörlerimizi atayarak başladık. Mart 
ayında Belçika’daki ilk distribütörümüzü 
atayarak pazara girdik. Sırada Almanya, 
Fransa, Hollanda ve Lüksemburg 
var. Özellikle, Almanya bizim için en 
önemli pazarlardan biri ve buradaki 
görüşmelerimizde son faza geçtik. Çok 
kısa bir süre içinde Almanya pazarına 
girmeyi hedefliyoruz” dedi.

ford Trucks pazara 
umutla bakıyor 

2021’de rekor 
hedefliyor

Serhan Turfan
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“cellcentric” 
ortak girişimi 
başlıyor

Hidrojen bazlı yakıt hücresinde 
Daimler Truck AG ve 
Volvo Group’tan güç birliği  

Ticari araç endüstrisinin önde gelen iki 
şirketi olan Daimler Truck AG ve Volvo 

Group, yeni yakıt hücresi ortak girişimi 
“cellcentric” stratejisini duyurdu.

Martin
Lundstedt

Martin 
Daum



472021   RADÜS DERGİSİ

“cellcentric” ortak girişimi, karayolu 
yük taşımacılığının karbon-nötr 
olması açısından çok büyük öneme 
sahip olan uzun mesafeli elektrikli 
kamyonlarda hidrojeni çevreci 
enerji kaynağı olarak kullanmayı 
hedefliyor.
“cellcentric”, dünyanın önde 
gelen yakıt hücresi sistemleri 
üreticilerinden biri olma hedefiyle 
hareket ediyor. şirket bu amaçla 
Avrupa’nın en büyük seri üretim 
yakıt hücresi sistemlerinden birini 
kurmayı planlıyor.

üRETIMIn 2025 YILInDA 
BAşLAMASI pLAnLAnIYoR
her iki “cellcentric” hissedarı, 
hidrojen bazlı yakıt hücrelerinin 

tanıtımını hızlandırmak için AB’de 
yeni bir düzenleme çağrısında 
bulunuyor. Söz konusu düzenlemeyle 
bu teknolojinin geleneksel araçlara 
kıyasla maliyet eşitliği sağlaması ve 
bu teknolojiyi kamyon kullanıcıları 
için ekonomik bir alternatif haline 
getirmesi hedefleniyor.
Daimler Truck AG cEo’su Martin 
Daum ve volvo Group cEo’su Martin 
Lundstedt, “cellcentric” projesinin 
başlangıcını düzenledikleri 
özel bir dijital etkinlikte birlikte 
duyurdu. cellcentric, yakıt hücresi 
sistemleri geliştirecek, üretecek 
ve pazarlayacak. firmanın odak 
noktası uzun yol kamyonlarında 
hidrojen bazlı yakıt hücresi kullanımı 
olsa da sistemler farklı alanlarda 

da uygulanabilecek. Avrupa Yeşil 
Anlaşması’nın bir parçası olarak 2050 
yılına kadar Avrupa’da co2 nötr ve 
sürdürülebilir ulaşım için hareket 
eden cellcentric, hem Daimler Truck 
AG hem de volvo Grup’un onlarca 
yıllık bilgi birikimi ve geliştirme 
çalışmalarından yararlanıyor.

Daimler Truck AG ve volvo Group’un 
bakış açısına göre; tamamen 
elektrikli ve hidrojen bazlı yakıt 
hücreli kamyonlar, kullanım şekline 
bağlı olarak birbirini tamamlıyor. 
Yük ne kadar hafif ve mesafe ne 
kadar kısa olursa, batarya daha 
sık kullanılacak. Yük ne kadar ağır 
ve mesafe ne kadar uzunsa, yakıt 
hücresi daha fazla devreye girecek.
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Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı 
ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin 
Daum yaptığı değerlendirmede, 
“Hidrojen bazlı yakıt hücresi tahrikli 
elektrikli kamyonlar, geleceğin sıfır 
CO2 emisyonlu taşımacılığı için 
kilit bir teknoloji olacak. Tamamen 
batarya elektrikli motorlarla birlikte, 
müşterilerimize yerel uygulamalara 
bağlı olarak en iyi CO2 nötr alternatifleri 
sunacağız. Bu elbette, sadece batarya 
elektrikli kamyonlarla mümkün 
olmayacaktır. Ortağımız Volvo Group ile 
birlikte yürüttüğümüz yakıt hücresi ortak 
girişimimiz cellcentric ile, teknolojinin 
geliştirilmesi ve seri üretime geçmesi 
için emin adımlarla ilerliyoruz. Gerekli 
hidrojen altyapısı olarak, yeşil hidrojen 
uzun vadede tek mantıklı yol olarak öne 
çıkıyor.” dedi. 

Yeni iş birliğini değerlendiren Volvo 
Group CEO’su Martin Lundstedt ise, “Paris 
Anlaşması’nın hedeflerine en geç 2050 
yılına kadar ulaşmak ve böylece CO2 nötr 
hale gelmek hepimizin önceliği. Hidrojen 
bazlı yakıt hücresi teknolojisinin, CO2 
nötr hedefine ulaşmada önemli bir rol 
oynayacağına inanıyoruz. Bu, sadece 

makinelerin ve araçların elektrikliye 
geçişinden çok daha fazlasını bünyesinde 
barındırıyor. 

Gerekli teknoloji ve altyapıyı geliştirmek 
için kamu ve özel sektör oyuncuları 
arasında daha kapsamlı bir iş birliğine 
ihtiyaç var. Bu nedenle, dünya 
genelindeki siyasi otoriteleri, hükümetleri 
ve karar mekanizmalarını hidrojen bazlı 
yakıt hücresi teknolojisini başarıya 
ulaştırmak için birlikte hareket etmeye 
çağırıyoruz. Cellcentric gibi ortaklıklar, 
karayolu yük taşımacılığını karbon-nötr 
hale getirmek için stratejik öneme sahip.” 
şeklinde konuştu.

2030’A KADAR hEDEf,   
AvRupA’DA 1.000 hİDRojEn 
DoLuM İSTASYonu 
Daimler Truck AG ve Volvo Group’un 
da içerisinde yer aldığı Avrupa’nın 
büyük kamyon üreticileri, 2025 yılına 
kadar ağır ticari araçlar için yaklaşık 300 
yüksek performanslı hidrojen dolum 
istasyonu ve en geç 2030 yılına kadar 
Avrupa’da yaklaşık 1.000 hidrojen dolum 
istasyonu inşa edilmesini talep ediyor. 
Cellcentric ortak girişimi, karayolu yük 

taşımacılığının karbon-nötr olması 
açısından çok büyük öneme sahip olan 
uzun mesafeli elektrikli kamyonlarda 
hidrojeni çevreci enerji kaynağı olarak 
kullanmayı hedefliyor.

CO2 nötr kamyonlar şu an için geleneksel 
araçlardan çok daha pahalı. Bu nedenle 
hem talebi hem de karlılığı teşvik eden 
yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. 
Daimler Truck AG ve Volvo Group, CO2 
nötr teknolojiler için teşviklerin yanında 
CO2 ve enerji türüne dayalı bir vergi 
sistemini savunuyor. Emisyon tabanlı 
ticaret sistemi de bir diğer seçenek.

YAKIT hücRESİ SİSTEMLERİnİn 
vE YAKIT hücRELİ KAMYonLARIn 
SERİ üRETİME GEçMESİ 
hEDEfLEnİYoR
Şu anda büyük ölçekli üretim için planlar 
üzerinde çalışan cellcentric, 2022 yılında 
bir üretim noktası açıklamayı planlıyor. 
Seri üretime giden yolda önemli bir 
adım olarak, Stuttgart yakınlarında yer 
alan Esslingen’de ön üretim hazırlıkları 
sürerken eşzamanlı devam eden prototip 
üretimi de hızlandırıldı.

Daimler Kamyon AG ve Volvo Group, 
yaklaşık üç yıl içinde yakıt hücreli 
kamyonların müşteri testlerine başlamak 
ve bu on yılın ikinci yarısında seri 
üretime geçmek istiyor. Araçla ilgili 
tüm faaliyetleri birbirinden bağımsız 
olarak yürüten Daimler Truck AG ve 
Volvo Group, bu noktada rakip olmaya 
devam ediyor. Bu süreç, tüm araç ve ürün 
portföyüyle yakıt hücrelerinin araçlara 
entegrasyonu için de geçerli.

SİSTEMLER İçİn oRTAK GİRİşİM
Daimler Kamyon AG ve Volvo Group, 1 
Mart 2021 tarihinde cellcentric ortak 
girişimini kurdu. Volvo Group bu amaçla, 
nakit ve borçsuz olarak mevcut Daimler 
Kamyon Fuel Cell GmbH & Co. KG’nin 
yüzde 50 hissesini yaklaşık 0,6 milyar 
Euro karşılığında satın aldı. Daimler Truck 
AG ve Volvo Group, Kasım 2020’de ortak 
girişimi kurmak için bağlayıcı bir anlaşma 
imzalamıştı. Aynı yılın Nisan ayında 
ise bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma 
imzalanmıştı. Cellcentric için Nabern, 
Stuttgart ve Burnaby’de (Kanada) 
bulunan ekiplerde 300’ün üzerinde 
uzman çalışıyor. Bugüne kadar yaklaşık 
700 bireysel patent verildi. Bu patentler, 
şirketin teknolojik gelişimdeki öncü 
konumunun altını çiziyor.
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Ağır Ticari 
Araçlar 

Derneği 
TAİD’in 

yeni 
başkanı, 

ömer 
Bursalıoğlu 

oldu

Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) 
15’inci Genel Kurul Toplantısı’nda 

yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. 
Genel kurulda Renault Trucks Türkiye 

Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak seçildi. Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören ise 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak dernekteki yeni görevine 

atandı. Yönetim Kurulu’na Mehmet 
Dinçer, Alper Kurt, Murat Kemal 
Tokatlı, Kıvanç Kızılkaya ve İffet 

Türkan seçildi.

2010 yılında kurulan TAİD, üyelerinin 
ithal ve yerli ürünleri ile ağır ticari araç 
pazarının ve ticari araçların ayrılmaz parçası 
olan treyler ve üst yapı pazarının yüzde 
50’sini aşan çok önemli bir bölümünü 
temsil ediyor. TAİD, azami yüklü ağırlığı 
3,5 ton ve üzeri ticari araçları ve bunların 
tamamlayıcısı treyler ve diğer üstyapılarını 
kapsayan Ağır Ticari Araç Sektörü’nün 
Avrupa Birliği normları doğrultusunda 
gelişimine destek vermeyi amaçlıyor. 

TAİD’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Bursalıoğlu, Avrupa’da Türkiye 
ağır ticari araçlar pazarının önemine 
dikkat çekerek; “Ağır ticari araçlar, aslında 
uzun yol taşımacılığı başta olmak üzere 
yurtiçi lojistiği, dağıtım, inşaat, maden, 
atık yönetimi ve daha pek çok alanda 
ülke ekonomilerinin yükünü taşıyor. 
Tüm üretim, sanayi ve hizmet kolları bir 
şekilde ağır ticari araçlar sektörünün 
sunduğu ürün ve çözümler ile ilerliyor 
ve gelişiyor. Bugün lojistiğin öneminin 
tüm dünyada anlaşıldığı zor zamanlardan 
geçsek de sadece lojistik değil pek çok 
alanda iş yükünü hafifleten gelişmiş 
araçların ve hizmetin önemi, her geçen 
gün daha da iyi anlaşılıyor. Biz de TAİD 
olarak gerek karayolu taşımacılığında 
Türkiye’nin stratejik önemi, gerekse 
ülkenin gelişimine katkıda bulunan 

diğer birçok projeleri doğrultusunda 
sektörümüzün ekonomiye katkılarını 
daha da iyi anlatmak üzere çalışmaya 
devam edeceğiz. Bugün Türkiye’de ağır 
ticari araçlar sektörü, ana sanayi, yan 
sanayi, distribütör, yetkili bayiler ve servis 
noktaları başta olmak üzere 150 binin 
üzerinde istihdamı bulunan bir sektör. 
Öte yandan ürün ve hizmet sağladığımız 
sektörler de düşünüldüğünde faaliyet 
alanımızın büyüklüğünü görebilmek 
mümkün. Bu doğrultuda sektörümüzün 
gelişimine katkıda bulunmak için bir 
araya geldiğimiz TAİD çatısı altında tüm 
paydaşlarımız ile yeni bilgilendirmeler 
ve paylaşımlar yaparak, zaman zaman 
sektörün sorunlarını ele alarak çözümler 
bulmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
TAİD, uzun yıllardır sunduğu kayıtlı 
faaliyetler ve raporlar ile sektörümüze yol 
gösteren önemli bir oluşum. Yeni yönetim 
kurulunun ve üyelerinin de desteği ile her 
zamanki gibi titiz ve şeffaf çalışmalarına 
devam ettirmeyi hedefliyoruz” diye belirtti. 

TAİD bünyesinde; Ford-Otosan, Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, 
Temsa Volvo Trucks, Karsan gibi ağır ticari 
araç markalarının yanı sıra Koluman, Krone, 
Otokar, Schmitz, Tırsan gibi treyler, üst yapı 
ve yan sanayi markaları da yer almaktadır.

ömer Bursalıoğlu
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İnci Akü, ağır vasıta için tasarladığı yeni ürünleriyle 
pazara ağırlığını koymaya geliyor. Şirket, EVR 

teknolojisi ile tasarlanan yeni ürünleri EFB Pantera, 
Maxim A Gorilla ve yenilenen Formul A Taurus ile 

ağır vasıta kullanıcısına uzun ömür, yüksek titreşim 
direnci ve daha fazla marş basma gücü vadediyor.

İnci Akü, ağır vasıta segmenti için geliştirdiği
yeni ürünlerini dijital lansman toplantısında tanıttı:

“Ağır vasıta akü pazarına 
ağırlığımızı koyuyoruz”
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Yeni ürünlerin ana bayi temsilcilerine 
tanıtıldığı dijital lansman toplantısında, 
İnci Akü’nün binek akü segmentinde yılı 
pazar lideri olarak tamamladığının altını 
çizen İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü 
Cihan Elbirlik, şirketin önümüzdeki 
dönemde ağır vasıta segmentinde de 
mevcut pazar payını iki katına yükseltmeyi 
hedeflediğini paylaştı. 

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, binek 
ve hafif ticari araç segmentinde pazara 
getirdiği teknolojik yeniliklerin ardından 
şimdi de ağır vasıta segmentine yön 
vermeye hazırlanıyor. İnci Holding ve 
GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü 
markası İnci Akü, ağır vasıta araçlar için 
A sınıfı teknolojiyle tasarladığı, A kalite 
yeni ürünleri EFB Pantera, Maxim A Gorilla 
ve yenilenen Formul A Taurus’u, 8 Nisan 
günü gerçekleştirdiği dijital lansman 
toplantısı ile ana bayi temsilcilerine tanıttı. 

Lansman toplantısında yaptığı 
konuşmada sektördeki gelişmeleri 

ve İnci Akü’nün teknoloji alanındaki 
çalışmalarını katılımcılara aktaran İnci 
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan 
Elbirlik, “En güvenilen enerji depolama 
şirketi olma vizyonuyla çıktığımız bu 
yolda yenilikçi bakış açımız, daha iyisi için 
bitmeyen enerjimiz ve paydaşlarımızla 
olan sinerjimizi daima ileriye taşımaya 
gayret ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların 
sonucunda 2019 yılında, pazara ve 
binek araç tüketicisine İnci Akü’nün 
konvansiyonel üst segmentteki yeni 
ürün serisi Maxim A Gorilla’yı sunduk. 
Geçen yıl start-stop segmentine yön 
veren yeni ürünümüz EFB Max Tigris 
ile çıtayı yükselttik ve binek aküde yılı 
pazar lideri olarak tamamladık. A sınıfı 
teknolojimizle, A kalite ürünlerimizle, 
A Takımı bayilerimiz ve çalışma 
arkadaşlarımızla şimdi de ağır vasıta 
segmentine ağırlığımızı koyuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Ağır vasıta araçların ihtiyaçlarını, 
kullanıcılarının iç görülerini ve beklentilerini 
kendilerine pusula olarak belirleyerek ürün 
geliştirme çalışmalarına yön verdiklerini 
vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim 
ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu 
Tellici, “Binek, hafif ticari ve ağır vasıta 
segmentlerinin toplamından oluşan akü 
pazarı, 2020 yılında 4 milyon civarındaydı. 
Pazarın yaklaşık üçte ikisini oluşturan binek 
& hafif ticari segmentinde, son 4 senede 
artarak yüzde 35’lere ulaşan, çok güçlü bir 
pazar payımız bulunuyor. Bugün tanıtımını 
gerçekleştirdiğimiz EVR teknolojisine 
sahip yeni nesil ürünlerimizi içine alan 
ağır vasıta segmentinde de hem otomotiv 
üreticilerinin hem de araç kullanıcılarının 
beklentilerine en doğru çözümleri 
sunarak mevcut pazar payımızı iki katına 
yükseltmeyi hedefliyoruz. Binek akü 
alanındaki başarılarımızı, ağır vasıta alanına 
da taşıyarak her araç sınıfında en çok tercih 
edilen akü markası olacağız.” dedi.
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300’ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen 
dijital lansman toplantısına ünlü 
basketbol koçu ve Türkiye Basketbol 
Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı 
Çetin Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. 
Yılmaz, katılımcılara yeniliklere açık 
olmak, liderlik becerileri ve takım 
olmak konularında deneyimlerini 
aktardı.

GüçLü vE çEvİK EfB pAnTERA, 
DAYAnIKLILIğI İLE önE çIKIYoR
Güçlü ve çevik EFB Pantera Heavy 
Duty serisi, start-stop yüksek 
elektriksel donanıma sahip uzun yol 
araçları için özel olarak geliştirildi. 
EVR teknolojisi sayesinde çekici arka 
şasi kullanımına uygun olan ürün, 2 
buçuk kata kadar daha uzun ömrü* 
ve 60 kata kadar daha uzun süre 
titreşim direnciyle* kullanıcısına 
yolun başından sonuna kadar üstün 
performans ve güç sunuyor. EFB 
Pantera, aynı zamanda yüzde 10’a 
kadar daha fazla marş basma gücüyle 
kullanıcısının vazgeçilmezi olmayı 
hedefliyor.

MAKSİMuM Güç EvR 
TEKnoLojİSİYLE MAxİM A 
GoRİLLA’DA BuLuşuYoR
Maksimum gücün EVR teknolojisiyle 
buluştuğu Maxim A Gorilla ise yoğun 
şehir trafiğinde dağıtım, taşıma ve 
ulaşım sağlayan araçlar için geliştirildi. 
2 buçuk kata kadar daha uzun ömrü* 
ve 30 kata kadar daha uzun süre 
titreşim direnci* sunan Maxim A 
Gorilla, üstün ürün teknolojisi ile araç 
üreticilerinin tüm gereksinimlerini 
karşılıyor. Ürün, aynı zamanda yüzde 
10’a kadar da daha fazla enerji 
sağlıyor.

DAYAnIKLILIğIn foRMüLü  
foRMuL A TAuRuS İLE   
YEnİDEn YAZILIYoR
EVR teknolojisiyle yenilenerek 
dayanıklılığın formülünü yeniden 
yazan Formul A Taurus, 10 kata kadar 
daha uzun süre titreşim direnci* ve 
2 kata kadar daha uzun ömrüyle* 
en zorlu koşullara meydan okuyarak 
yolun başından sonuna kadar yüksek 
dayanıklılık sağlıyor. Ürün, aynı 
zamanda yüzde 10’a kadar daha fazla 
marş basma gücüyle de araca gerçek 
performansını yaşatıyor.

cihan Elbirlik

Gökçe Yılancıoğlu Tellici
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DhL 
Express 

elektrikli 
adrese 

teslimat 
araçları için

fiat 
professional 

ile iş birliği 
yaptı 

DHL Express, Avrupa filosu için ilk 
100 adet Fiat E-Ducato elektrikli 

hafif ticari aracı satın aldı. Bu 
iş birliği 2030 itibarıyla filonun 

yüzde 60’ının elektrikli araçlardan 
oluşması hedefinde bir sonraki 

adımı temsil ediyor. DHL Express 
Avrupa genelindeki teslimat 

filosuna 14 binden fazla elektrikli 
araç eklemeyi hedefliyor.

Bonn, 23 Nisan 2021: Dünyanın lider 
ekspres kargo hizmetleri sağlayıcısı 
DHL Express, sıfır emisyon stratejisi 
doğrultusunda bir adım daha attı. 
Şirket, bugün yaptığı açıklamayla Fiat 
Professional ile iş birliği kapsamında 
Fiat’ın yeni E-Ducato elektrikli hafif ticari 
aracının ilk 100 adedini satın aldığını 
duyurdu. Bu ticari araçlar, yüzde 100 
elektrikli olmanın yanı sıra yüksek 
kapasiteleri ve uzun batarya ömürleri 
ile öne çıkıyor. Toplam menzili 200 
kilometreyi aşan E-Ducato, adrese teslim 
lojistiğe çok uygun bir seçenek sunuyor. 
DHL Express, bir süre önce DPDHL 

Group tarafından uygulamaya konan 
Sürdürülebilirlik Yol Haritası’na paralel 
olarak 2030 yılına kadar Avrupa’daki 
filosunda 14 binden fazla elektrikli araca 
yer vererek karbon salımını azaltmayı 
hedefliyor. 

ALBERTo noBİS:    
“ADRESE TESLİM LojİSTİğİnİn 
GELEcEğİ ELEKTRİKLİ oLAcAK”
“Adrese teslim lojistiğin geleceğinin 
elektrikli olduğuna inanıyoruz” diyen 
DHL Express Avrupa CEO’su Alberto 
Nobis şöyle devam etti: “İnsanları 
birbirine bağlama ve yaşamları 
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iyileştirme amacımızı yerine getirmek 
için yaptığımız her işin daha çevreci 
ve temiz olmasına yönelik çalışmaya 
kararlıyız. E-Ducato’ları filomuza 
ekleyerek, adrese teslim filomuzun 
büyük çoğunluğunun elektrikli 
araçlardan oluşması hedefimize doğru, 
önemli bir adım daha atıyoruz. Fiat 
Professional, en ileri teknolojiye sahip ve 
güçlü bataryası ile aradığımız özellikleri 
bize sunuyor. Böylece tam şarjla 
200 kilometreden fazla yol yaparak 
müşterilerimize ekspres kargolarını 
hızlı ve çevreci bir şekilde teslim 
edebileceğiz.” 

DHL Express, 60’tan fazla Avrupa ülkesi ve 
bölgesindeki tüketicilere ve işletmelere 
hizmet götürüyor. Bu hizmeti sunan 
filo, halihazırda 14 bin hafif ticari ve 
çoğunluğu kentlerde olmak üzere yaklaşık 
500 elektrikli ticari araçtan oluşuyor. 
Şirket, uluslararası ekspres sevkiyata 
yönelik yüksek müşteri talebinden ötürü 
Avrupa’daki adrese teslim filosunun 2030 
itibarıyla yaklaşık 20 bin hafif ticari araca 
ulaşacağını öngörüyor. DHL Express, 
sürdürülebilirlik stratejisini gerçeğe 
dönüştürmek amacıyla 2030 sonuna kadar 
filosunun yüzde 60’ını (yaklaşık 14 bin araç) 
elektrikli araçlardan oluşturma kararlılığıyla 
adımlar atmaya devam ediyor. 

Ticari araçların büyük çoğunluğu şehir içi 
teslimatta kullanılıyor. E-Ducato, DHL’in 
her türlü kullanıma uygunluğunun 
kontrol edilmesi için Fiat Professional 
ile iş birliği içinde çok soğuk hava, çok 
dik yokuşlar ve uzun mesafe gibi değişik 
koşullarda test edildi. 

ERİc LAfoRGE:  “DhL ExpRESS’İn 
E-DucATo’Yu TERcİh ETMESİnDEn 
GuRuR DuYuYoRuZ”
E-Ducato projesinin inovasyona ve 
geleceğe bir yolculuk olduğunu belirten 
Stellantis Avrupa Hafif Elektrikli Araç 
Direktörü Eric Laforge şunları söyledi: 
“DHL Express gibi önemli bir oyuncunun 
böyle iddialı bir hedefe yönelik olarak 
E-Ducato’yu tercih etmesinden gurur 
duyuyoruz. E-Ducato ile sadece ekonomik 
ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir 
ürün geliştirmeyi değil aynı zamanda 
iş ortaklarımız için komple bir mobilite 
çözümü sunmayı amaçladık.” 
Fiat ile stratejik iş birliği, DHL Express 
için müşterilerine sıfır karbon salımıyla 
teslimata yönelik şimdiye dek alınan 
önlemlerde bir sonraki adımı temsil ediyor. 
Şirket, şehir içi trafik yoğunluğunu ve 
karbon salımlarını azaltmak için halen 
Barselona, Kopenhag ve Frankfurt gibi 
pek çok büyük şehirde kargo bisikletleri 
kullanırken Londra ve Amsterdam’da 
dağıtım tesisleri ile kent merkezi arasındaki 
bağlantıyı teknelerle sağlıyor. 
Tamamıyla elektrikli bir mobilite zinciri için 
araçların yanı sıra kapsama alanı genelinde 
şarj altyapısı da gerekiyor. DHL Express, şarj 
ağını daha da genişletmek amacıyla halen 
pek çok uzman şirket ile iş birliği yaparak 
önümüzdeki birkaç yılda Avrupa’daki şarj 
noktalarının sayısını ciddi oranda artıracak 
bir yol haritası üzerinde çalışıyor. 
Adrese teslim lojistiğinde elektrifikasyon, 
DPDHL Group tarafından bir süre önce 
açıklanan Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın 
temel taşlarından birini oluşturuyor. 
Grup, karbon salımlarını düşürmek için 
2030 yılına kadar toplam 7 milyar Euro 
(faaliyet ve sermaye harcamaları) tutarında 
yatırım yapacak. Bu kaynak, araçların 
elektrifikasyonunun yanı sıra özellikle 
alternatif uçak yakıtlarına ve iklime zararsız 
binalara aktarılacak. Şirket, dört yıldır 
devam eden 2050’ye kadar sıfır emisyon 
hedefine giden yolda yeni ve iddialı ara 
hedeflere ulaşmayı da taahhüt ediyor. 
Örneğin, Deutsche Post DHL Group, Bilim 
Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) kapsamında 
Paris İklim Anlaşması’yla uyumlu olarak 
sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 
azaltmayı taahhüt ediyor.
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Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, yüksek yolcu kapasitesi, 
motor gücü, zengin aksesuarları ve 
üstün güvenlik özellikleriyle göz 
dolduran Sultan otobüsleri ile turizm 
ve servis taşımacılığında ilk tercih 
olmayı sürdürüyor. Tasarım ve teknik 
özellikleri ile Türkiye’nin yanı sıra 
dünyanın dört bir yanında büyük 
ilgi gören Sultan, İzmir Bölgesi’ndeki 
varlığını artırdı. 

Personel ve servis taşımacılığında 
modern çizgisi, dinamik tasarımı ve 
ferah iç yapısıyla hem sürücüsüne 
hem de yolcusuna üst düzey 
konfor vadeden Sultan, Özikizler 
Turizm, Uşaklıoğlu Turizm, Aktaş 
Taşımacılık, Adnan Kahveci 
Taşımacılık, Erdal Tur’un da tercihi 
oldu. Her türlü yol koşulunda üstün 

performans sağlayan ve Euro 6 
çevreci motorunun yanı sıra düşük 
işletme giderleriyle her zaman 
kazanç vadeden 7 aracın teslimatı, 
Otokar İzmir Bayii Atalay Otomotiv 
tarafından gerçekleştirildi.  

Uzun yıllardır turizm ve personel 
taşımacılığının Sultanı olarak 
gösterilen araçların teslimat 
törenleri Özikizler Turizm sahibi 
Hüseyin Bür, Uşaklıoğlu Turizm 
sahibi Murat Uşaklıoğlu, Aktaş 
Taşımacılık yetkilisi Şevki Aktaş, 
Adnan Kahveci Taşımacılık sahibi 
Adnan Kahveci ve Erdal Tur sahibi 
Erdal Cerşit’in katılımıyla gerçekleşti. 
Yolların Sultanları, İzmir Bölgesi’nde 
turizm ve personel taşımacılığında 
kullanılacak.

otokar’dan 
İzmir bölgesine
5 farklı teslimat

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, 2021’e 
hızlı başladı. Yılın ilk üç ayında turizm, öğrenci, 

personel taşımacılığı için önemli sayıda teslimat 
gerçekleştiren Otokar, İzmir Bölgesi’nin de tercihi 

oldu. Bölgede turizm ve personel taşımacılığı 
yapan 5 şirket, filosunu Otokar Sultan ile genişletti.

Aktaş Erdal Tur Uşaklıoğlu

Özikizler A.Kahveci
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Karsan elektrikli araçlarıyla 
Romanya’nın tercihi

olmaya devam ediyor

Mangalia kentinin elektrikli otobüs ihalesini Karsan kazandı

Yenilikçi modelleriyle 
çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun 
toplu taşıma çözümleri 
sunan Karsan, elektrikli 
ürün gamıyla Avrupa 
kentlerinin tercihi 
olmaya devam ediyor.
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Yakın zamanda Romanya’ya 
gerçekleştirdiği teslimatlarla 
adından söz ettiren ve son olarak 
Sucaeva kentine elektrikli araçlarını 
gönderen Karsan, Mangalia kenti 
için açılan elektrikli toplu taşıma 
aracı ihalesini de kazandı. İhalenin 
tek kazananı olarak Mangalia 
Belediyesi ile sözleşmeye imza atan 
Karsan, bu kapsamda 10 adet Atak 
Electric otobüsü kentin kullanımına 
sunacak. Bu yılın Temmuz ve 
Eylül aylarında iki parti halinde 
Mangalia’ya teslim edilmesi planlanan 
otobüslerle birlikte; Romanya 
pazarındaki Karsan’ın araç sayısı 120 
adede yükselmiş olacak. Konuyu 
değerlendiren Karsan CEO’su Okan 
Baş, “Karsan sahip olduğu ürün 
gamıyla, Türk otomotiv sektörünün 
ihracatını desteklemeye devam 
ederken, elektrikli araçlarda global bir 
oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin 
vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün 
pek çok Avrupa ülkesinde toplu 
ulaşımda elektrikli ürünlerimizle 

dönüşümün önemli bir parçası haline 
geldik. Son olarak Romanya pazarında 
elektrikli araç alanında büyümemizi 
sürdürüyor olmaktan dolayı da 
mutluyuz” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de yer alan fabrikasında 
çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
ulaştırma çözümleri sunan Karsan, 
ihracat pazarlarında elektrikli ürün 
ailesiyle de büyümeye devam ediyor. 
Ürün yelpazesindeki yüzde 100 
elektrikli araçları ve yaygın satış-servis 
ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi 
olan Karsan, son olarak Romanya’nın 
Mangalia kenti için düzenlenen 
elektrikli toplu taşıma araçları 
ihalesinin de tek kazananı oldu. 
İhalenin ardından Karsan Romanya 
bayisi Anadolu Automobil Romania 
ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 
adet Atak Electric otobüsün teslimi 
için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda 
Karsan, bu yılın ikinci yarısında 
otobüsleri kentin kullanımına 
sunacak. 

Karsan, birçok Avrupa kentinde 
olduğu gibi, Romanya’da da 
sürdürülebilir bir mobilite için yatırım 
yapan kentlerin ulaşım ağına katkı 
sağlamayı sürdürüyor. Son olarak 
Sucaeva kentine elektrikli araçlarını 
teslim eden Karsan, Mangalia 
Belediyesi’ne teslim edeceği araçlarla 
birlikte Romanya genelindeki toplam 
araç sayısını 120’ye yükseltmiş olacak. 

İhalenin kazanılmasının ardından 
açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su 
Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün 
gamıyla, Türk otomotiv sektörünün 
ihracatını desteklemeye devam 
ederken, elektrikli araçlarda global bir 
oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin 
vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün 
pek çok Avrupa ülkesinde toplu 
ulaşımda elektrikli ürünlerimizle 
dönüşümün önemli bir parçası haline 
geldik. Son olarak Romanya pazarında 
elektrikli araç alanında büyümemizi 
sürdürüyor olmaktan dolayı 
mutluyuz.” dedi. 
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ATAK ELEcTRİc    
300 KM MEnZİL SunuYoR
Tamamen yenilenen ön ve arka 
yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine 
sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED 
gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 
230 kW güce sahip Atak Electric’te 
görev yapan elektrikli motor, 2.500 
Nm tork üreterek kullanıcısına 
yüksek performanslı sürüş deneyimi 
sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen 
beş adet 44 kWh bataryalarla 

toplamda 220 kWh kapasitesi 
bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 
300 km menziliyle rakiplerinin 
önüne geçerken alternatif akımlı 
şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj 
üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. 
Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan 
rejeneratif fren sistemi sayesinde 
bataryalar yüzde 25’e kadar kendi 
kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik 
yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 
ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı 
koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

okan Baş
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Allison Transmission ve 
Emergency one, elektrikli 

aks entegrasyonu için 
işbirliği yapıyor

Geleneksel, hibrit ve elektrikli araç tahrik çözümleri 
alanının lider üreticisi Allison Transmission, Birleşik 

Krallık’ta yangın söndürme ve kurtarma araçları üretimi, 
servis ve desteğinde lider Emergency One (UK) Ltd. ile 

stratejik mutabakat anlaşması yaptığını (Memorandum of 
Understanding-MoU) duyurdu. Anlaşma kapsamında iki 

şirket, Allison eGen Power™ 100D elektrikli aksı, Emergency 
One şirketinin itfaiye ve acil durum araç platformuna 

entegre edecek. Bu anlaşma, Emergency One tarafından 
şimdiye kadar satışa sunulan araçların yüzde 90’ında 

Allison tam otomatik şanzıman donanımının kullanıldığı, 
başarılı bir iş birliğine dayanıyor.
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Emergency One Genel Müdürü Mike 
Madsen, konuya ilişkin olarak; “Allison 
Transmission ile eGen Power elektrikli 
akslarının E1 EV platformumuza (“EV0” 
cihazlarımız) entegrasyonu konusundaki 
iş birliğimizi resmileştirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Bu, bir yandan emisyonları 
ve karbon ayak izini azaltırken, diğer 
yandan araç performansını artırarak 
itfaiye ekiplerimizin ve halkın güvenliğini 
sağlama yolunda atılan bir başka kritik 
adım. Mevcut spesifikasyonları ve 
operasyonel performans kriterlerini 
karşılamakla kalmayıp bunların 
ötesine geçen elektrikli itfaiye ve 

kurtarma araçları üretmeye 
odaklanıyoruz. İster 

geleneksel dizel 

yakıtlı araçlarımız ister yeni nesil elektrik 
tahrikli platformumuz söz konusu olsun, 
ortak müşterilerimiz güvenilir, uzun 
ömürlü çözümler bekliyor ve Emergency 
One ile Allison ortaklığı tam da bunu 
sağlıyor. Gelecekte de bu taahhüdümüzü 
karşılamaya devam edeceğimize 
inanıyorum” şeklinde açıklamada bulundu. 

eGen Power 100D elektrikli aks, iki 
yüksek hızlı elektrikli motoru ve çok 
vitesli şanzımanı entegre ederek ilave 
şaft ve destek yapılarına olan ihtiyacı 
ortadan kaldırıyor. Böylece tekerlekler 
arasına kolayca entegre edilerek batarya 
için önemli bir yer avantajı sağlıyor. 536 
beygir gücü (400 kw) kesintisiz güç ve 
738 beygir gücü (550 kw) pik güç çıkışı 
ile eGen Power 100D, verimlilikten taviz 
vermeden yüksek ivmelenme kabiliyeti 
ve yüksek maksimum hız özelliğine 
sahip yapısı ile sınıfının en güçlü tahrik 
çözümlerinden biri oluyor. Bu sayede 
Emergency One’ın itfaiye ve kurtarma 
araçları, başarısızlık riskinin olmadığı 
ve her saniyenin önem taşıdığı bir 
uygulamada benzersiz performans ve 
güvenilirlik, hızlı ivmelenme ve manevra 

kabiliyeti sunmaya devam 
ediyor. 

Allison Transmission EMEA, APAC ve 
Güney Amerika Satış Başkan Yardımcısı 
Heidi Schutte, “Dünyanın en güvenilir 
ve değerli tahrik çözümlerini sunma 
taahhüdümüz kapsamında elektrikli 
ürün portföyümüzü genişletmeye 
devam ederken bu anlaşma, eGen 
Power ürün portföyümüz için heyecan 
verici bir gelişme. Emergency One ile 
Avrupa’daki birçok itfaiye teşkilatı ve 
kurtarma ekibi de dahil olmak üzere, 
ortak müşterilerimize inovatif çözümler 
sunmak için kurduğumuz uzun süreli 
ortaklığımıza devam ediyor olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Allison 3000 Serisi™, 
Emergency One’ın geleneksel dizel 
yakıtlı itfaiye ve kurtarma araçlarında 
standart şanzıman donanımı. Dolayısıyla 
Emergency One ve Allison şirketlerinin 
ortaklık kurması ve Emergency 
One’ın elektrikli itfaiye ve kurtarma 
kamyonlarına kendini kanıtlamış aynı 
performans, güvenilirlik ve dayanıklılık 
seviyesini sağlaması son derece doğal” 
diye belirtti. 

Allison eGen Power 100D tork, brüt 
araç ağırlığı ve çeşitli şasi genişlikleri ile 
sunulacak olan elektrikli aks serisinin  
ilk üyesidir.
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MAN, bireysellerin de tercihi:

İki bireysel 
yatırımcı 

nakliye 
filolarını 

yeni MAn 
çekiciler ile 

güçlendirdi
Karadeniz Bölgesinde nakliye ve 

taşımacılık alanında faaliyet gösteren 
bireysel yatırımcılar Serkan Özcan 

ve Bekir Yılmaz, yeni araç yatırımları 
kapsamında filolarını 1’er adet MAN 

TGX 18.510 LLS 4x2 GX kabinli, yeni 
model çekici ile güçlendirdi. Uzun 
yıllardır araç ve hizmet kalitesine 

güvendikleri MAN ile iş birliklerini yeni 
yılda da sürdüren Özcan ve Yılmaz’a, 

satın aldıkları çekiciler için 1’er adet 
MAN Bakım Paketi de hediye edildi.

‘Yaşam boyu iş ortağı’ olarak gördüğü 
müşterilerine üstün nitelikli araçları, 
değerini koruyan ikinci el ve satış 
sonrası hizmetleri ile güven veren 
MAN; kurumsal firmalar kadar, bireysel 
yatırımcıların da gözdesi olmaya devam 
ediyor. Yıllardır filolarında hizmet veren 
MAN araçlarının hem araç hem de hizmet 
kalitesinden memnun olan bireysel 
yatırımcılar Serkan Özcan ve Bekir Yılmaz, 
yeni araç yatırımlarında da yine MAN’ı 
tercih etti. Taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösteren Serkan Özcan ve Bekir Yılmaz, 
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat töreni ile göz 
kamaştıran gri metalik renkteki yeni 
çekicilerini teslim aldı.
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“MAN kamyon ve çekicileri, en büyük 
gücümüzü oluşturuyor”

1985 yılından bu yana orman ürünleri, 
maden ve taşımacılık alanında faaliyet 
gösterdiklerini belirten Serkan Özcan, 
araç filosuna 1 adet MAN TGX 18.510 
LLS 4x2 GX kabinli yeni model çekici 
kattı. MAN ile iş birliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti vurgulayan 
Özcan; “36 yıldan beri müşterilerimize 
en iyiyi sunmanın gayretiyle çalışıyoruz. 
Kastamonu’nun en büyük ağaç entegre 
tesislerine tomruk ve nakliye alanlarında 
tedarik sağlamanın yanında, aynı 
zamanda maden sektöründe de Hanönü 
Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde 
Karadeniz hattında taşımacılık faaliyeti 
yürütüyoruz. Hizmet verdiğimiz 
sektörler zor ve ağır sektörler. Dolayısıyla 
kullandığımız araçların dayanıklılığı 
büyük önem taşıyor. Bu konuda da MAN 
kamyon ve çekicileri, 15 yıldır en büyük 
gücümüzü oluşturuyor. Hem araçların 
sahip olduğu özellikler hem de MAN’ın 
verdiği satış sonrası hizmetlerden büyük 
memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bundan 
sonra da yine bu iş birliğimiz artarak 
devam eder” dedi.

“MAN ile yol arkadaşlığı yapmaktan çok 
mutluyuz”

Filosuna kattığı 1 adet MAN TGX 
18.510 LLS 4x2 GX kabinli, yeni model 
çekiciyi teslim alan Bekir Yılmaz ise, 
törendeki konuşmasında şunları söyledi: 
“30 yıldan beri taşımacılığın yanı sıra 
besi ve hayvancılık alanlarında ticari 
hayatın içindeyiz. Taşımacılık alanında 
üyesi olduğumuz Taşköprü Taşıyıcılar 
Kooperatifi ile uzun yıllardan beri faaliyet 
yürütüyoruz. Taşımacılık sektöründe 
güven ve kalite çok önemli, temel 
ilkelerdir. Bu güveni sağlamanın yolu ise, 
verdiğiniz sözü tutmanız ve teslimatınızı 
zamanında yapmanızdan geçer. Bunun 
için de markasına, kalitesine ve yol 
arkadaşlığına güvenebileceğiniz araçlara 
ihtiyacınız var. Biz, 2006 yılından beri 
MAN ile yol arkadaşlığı yapmaktan 
çok mutluyuz. Bugün de bu yol 
arkadaşlığımıza yeni bir halka ekledik. 
MAN araçları, sadece üstün nitelikleri 
ile değil aynı zamanda markanın 
sunduğu satış sonrası hizmetler ile fark 
yaratıyorlar. Bu yüzden de ‘MAN ile 
devam’ dedik.”
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2021 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 
üretim yüzde 28 ve otomobil üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
18 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
üretim 415 bin 187 adet, otomobil 
üretimi ise 288 bin 211 adet düzeyinde 
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında 
arttı ve 204 bin 839 adet olarak 
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Nisan 
döneminde üretim yüzde 52 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 
89 oranında, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 49 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-
Nisan dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı.
2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
18 oranında, otomobil ihracatı yüzde 
6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 339 bin 197 adet, otomobil ihracatı 
ise 212 bin 56 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 

otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 34, 
Euro bazında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23 arttı. Bu dönemde toplam 
otomotiv ihracatı 10,3 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
18 artarak 3,5 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise yüzde 8 artarak 2,9 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 28 
oranında artarak toplam 451 bin 187 adet 
taşıt aracı üretildi.
2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim 
Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 470 bin 
859 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-
Nisan döneminde yüzde 52 seviyesinde 
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste yüzde 36
- Midibüste yüzde 16 oranlarında azaldı,
- Kamyonette yüzde 54
- Minibüste yüzde 17
- Kamyonda yüzde 165 oranında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 

18 oranında artarak 288 bin 211 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
2011-2021 Otomobil Üretim ve İhracat 
Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör 
üretimi yüzde 133 oranında artarak 19 bin 
672 adet oldu.
2011-2021 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-
Nisan) (x1000)
Ocak-Nisan döneminde kapasite kullanım 
oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araçlar) yüzde 69, ağır ticari araçlarda 
yüzde 62 ve traktörde yüzde 79 olarak 
gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde 
Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite 
kullanım oranı yüzde 69 oldu.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet 
seviyesinde gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 69 oranında arttı ve 204 bin 
839 adet oldu.
10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Otomobil 
Satışları (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 
61 olarak gerçekleşti.

oToMoTİv SAnAYİİ DERnEğİ 
2021 YILI “MAYIS” AYI 

SonuçLARInI AçIKLADI

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

- 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 69, ithal otomobil satışları yüzde 
59 ve yerli otomobil satışları yüzde 87 oranlarında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 46 olarak gerçekleşti.
- 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 88, ithal hafif ticari araç 
yüzde 98 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 80 oranlarında arttı.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde; bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari 
araç pazarı yüzde 124 artarak 11 bin 25 
adet, kamyon pazarı yüzde 147 oranında 
artarak 10 bin 74 adet, otobüs pazarı yüzde 
42 oranında artarak 521 adet düzeyinde ve 
midibüs pazarı yüzde 12 oranında azalarak 
430 adet düzeyinde gerçekleşti.
• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı 
Ocak-Nisan döneminde toplam pazar 
yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 6, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 2 ve otomobil 
pazarı yüzde 30 oranlarında artış gösterdi.
• 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 212 bin 

56 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 75’ini oluşturan 339 bin 
197 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-
Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 18 arttı.
• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 48 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre yüzde 110 artarak 8 bin 469 
adet olarak gerçekleşti. 
• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 
göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 

toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılına göre 
yüzde 34 oranında arttı ve 10,3 milyar $ 
oldu. Euro bazında ise yüzde 23 artarak 
8,6 milyar € olarak gerçekleşti.
• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 30 oranında artarken, yan 
sanayi ihracatı da yüzde 40 oranında arttı.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 
toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı 
Ocak-Nisan döneminde yüzde 15 pay ile 
ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korudu. Nisan ayında toplam ihracatın 
yüzde 13,1’ini gerçekleştirerek sektörel 
ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Kaynak: oSD
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fuARIn ADI  BAşLAMA-BİTİş TARİhİ KonuSu şEhİR - YER DüZEnLEYEn fİRMA

uLAşIM vE  15 Ağustos 2020 Online Sanal 365 Gün Fuar Takip
TEKnoLojİLERİ  15 Ağustos 2021 Ulaşım ve Online
SAnAL fuARI  Teknolojileri Fuarı Sanal

oToMoTİv vE  15 Ağustos 2020 Online Sanal 365 Gün Fuar Takip
YAn SAnAYİ  15 Ağustos 2021 Otomotiv ve Online
SAnAL fuARI  Yan Sanayi Fuarı

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

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

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

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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UNESCO Dünya Miras Merkezince yapılan 
değerlendirme sonucunda Amasya, 
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları 
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine 
kaydedildi.
Amasya, Kıyı Karadeniz ile Anadolu’nun 
diğer bölgelerini bağlayan, prehistorik 
çağlardan beri kullanılan yolların kavşak 
noktasında yer alır ve Yeşilırmak Nehri’nin 
oluşturduğu derin bir vadi içerisinde 
kurulmuştur. Nehrin ikiye ayırdığı 
vadinin kuzeyinde 272 m yüksekliğinde 
Harşena Dağı bulunur. Harşena Dağı’nın, 

Yeşilırmak ve vadisi ile 
birlikte oluşturduğu bütünleşik 
kompozisyon, ünik bir peyzaj ve 
büyüleyici bir manzara oluşturur. Harşena 
Dağı’nın güney yamacında ilk yerleşim 
Erken Tunç Çağı’nda başlamış ve Osmanlı 
Devleti’nin sonuna kadar da onlarca 
uygarlık (Frigya, İskit-Med, Pers, Pontus, 
Roma, Doğu 
Roma, 

Danişmendli, 
İlhanlı, Selçuklu, 

Osmanlı) tarafından iskân edilmiştir. 
Alanda; Amasya Kalesi’nin yanı sıra, 
Helenistik Dönem surları, anıtsal kaya 
mezarları, M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen anıtsal 
sarnıçlar ve Yalıboyu Evleri bulunmaktadır.

Amasya’nın Pontus Krallığı’nın 
başkenti olmasıyla birlikte, 

dağın güney yamacına 
anıtsal kaya mezarları 

inşa edilmiştir. Kızlar 
Sarayı bölgesinde, 
Kurucu Kral 
I. Mithridates 
Ktistes’den I. 

Pharnakes’e kadarki 
beş krala ait kaya 

mezarları bulunmaktadır. 
Kaya mezarları; Anadolu’nun 

en büyük kaya mezarları arasında 
bulunan, dünyada da kaya mezarı 
geleneğinin seçkin örnekleri arasında 
gösterilen anıtsal yapılardır. Pontos Kraliyet 
Nekropolü, hanedanın dünyadaki ilk ve 
tek nekropolü, V No’lu kaya mezarı da 
Pontos Krallığı döneminde inşa edilmiş 
son kaya mezarıdır. Kaya mezarı inşa etme 
geleneği Amasya’da son bulmuş, ikinci 
başkent Sinop’da (M.Ö.183) bu gelenek 
sürdürülmezken, hanedana ait ikinci bir 
kraliyet mezarlığına da bugüne kadar 
rastlanmamıştır.

AmasyaUNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNDE
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1917
Yönetmen: Sam Mendes

oyuncular: George MacKay, Mark Strong, 
Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, 

Colin Firth ve Benedict Cumberbatch

ülke: ABD

1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek 
önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin 

hikayesini konu ediyor. konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında 
Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz 
Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir 
göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman 
bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek 

üzere bir mesaj iletmektir. Blake’in kardeşi de kurtarılabilecek 
askerlerin arasındadır. Bu durumda Blake’i daha da fazla 

ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.

YILDIZLARARASI
Yönetmen: Christopher Nolan

oyuncular: Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine

ülke: ABD

Yıldızlararası’nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek 
olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak 
geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat 

sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald 
çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı 
Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı 
biliminsanı kariyerini özleyen Cooper’un karşısına bir 
gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası 

insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
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Bİn MuhTEşEM GünEş
Yazar: Halit Hüseyni

Yayınevi: Karina Yayınevi

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

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

yazarlarından olan Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel 
bakış açısını hayal gücü ve kara mizah ile harmanlıyor. 

Böylece yazar, eserinde geleceğin modern toplumuna ağır 
bir insanlık dersi veriyor. Romanını Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşları arasındaki dönemde kaleme alan Aldous Huxley, 
okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini güçlü bir 

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

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

uçuRTMA AvcISI
Yazar: Halit Hüseyni

Yayınevi: Karina Yayınevi

Emir ve Hasan, Kabil’de monarşinin son yıllarında birlikte 
büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi 

paylaşmalarına rağmen Emir’le Hasan’ın dünyaları arasında 
uçurumlar vardır: Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan 

ise onun hizmetkarının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek 
sevilmeyen bir etnik azınlığa, Hazaralara mensuptur. Çocukların 

birbirleriyle kesişen yaşamları ve kaderleri, çevrelerindeki 
dünyanın trajedisini yansıtır. Sovyetler işgali sırasında Emir 

ve babası ülkeyi terk edip California’ya giderler. Emir böylece 
geçmişinden kaçtığını düşünür. Her şeye rağmen arkasında 

bıraktığı Hasan’ın hatırasından kopamaz. Uçurtma Avcısı 
arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. 
Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, 

fedakarlıkları ve yalanları... Daha önce hiçbir romanda 
anlatılmamış bir tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma 

Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok 
edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor. Uçurtma Avcısı’nda 

anlatılan olağanüstü bir dostluk. Bir insanın diğerini ne kadar 
sevebileceğinin su gibi akıp giden öyküsü...
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BULMACA
Sudoku

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

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

YuKARIDAn AşAğI
1- Argoda çalma, hırsızlık 
2- İç sıkıntısı, iç daralması 
3- Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan 

her biri 
4- Bir nehrin aktığı yer 
5- Sayı boncuğu 
6- Bir organı kesip çıkarma 
7- Güverte üstündeki borda kaplaması 
8- Armağan, bahşiş 
9- Bir yapının ortasında kalan üstü açık ve 

duvarla çevrili alan 
10- Dalgalı elektrik akımıveren üreteç 
11- Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya 

doğru okununca ortaya bir söz 
SoLDAn SAğA
1. Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir 

parseli kazıklarla belirtme
2. Anlama, kavrama yeteneği 
3. Uyum 
4. Yandan görünüş 
5. Sermaye, kapital 
6. Bir işin yabancısı olan 
7. Olması istenmeyen olaylardan doğan ruh 

tedirginliği 
8. Teşhis 
9. Sigorta şirketlerindeki risk ve prim hesapları 
10. Asla, hiçbir zaman 
11. Bütün bir ülkeyi saran ve çok yaygın hale 

gelebilen salgın 
12. Matematikte,aynı cinsten onluk bir küme

1
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Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir 
kaba alıp maya eriyinceye kadar 
karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak 
yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu 
ekleyip yoğurun. Yoğurduğumuz 
hamuru mayalanması için yaklaşık 
bir saat kadar dinlendirin. İç harç 
için, tüm malzemeleri yemeklik 
doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve 
tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince 
soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. 
Ardından kıymayı ekleyin kavurun, 
sırasıyla biberi ekleyin. Domatesler 
ve salçaları ekleyip, salçaların 
kokusu çıkana kadar kavurun. Son 
olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. 

Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı 
yarıya çekinceye kadar pişirin. 
Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen 
gösterin. Mayalanan hamurdan 12 
beze çıkartın. Bezelerin her birini 
un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı 
büyüklüğünde açın. Yağsız tavada 
her bir hamuru önlü arkalı pişirin. 
Hamurun birisini servis tabağınıza 
alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. 
Diğer hamuru üzerine yerleştirin bu 
şekilde bir kat hamur bir kat kıyma 
olacak şekilde kat kat yerleştirin. 4 
dilim olacak şekilde keserek servis 
edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile 
de servis edebilirsiniz.

Malzemeler

h
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ı
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hamuru için malzemeler
• 500 gr. un
• 1 su bardağı su
• ½ su bardağı süt
• 10 gr. yaş maya
• 1 yemek kaşığı şeker
• 2 yemek kaşığı sıvıyağ
• Tuz
Kıymalı harç için malzemeler
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 350 gr. kıyma
• 2 tane kuru soğan
• 2 tane yeşil sivri biber
• 6-7 adet domates
• 1 yemek kasığı domates salçası
• 1 yemek kasığı biber salçası
• 1,5 su bardağı su
• Pul biber • Tuz • Karabiber

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

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

YETKİLİ SERvİSLİKLERİMİZ
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