
12021   RADÜS DERGİSİ

2021 • YIL: 9 • SAYI: 105

ISSN: 21471754 • 2021 • YIL: 9 • SAYI: 105 • 17

ARAÇ, ARAÇÜSTÜ EKİPMAN, İŞ MAKİNELERİ, TREYLER İMALATÇILARI DERGİSİ

DAF YENİ NESİL KAMYONLARLA
GELECEĞİN KAPISINI ARALIYOR

YERLİ ÜRETİCİ KARSAN, AVRUPA’DA ELEKTRİKLİ 
MİNİBÜS PAZARININ LİDER MARKASI OLDU

EVİNİZDEN BOURG-EN-BRESSE’DEKİ
RENAULT TRUCKS FABRİKASINI GEZİN

4
10
16



2 RADÜS DERGİSİ   2021



12021   RADÜS DERGİSİ



2 RADÜS DERGİSİ   2021

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

lektrikli araç şarj istasyonu; tüm tam 
elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit 
(PHEV) araçları şarj etmek için elekt-
rik enerjisini kullanan cihazlardır. 
Bu istasyonlar, araçlar için çeşitli 
elektrikli şarj konektörü standart-
larına uyan özel konektörler sağ-
lar. Günümüzde sürekli gelişen 
teknolojilerle birlikte alternatif 
yakıtlar ile enerji ihtiyacını sağ-
layan elektrikli araçların çeşidi ve 
üretimi arttı. 

Yenilenebilir enerjinin önem kazan-
ması, karbon emisyonu düşük sistemlere 
ilginin artması ve elektrikli araçlardaki ba-
tarya teknolojilerinin gelişimi beraberinde elektrikli 
araca olan güveni ve ilgiyi artırdı. Elektrikli araçların 
yaygınlaşması ile elektrikli araç şarj istasyonları da 
dünya geneline yayılmaya başladı. Şarj istasyonlarına 
olan talep arttıkça, daha yüksek voltaj ve akımlarda 
daha hızlı şarjı destekleyen ekipmana daha fazla ihti-
yaç duyuluyor. Küresel olarak, elektrikli araç şarjı için 
halka açık şarj istasyonları sistemi artmakta ve enerji 
sektöründe bu altyapıları sağlamak adına çalışmalar 
geliştirilmektedir.

Elektrikli araçlar, üzerlerinde bulunan donanıma 
bağlı olarak 220V ev prizinden, 400V sanayi prizine 
kadar elektrik sağlanan her yerde doğru ekipmanlar 
eşliğinde şarj edilebilir. Evlere dahi kurulabilen bu 
istasyonlar, yollar üzerindeki çeşitli ortak kullanım 
alanlarında veya kullanıcılarına hizmet sunulan 
alanlarda bulunabilir.

Bulunulan lokasyona göre şarj alanları seçeneğini 
konum bilgileri ile sunan PlugShare gibi uygu-
lamalar ücret bilgisi, şarj imkanlarına dair 
teknik bilgiler gibi farklı filtreler yardı-
mıyla, sürücülerin tercihlerine yönelik 
en uygun şarj alanlarını seçebilme-
lerine yardımcı pratik araçlardır.

Lokasyona göre şarj işlemi halka 
açık alanlar, kısıtlı erişimli alanlar 
ve özel erişimli alanlar olmak 
üzere üçe ayrılır.

Halka açık alanlar
Halka açık alanlar, sürücülerin 

araçlarını şarj kapasitesinin izin verdiğin-
den daha uzun yollar kat etmek istedik-

lerinde hızlı şarj etme olanakları tanır 
ve AVM, otoyol, dinlenme tesisi, 
otoparklar ve oteller gibi halka açık 
alanlarda bulunur.

Kısıtlı erişimli alanlar
Kısıtlı erişimli alanlar ise ofis 

binaları, siteler, otopark alanları 
gibi hizmet noktalarına girişin 

kısıtlı olduğu alanlarda sunulan şarj 
alanlarıdır.
Özel erişimli alanlar

Bireylerin evlerindeki herhangi bir elekt-
rikli cihazdan farksız bir kullanım sunan, sahip 

oldukları elektrik hizmeti aboneliklerine bağlı olarak 
elektrik iletimi gerçekleştirerek araçlarını şarj etmek 
için kullandıkları bireysel şarj ünitelerinin yer aldığı 
alanlar, özel erişimli alanlar olarak adlandırılır.

Özel şarj istasyonları, özel alanlarda bulunur ve 
yalnızca istasyonun sahibi veya seçilen bir grup 
(şirket çalışanları,site sakinleri, ev sahipleri gibi.) 
tarafından kullanılabilir. Genellikle bitişik binanın 
(Cihazın yerleştirildiği bina) mevcut şebeke bağlan-
tısına bağlıdırlar ve tüketilen elektrik normalde bu 
bağlantının sahibine yüklenir. Bireylerin kendilerine 
ait alanlarda, herhangi bir elektrikli cihaz şarjına 
benzer kullanım imkanı sunan şarj ünitelerinin yer 
aldığı alanlardır.

Şarj teknolojileri
Elektrikli arabalarda şebekeden gelen gücün kulla-

nılmasına alternatif akım (AC), evlerde kullanılan ise 
pil gücü dediğimiz ise DC akımıdır. Çoğu elekt-

ronik cihazda AC akımını DC’ye dönüştü-
ren fişe yerleştirilmiş bir dönüştürücü 

bulunur. Elektrikli araçlar söz konusu 
olduğunda, dönüştürücü arabanın 
içine yerleştirilir, bu dönüştürücü 
gücü AC’den DC’ye dönüştürür 
ve arabanın aküsünü besler. Bu, 
günümüzde elektrikli araçlar için 
en yaygın şarj yöntemidir ve çoğu 
şarj cihazı AC gücünü kullanır.

-DEVAM EDECEK-

Elektrikli araç
şarj istasyonu -1-

E
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DAF yeni nesil kamyonlarla 
geleceğin kapısını aralıyor

DAF, Yeni Nesil uzun 
mesafe kamyonlarla 

mükemmelliği bir 
sonraki seviyeye 

taşıyor. DAF, adeta 
kamyonu yeniden 

icat etti ve bunu 
yaparken her şeyden 

önce yeni Avrupa 
Kütleler ve Boyutlar 

Düzenlemesinden en 
iyi şekilde yararlandı. 
Gelecek düşünülerek 

tasarlanan yeni XF, 
XG ve XG+, baştan 
sona yeni bir araç 

platformunu 
temsil ediyor.

Verimlilik, güvenlik ve sürücü konforunda yeni bir standart belirliyoruz:



52021   RADÜS DERGİSİ

Avrupa Komisyonu, hem emisyon (CO2) azaltımı hem de yol güvenliği ve sürücü konforu 
açısından sınırları zorlamak amacıyla yeni kütleler ve boyutlar düzenlemesini yürürlüğe 
koydu. DAF, yeni düzenlemelerle gelen fırsatlardan faydalanarak son derece çekici ve 
bir o kadar da aerodinamik tasarıma sahip yeni nesil kamyonları piyasaya 
sunan Avrupa’daki ilk kamyon üreticisi oldu. Sınıfının en iyisi verimlilik, 
güvenlik ve sürücü konforu, standartları değiştiren Yeni Nesil 
DAF’ta bir araya geliyor. 

DAF XF, 1997’de piyasaya sürülen ilk neslinden bu 
yana her zaman bir imaj lideri, müşterilerin 
gözdesi ve sürücülerin hayali olmuştur. 
Toplamda 650.000’den fazla XF kamyon 
satılmıştır. Model, tüm dünyada 
50’den fazla ülkede sahiplerine 
mükemmel derecede kalite ve kârlılık 
sunmaktadır. XF’in birçok nesli “Yılın 
Uluslararası Kamyonu” ödülüne layık 
görülmüştür.

Yeni Nesil XF
Şimdi DAF, Yeni Nesil XF›i sunuyor. 
Araç; endüstri lideri aerodinamik 
tasarımı, mümkün olan en 
yüksek enerji verimliliğini ve en 
düşük CO2 emisyonlarını elde 
etmek için 160 mm uzatılan ön 
tarafıyla tamamen yeni bir kabin 
tasarımına sahiptir. Yeni Nesil 
XF’in kabin başlangıç noktası, 
önceki modele göre 75 mm 
daha alçaktır. Büyük ön cam 
ve ultra düşük bel çizgisiyle 
bu tasarım, benzersiz bir 
doğrudan görüş sağlayarak 
özellikle Savunmasız 
Yol Kullanıcıları için 
sektörün en iyisi güvenlik 
standartlarına katkıda 
bulunmaktadır. Yeni XF’te 
ayakta durma yüksekliği 
mükemmeldir ve kabin 
içindeki konuma bağlı 
olarak 1900 ile 2075 mm 
arasındadır.

Yeni Nesil XG ve XG+
DAF, XF ile birlikte XG ve 
XG+’ı da piyasaya sunarak 
yeni kütleler ve boyutlar 
düzenlemesinden en 
iyi şekilde yararlanan 
yeni bir üst sınıf pazar 
segmenti oluşturmaktadır. 
160 mm uzatılmış ön kısma ek 
olarak, bu amiral gemisi modellerin 
her ikisi de kabinin arka tarafında en az 330 mm 
ekstra uzunluğa sahiptir ve çalışmak, vakit geçirmek 
ve uyumak için benzersiz bir alan sunmaktadır. XG ve 
XG+’ın kabin başlangıç noktası, Yeni Nesil XF’ten 125 mm 
daha yüksektir. Yarı düz zemin sayesinde yalnızca 3 basamak 
ile kolay erişimin ve mükemmel doğrudan görüş için ideal oturma 
konumunun optimum kombinasyonu elde edilmektedir. 
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DAF XG kabin içi, en az 1980 ile 2105 
mm arasında ayakta durma yüksekliğine 
sahiptir ve arka kısımdaki ek uzunluk 
sayesinde muazzam bir iç alan 
sunmaktadır. 

Yeni XG+, iç alan söz konusu olduğunda 
piyasadaki tüm kamyonları geride 
bırakmaktadır. Tavanın yüksekliği, 2220 
mm gibi etkileyici bir ayakta durma 
yüksekliği sağlamak üzere daha da 
artırılmıştır. Sektörde görülmemiş göz 
kamaştırıcı bir yaşam konforu ve genişlik 
sunan XG+, her yönüyle DAF’ın bu serideki 
en üstün modelidir. Tüm bunların yanı 
sıra model, sektördeki en iyi aerodinamik 
tasarımı ve doğrudan görüşü sunar.

Çekici ve modern tasarım
Yeni Nesil XF, XG ve XG+, mükemmel 
aerodinamik verimlilik için kusursuz 
oturan gövde panelleri ve şık bir şekilde 
monte edilmiş ön cam ve kapılar ile konik 
yapıya sahip çekici bir kabin sayesinde göz 
alıcı ve ayırt edici bir dış tasarıma sahiptir. 

Aracın ön tarafı, güzel bir tasarımı 
tasarımcının ürünü çizerken ölçülerde 
sahip olduğu maksimum özgürlükle 
birleştirir. Bu durum, aerodinamik bir şekil 
ve Savunmasız Yol Kullanıcıları için ileri 
düzeyde güvenlik sağlar.

Yeni Nesil XF, XG ve XG+ kamyonların 
her biri krom vurgulu şık bir ızgarayla 
donatılmıştır. Izgaranın üstünde aracın 
sınıfını vurgulayan, parlak kaplamalı, göze 
çarpan bir logo çubuğu bulunmaktadır. 
Ön kısma akıllıca entegre edilen hava 
girişi, uzatılmış ön kısmı vurgulayarak öne 
çıkan ızgara ile daha da geliştirilen zarif ve 
güçlü tasarıma katkıda bulunmaktadır.

Titizlikle entegre edilen şık tasarımlı çelik 
tampon, kompozit yüzeye sahiptir ve 

üç bileşenden oluşur; bu tasarım, hasar 
durumunda zararı en aza indirirken 
onarım maliyetlerini düşürür. 

Temel tasarım unsurlarından bir diğeri 
olan şık, tam LED farlar, karakteristik 
Gündüz Sürüş Lambaları ve entegre viraj 
lambalarıyla taçlandırılmıştır ve cesur bir 
görünümün yanı sıra geceleri benzersiz 
bir görüş sağlar. Kamyonun mükemmel 
görünümü, XG ve XG+’ta standart olan ve 
her model için özel bir tasarıma sahip zarif 
LED Tavan Işıklarıyla desteklenmiştir.

Kabinin yan kısımları da zarafetiyle ön 
kısımdan geri kalmamaktadır. Gösterişli 
ve şık tasarımın yanı sıra yükselen 
çizgiler, dinamik görünüme katkıda 
bulunmaktadır.

Gelişime yön veren etkenler

Yeni AB Kütleler ve Boyutlar 
düzenlemesinin hedefleriyle tamamen 
uyumlu olan Yeni Nesil DAF, DAF 
kamyonlarının bilinen üstün güvenilirlik 

ve dayanıklılığından ödün verilmeden 
verimlilik, güvenlik ve sürücü konforu 
alanlarında sektör standartlarını yeniden 
belirlemeye yönelik ana geliştirme 
kriterlerinden hiçbir şekilde sapmadan 
tasarlanmıştır.

DAF, mümkün olan en iyi araç 
aerodinamiğini elde etmek için muazzam 
bir çaba sarf etti ve bu çalışmaların 
sonucunda optimum yarıçap uzunlukları, 
konik yapı ve kapsamlı sızdırmazlık ile 
mükemmel bir hava akışı sağlayan çekici 
bir dış tasarım ortaya çıktı. Kavisli ön cam, 
elips şekilli köşe panelleri, modern A 
direği kapakları, entegre hava deflektörlü 
alt plaka ve tekerlek alanı deflektörlerinin 
benzersiz tasarımı gibi unsurların her 
biri, üstün aerodinamik yapıya katkıda 
bulunur. Aynalar yerine tercih edilebilen 
isteğe bağlı kameralarla bu yapı daha da 
iyileştirilebilir. 

Motor bölmesi veya kabin altında 
optimum hava akışının elde edilmesine 
yönelik birçok önlem alındı. Bunlar 

Harry Wolters Richard Zink Ron Borsboom
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arasında şarj havası soğutucu ve radyatör 
etrafındaki kapaklar, akış kılavuzları, 
sirkülasyon bariyerleri ve kapalı tekerlek 
alanı kapakları bulunuyor. Tüm bunlar, 
aerodinamik tasarımda en az %19’lik 
bir gelişme ve toplam %10 olan yakıt 
verimliliğinde %6,3’ye varan artış sağladı. 

Yeni, yüksek verimli    
güç aktarma organları
Yeni Nesil DAF XF, XG ve XG+, verimlilikte 
bir üst seviyeye ulaşmak için yeni motor 
ve şanzıman teknolojilerinin yanı sıra arka 
dingil yeniliklerine sahip yeni güç aktarma 
organlarıyla donatıldı. 

10,8 litre PACCAR MX-11 ve 12,9 litre 
PACCAR MX-13 motorlardaki yanma 
performansı; daha yüksek silindir 
basınçlarına olanak tanıyan yeni silindir 
kapağı ve bloğu, yeni enjektörler ve yeni 
piston ve piston gömleği tasarımıyla 
optimize edildi. En iyi hava yönetimi için 
yeni nesil verimli turboşarjlar kullanıldı ve 
yeni hava kompresörleri, yağ pompaları ve 

alternatörlerle parazit kayıpları minimuma 
indirildi. Egzoz son işlem sistemi, en 
yüksek verimliliği sağlamak adına egzoz 
sıcaklığı kaybını mutlak minimum 
seviyede tutmak için motor çıkışından EAS 
girişine en kısa yolu elde edecek şekilde 
yeniden tasarlandı. 

Sonuç olarak hem sürüş hem frenleme 
sırasında mükemmel performans sunan 
son derece verimli bir motor, daha 
düşük CO2 emisyonları, bir yıllık servis 
aralığı ve kamyonun genel verimliliğine 
katkıda bulunacak şekilde ağırlıkta 10-15 
kilogramlık bir azalma elde edildi. 

Akış kılavuzları, kabin altında veya motor 
bölmesinde mükemmel aerodinamik 
ve minimum fan etkinliği için en yüksek 
soğutma modülü verimliliğini garanti 
ederken mümkün olan en iyi sıcaklık 
yönetimi ve motor çalışması için 
kamyonun burun kısmındaki motor hava 
girişleri kullanılır. Yeni motor ve son işlem 
teknolojilerinin yanı sıra gelişmiş termal 
yönetim, %10 genel iyileştirme sayesinde 

%3’e kadar ek yakıt verimliliği kazancı sağlar.

DAF XF, XG ve XG+, standart olarak 
TraXon otomatikleştirilmiş şanzıman ile 
donatılmıştır ve otomatik kalkış vitesi 
seçimi, gelişmiş tahmini özellikler ve 
(isteğe bağlı) urge-to-move gibi yeni 
teknolojilere sahiptir. Maksimum tahrik 
hattı verimliliği için düşük yağ seviyesine 
sahip arka dingiller ve yeni pinyon 
rulmanları kullanılmıştır. Yeni nesil fren 
kaliperleri sayesinde sürtünme kayıpları 
ve ağırlık azaltılmıştır. 

Bugüne kadarki en yüksek yakıt 
verimliliği kazancı
Düşük araç ağırlıkları (en temsili teknik 
özelliklerle donatılmış Yeni Nesil XF 
4x2 çekicinin boş ağırlığı yalnızca 6912 
kilogramdır) ve gelişmiş sürücü yardımı 
sistemleri (uzatılmış EcoRoll işlevlerine 
sahip Tahmini Hız Sabitleyici 3 ve Yokuş 
Aşağı Hız Kontrolü Önizlemesi) toplam 
verimlilik kazancını %10 gibi etkileyici bir 
düzeye yükseltir; bu da şirket tarihindeki 
en büyük yakıt verimliliği artışını temsil 
eder ve sektörde bu alandaki standardı 
yeniden belirler.

Yüksek performans
Birinci sınıf verimlilik ve düşük emisyonların 
yanı sıra PACCAR MX-11 ve MX-13 motorlar, 
doğrudan tahrikli en yüksek vitesteki 50-
100 Nm tork artışı sayesinde mükemmel 
performans sunar. En yüksek sınıf olan 
390 kW / 530 hp modeli artık her düşük 
viteste 2550 Nm ve en yüksek viteste 2700 
Nm tork sağlamaktadır. Hava yönetimini 
iyileştiren yeni nesil HE400 turboşarj, 
artık 900 dev/dak’daki maksimum tork 
değeriyle 390 kW / 530 hp PACCAR MX-
13 motorda bile DAF’ın etkileyici düşük 
hız performansını daha da güçlendirmiş 
oldu. Bununla birlikte şu an zaten 
pazara öncülük eden motor freni, düşük 
devirlerde %20’ye varan tork artışıyla 
sektörde standartları yeniden belirledi.

Kablosuz güncellemeler
Yeni Nesil XF, XG ve XG+’ın piyasaya 
sürülmesiyle DAF, motor ve son işlem 
sistemleri, araç ECU’su, Merkezi Güvenlik 
Ağ Geçidi (CSG) ve DAF Connect için 
kablosuz güncellemeler sunuyor. 
Sektör lideri çalışma süresine ek olarak 
200.000 kilometreye varan servis 
aralıkları sunuluyor. Uzun mesafeli yük 
taşımacılığına yönelik uzun servis aralıklı 
seçenek de tercih edilebilir. Bu, tüm yol 
uygulamaları için yılda bir kez servis aralığı 
anlamına gelir ve bunun da sektörde 
benzeri yoktur.



8 RADÜS DERGİSİ   2021

DAF MultiSupport, Avrupa çapında 
onarım ve bakım sözleşmeleri sunar. Buna 
ek olarak yeni R&M planlayıcısı sayesinde 
bakım gerektiğinde müşterilerle önceden 
iletişime geçilmesi de araç verimliliği 
konusunda sektördeki lider konumunu 
destekler. Mükemmel doğrudan görüş, 
Yeni Nesil DAF’ın geliştirme sürecindeki 
en önemli unsurlardan biriydi. Bu 
nedenle Yeni XF, XG ve XG+ modellerinin 
tamamında, mükemmel bir doğrudan 
görüş için son derece düşük cam bel 
çizgisi sağlamak üzere geniş bir ön cam 
(2,3 m2) bulunmaktadır. 

Yardımcı sürücü tarafında, isteğe bağlı 
olarak Geniş Görüşlü Pencere seçeneği 
belirlenebilir; bu da yeni katlanabilir 
yardımcı sürücü koltuğuyla birlikte 
kamyonun yanındaki yayalar, bisikletçiler 
ve çocuklar için mükemmel bir görüş 
sağlar. Yeni ayna muhafazaları ince bir 
tasarıma sahiptir. Aynalar arasında ve 
aynalar ile A direği arasında boşluk olması, 
sınıfının en iyisi doğrudan görüşe katkıda 
bulunan bir diğer özelliktir.

DAF Doğrudan Görüntü Sistemi
Ana ayna ve geniş açılı aynaların yerini 
alan DAF Dijital Görüntü Sistemi, isteğe 
bağlı yeni bir özelliktir. Kameralar, 
doğrudan görüntüyü daha da geliştirirken 
aerodinamik performansı artırarak 
en yüksek yakıt verimliliğine katkıda 
bulunur. Ek özellikler arasında otomatik 
yönlendirme (viraj alırken römorkun 
arkası izlenir) ve araç uzunluğuyla ilgili ek 
bilgilerin yer aldığı, manevra ve sollama 
gibi durumlarda kullanışlı olan ekran 
şeritleri bulunur. Isıtmalı kameralar, zorlu 

hava koşullarında bile net bir görüş 
sağlar. Sektörde bir ilk olan diğer bir 
özellik, kameraların elektrikli olarak geri 
çekilebilmesidir.

DAF Corner View, geniş görüş ve ön görüş 
aynalarının yerini alan ve bu geleneksel 
aynalardan çok daha geniş bir görüş alanı 
sağlayan isteğe bağlı bir seçenektir. Bu, 
özellikle savunmasız yol kullanıcıları için 
yol güvenliğini daha da artırmaya yönelik 
bir diğer önemli özelliktir. DAF Corner 
View ekranı, tam olarak olması beklenen 
yere, yardımcı sürücü tarafındaki A 
direğine monte edilmiştir.

Tam LED aydınlatma 
2013 yılında DAF, en iyi görüş ve 
görünürlük için kamyon sektöründe 

LED farları kullanıma sunan ilk şirket 
oldu. Yeni Nesil XF, XG ve XG+ ile bir 
sonraki seviyenin sınırları çizildi: Gündüz 
sürüş lambaları, far, uzun far, viraj ve 
manevra farları, Tavan Lambaları, yan 
genişlik gösterme lambaları ve isteğe 
bağlı ön sis lambaları dahil olmak üzere 
her modelde tam LED aydınlatma. LED, 
düşük enerji tüketimi ve sonsuz kullanım 
ömrü sayesinde mükemmel ışık kalitesi 
sunarken aynı zamanda en düşük çalışma 
maliyetine sahiptir. Otomatik Aydınlatma 
Seçimi, karanlık ve yağmurlu koşullarda 
uzun farı otomatik olarak etkinleştirir. 

Benzersiz pasif güvenlik 
Yeni beyaz gövde tasarımı, hafifliğine 
rağmen son derece sağlamdır. Kabinin 
arkasındaki bölme üzerinde enerji 
sönümleyici çarpışma kutularına ve 
hareket eden yüklere karşı koruma 
sağlamak için gövdede, kabinin arka 
tarafına tamamen entegre edilmiş arka 
çarpışma bölgeleri bulunur. 

Yeni Nesil DAF XF, XG ve XG+, aynı 
zamanda DAF’ın patentli Programlanmış 
Kabin Yer Değiştirme Sistemine (ProCaDis) 
sahiptir. Bu sistem, kaza sırasında 
şasinin kontrollü bir şekilde 400 mm yer 
değiştirmesini sağlayarak enerjiyi emer 
ve kabinin ayrılmasını önler. Dolayısıyla 
ProCaDis, kabin yapısını korur ve araç 
içindekilerin hayatta kalması için gerekli 
alanı en üst düzeye çıkarır.

Aktif güvenlik için akıllı özellikler 
XF, XG ve XG+ modellerinde bir dizi aktif 
güvenlik cihazı sunulmaktadır. Bunlar 
arasında Fren Yardımı, Şeritten Çıkma 
Uyarı Sistemi ve Acil Fren Lambaları yer 
alır. Gelişmiş Acil Durum Fren Sisteminin 
(AEBS-3) son sürümü, gerektiğinde 
tamamen bağımsız bir şekilde acil 
durum freni uygulayarak hem sabit hem 
de hareket halindeki araçların 80 km/
sa ve altındaki hızlarda çarpışmadan 
kaçınmasına yardımcı olur. City Turn Assist 
Sistemi, yardımcı sürücü tarafındaki diğer 
yol kullanıcılarını veya nesneleri algılar.

Diğer isteğe bağlı sistemler arasında 
motor kapatıldığında frenleri otomatik 
olarak etkinleştiren yeni DAF Elektronik 
Park Freni bulunur. Düşük Hızlı Römork 
Freni, römorkun güvenli bir şekilde 
bağlanması ve ayrılması için römork 
frenlerini bağımsız olarak etkinleştirir. 
Park Freni Yardımı, vinçle yükleme 
veya boşaltma sırasında ya da damperi 
kullanırken kamyonun hareket etmemesi 
için park freniyle birlikte tüm frenleri 
devreye alır.
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LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
TASARIMLARINIZI 

SADELEŞTİRİN
Hidrolik ve Pnömatik sistemlere ekonomik alternatif

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

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

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

• IP66/ IP69K
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Jest Electric Avrupa pazarının lideri

Yerli üretici Karsan, Avrupa’da 
elektrikli minibüs pazarının

lider markası oldu

Karsan’ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest 
Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 

43 pazar payı elde ederek Avrupa’da pazarın 
lideri oldu. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl 

olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 
pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 
2020’deki pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Böylece 

Jest Electric, 3,5-6 ton arası elektrikli minibüs 
sınıfındaki rakiplerini geride bırakarak 2020 

yılında Avrupa pazarının lideri olmayı başardı.
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Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 
yılı başında yollarla buluşturduğu ilk 
elektrikli modeli Jest Electric, iki sene 
içerisinde Avrupa pazarında önemli bir 
satış başarısı yakaladı. Avrupa’da pazara 
sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi 
segmentinde yüzde 24 pazar payı elde 
etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 
yılında pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Wim 
Chatrou - CME Solutions tarafından 
yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve 
Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 
3,5 - 6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında 
rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında 
Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan 
mühendislerinin tecrübesi ve BMW i 
teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla 
rakiplerinden ayrılan Jest Electric, 
Romanya ve Fransa başta olmak üzere, 
Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya 
gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın 
olarak hizmet veriyor. Jest Electric’in küçük 
otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli 
başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra 
Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış 
sonrası hizmetler alanında yatırımları da 
büyük rol oynadı. 

“Minibüs alanındaki 
deneyimlerimizi teknolojiyle 
birleştirdik”
Jest Electric’in başarısını değerlendiren 
Karsan CEO’su Okan Baş, “50 yılı aşkın 
süredir Türkiye’de minibüs pazarının en 
önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, 
buradaki derin tecrübemiz Avrupa’daki 
başarımızın da temelini oluşturuyor. 
Avrupa pazarının ihtiyaç duyduğu 
yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma 
araçlarını üretirken saha araştırmalarından 
batarya teknolojilerine kadar geniş 
kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar 
neticesinde, minibüs boyutları alanındaki 
deneyimimizi BMW i teknolojisiyle 
birleştirdik. Ar-Ge ekibimizin özverili 
çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek 
performanslı ve ideal boyutlarıyla tercih 
edilen bir model ortaya çıkardık. Jest 
Electric’in sadece iki yıl 
içerisinde kendi sınıfında pazar lideri 
olması ise doğru adımlar attığımızın 
göstergesi. Çevreci toplu taşıma araçları 
alanında Avrupa’da söz sahibi olmak 
için yüksek kalite ve performansta 

farklı modeller geliştirmeye ve pazarla 
buluşturmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu. 
Yüksek manevra kabiliyetine sahip 
Jest Electric 210 km’ye kadar  
menzil sunuyor
Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz 
yolcu konforuyla kendini kanıtlayan 
Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm 
tork üreten BMW üretimi elektrikli 
motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 
kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 
km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 
6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi 
performansını gösteren Jest Electric’in 
enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif 
fren sistemi sayesinde bataryaları 
yüzde 25 oranında kendi kendini şarj 
edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya 
dokunmatik ekranı, tamamen dijital 
gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, 
USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı 
olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan 
Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız 
süspansiyon sistemiyle de binek 
otomobil konforunu aratmıyor. 
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IVECO S-WAY 
NP pist 

kamyonu ile 
karbonsuz bir 
şampiyonaya 

ulaşma 
sürecine 
katkıda 

bulunuyor 

Motor sporlarında çevresel 
çekincelerin giderek daha önemli 

hâle geldiği bu zamanlarda 
Avrupa Kamyon Yarışı Derneği 

(ETRA), örnek teşkil etmek üzere 
karayolu taşımacılığı endüstrisinde 

sürdürülebilir teknolojiler için lider 
platform olmaya karar verdi.   

IVECO, ETRA’nın sürdürülebilirlik odağına 
“bio-LNG hazır” IVECO S-WAY NP pist 
kamyonu ile katkıda bulunacak. Bio-
LNG ile dizel rakiplerine göre daha 
sürdürülebilir bir performans sunan 
bu araç nitrojendioksit salınımlarında 
belirgin bir düşüş sağlarken %95 daha az 
karbondioksit salınımına sahip.
Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası 
(ETRC), tamamen yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilmiş son nesil 
HVO’nun (Hidrojene Bitkisel Yağ) 
yarış kamyonlarında kullanılacağı FIA 
tarafından düzenlenen ilk mücadele 
olacak.
Torino, 10 Haziran 2021
Avrupa Kamyon Yarışı Derneği (ETRA) 
ve IVECO, uzun süredir devam eden 
ortaklıklarını 2023 sezonunun sonuna 
kadar uzattı. IVECO, 12 – 13 Haziran 
2021’de Hungaroring’den (Macaristan) 
itibaren önümüzdeki üç sezon 
boyunca FIA Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonasının resmî üyesi olacak.
Bu ortaklığın ana unsuru IVECO’nun 
önümüzdeki üç sezon boyunca özel 
olacak sağlayacağı, ETRC etkinliklerindeki 
alternatif çekişli ilk çevre dostu pist 
kamyonu olan IVECO S-WAY NP olacak.
IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları 
kaydetti: “Kamyon yarışlarının geleceği 
kuşkusuz sıfır salınıma erişmek, ve 
IVECO S-WAY NP hız kamyonu bizi 
buna bir adım daha yaklaştırıyor. Göz 
alıcı grafik tasarımı ve ekipmanlar CNH 
Endüstriyel’in Tasarım Merkezi tarafından 
tasarlandı ve resmî ekipmanlar IVECO 
Aksesuar Kataloğunda 
mevcut, yani isteyen 
sürücüler kendileri 
için harika 
bir kamyon 
tasarlaya-
bilirler”.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonasında Hahn Racing ve 
Schwabentruck takımlarının arasındaki 
ortaklık sonucu doğan “Die Bullen von 
IVECO”nun da teknik sponsoru olmayı 
sürdürüyor. Alman sürücü Steffi Halm 
bu sefer Schwabentruck takımının 
lider koltuğunda. Şampiyonadaki tek 
kadın olarak geçen yılki pozisyonlarını 
iyileştirmeyi ve şampiyonayı IVECO 
S-WAY’iyle domine etmeyi hedefliyor.
Hahn takımı ise altı kez Avrupa 
şampiyonu olan ve 2019’daki yarışlarda 
IVECO Stralis’iyle zaferlere ulaşan 
Jochen Hahn tarafından temsil edilecek. 
Takımlar Hungaroring’de (Macaristan) 
gerçekleşecek ilk yarışı dört gözle 
bekliyorlar.
IVECO aynı zamanda iki takımla daha 
temsil edilecek; Reinert Racing ve Don’t 
Touch Racing.
ETRC öncü pist kamyonu olarak 
IVECO S-WAY NP
Öncü pist kamyonu, sıralama turundan 
başlangıca kadar yarışmacılara öncülük 
eder. Aynı zamanda kaza sonrası ya da 
aşırı hava koşullarında yarışı yavaşlatmak 
için de kullanılabilir. Sürücülerin 
güvenliğini sağlamada önemli bir role 
sahiptir.
Hız kamyonu 4x2 LNG versiyonlu 
standart IVECO S-WAY NP’dir ve 390 
KG sıvı bio-LNG taşıyabilecek iki adet 
540 litrelik tanka sahiptir. Bu, kamyona 
1,600 kilometre menzil sağlar ve 
dizelle karşılaştırıldığında nitrojenoksit 
salınımlarını belirgin ölçüde düşürür. 
Bio-LNG ile zamanda %95 daha az 

karbondioksit salınımına sahiptir.
Özel renkleri ile önce çıkan öncü 
pist kamyonunun görünüşünü 
tamamlamak üzere özel yapım bazı 
aksesuarlar mevcut: İki adet dönen 
sarı uyarı ışığı, ışık çizgili LED farlar, 
aydınlatılmış üç parçalı çekme 
demiri ve çeşitli LED flaşörler.
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Mercedes-
Benz Türk, 

Otobüs Sürücü 
Eğitimleri’ne 

devam ediyor  
Mercedes-Benz Türk’ün kamu, filo ve 
bireysel otobüs müşterilerine yönelik 

15 yıldan fazla bir süredir düzenlediği 
“Otobüs Sürücü Eğitimleri”, 

pandemiye rağmen devam ediyor.

Düzenlenen bu eğitim ile güvenli, 
ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü 
yeni araç sürüş tarzının ülke çapında 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri 
sektöründen 2.500’den fazla sürücü bu 
eğitimlerden yararlandı.  
Mercedes Benz Türk; kamu, filo ve bireysel 
otobüs müşterilerine yönelik düzenlediği 
“Otobüs Sürücü Eğitimleri”ne 2021 yılında 
da devam ediyor. 15 yıldan fazla bir 
süredir düzenlenen Otobüs Sürücü Eğitim 
Programı, bu yıl da pandemi koşulları göz 
önünde bulundurularak veriliyor.
25 Haziran Cuma günü basın mensuplarına 
özel gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar, 
Mercedes-Benz Türk’ün yolcular, host/
hostesler, kaptanlar, işletmeler ve 

müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 
2021 yılı içerisinde otobüslerinde sunmuş 
olduğu 41 farklı yeniliği tüm detaylarıyla 
inceleme fırsatı elde etti. Etkinlikte basın 
mensuplarına Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, 
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Eğitim Grup 
Müdürü Mehtap Karakuş, Satış Sonrası 
Hizmetler Eğitim Uzmanı Olcay Apa, Mesut 
Yılmaz, Çağlar Karakaşlıoğlu, Satış Eğitim 
Uzmanı Ertuğrul Koç ve Otobüs Ürün 
Yöneticisi Cüneyt Sütçü eşlik etti. 
Kamu yararı amacıyla güvenli, ekonomik, 
konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş 
tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını 
hedefleyen bu eğitimlerden, son 5 yılda 
sadece seyahat otobüsleri sektöründen 
2.500’den fazla sürücü yararlandı. 

2 farklı kapsamda eğitim
Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç 
Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak 
üzere 2 farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs 
sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de 
bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi 
Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk 
Eğitim Merkezi”nde veya tercihe bağlı olarak firma 
tesislerinde mobil olarak düzenlenen teorik ve 
pratik eğitimlerden yararlanabiliyor.
Araç Tanıtım Eğitimleri kapsamında araçların 
teknik tanıtımı gerçekleştirilirken Mercedes-
Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli 
kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede sürüş ve 
yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler 
ve yolcular için konforun artırılması, konfor 
sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün 
kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin 
sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında 
elde edilen bu gelişimler, firmalara müşteri 
memnuniyeti olarak geri dönüyor.
Ekonomik Sürüş Eğitimleri ile Mercedes-
Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, 
Euro 6 motor ve Powershift şanzıman 
teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında 
yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri 
kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, 
bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin 
azaltılması da hedefleniyor.
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Evinizden 
Bourg-En-

Bresse’deki 
Renault 

Trucks 
fabrikasını 

gezin...
Yüzyılı aşkın kamyon ve çekici bilgi 

birikimine sahip Renault Trucks, 
Fransız otomotiv mirasının bir 

parçası. Bu doğrultuda Renault 
Trucks, kamyon üretim süreçlerini 
halkla paylaşmaya karar vererek, 
kurumsal web sitesinde Bourg-en-

Bresse’deki montaj fabrikasının 
rehberli sanal turunu sunuyor.

1894’ten bu yana Renault Trucks’ın 
genel merkezi ve fabrikaları, tüm orta ve 
ağır hizmet tipi kamyon ve çekicilerinin 
tasarlanıp üretildiği Fransa’da bulunuyor. 
Berliet’in varisi olan Renault Trucks, 
Fransa’da Lyon, Blainville-sur-Orne, Limoges 
ve Bourg-en-Bresse’de yer alan dört ayrı 
üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 
Renault Trucks, şimdi bir kamyonun nasıl 
üretildiğini merak edenleri üretim tesisinde 
sanal turlar ile ağırlamaya hazırlanıyor. 
Renault Trucks, Fransız endüstrisinin amiral 
gemisi olan, uzun yol taşımacılığı ve inşaat 
alanı için kamyon montajlarının yapıldığı 
Bourg-en-Bresse fabrikasının kapılarını 
açıyıor.  Bu tura, Renault Trucks kurumsal 
web sitesinden ücretsiz olarak katılınabiliyor. 
Montaj hattında 360 derece tur 
Bu tur, merak eden herkese bir kamyonun 
montajıyla ilgili farklı aşamaları interaktif 
olarak deneyimleme fırsatı veriyor. Ziyaretçiler, 
operatörlerin ergonomik araçlar ve cihazlar 

kullanarak manuel olarak çalıştığını 
izleyebilecekleri hareket halindeki hattın 360 
derecelik görünümü ile etkileyici bir tura 
katılıyor. Her kamyon, müşteri gereksinimlerini 
karşılamak üzere özel olarak üretildiğinden 
benzersiz bir uzmanlık izleniyor. 
Ziyaretçilere, bir kamyonun üretimindeki 
13 önemli aşamanın her biri hakkında 
Fransızca veya İngilizce dil seçenekleriyle 
sesli anlatımlar yapılıyor. Üretim hattında 
çalışan operatörler ve teknisyenlerle yapılan 
görüşmeler dahil olmak üzere tesisi daha 
fazla incelemek için ek içerikler de bulunuyor.
Rakamlarla Bourg-en-Bresse fabrikası
- Bir kamyonun montajı, 4,5 saat sürer.
- Her 8 dakikada bir kamyon hattan çıkar.
- Bir kamyonu monte etmek için 3 kilometre 

hortum ve elektrik kablosu ve 6.500 vida gerekir.
- Bourg-en-Bresse tesisindeki montaj hattı, 500 

metre uzunluğundadır.
- 117 hektarlık alanda kurulu olan Bourg-en-

Bresse tesisinde 1.350 kişi çalışmaktadır. 
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Allison tam otomatik şanzımanlı 
MAZ otobüsler, Kropyvnytsky’deki 

belediye toplu taşıma filosunda 
hizmet verdikleri üç yıllık süre 

zarfında güvenilirliklerini ve 
konforlarını kanıtladılar.

Ukraynalı toplu taşıma operatörü 
Electrotrans, 2017 yılında Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı 20 adet 
12 metre MAZ-103.486 solo otobüs satın 
almıştı. Sonraki yıl 10 adet daha Allison 
şanzıman donanımlı orta kapasiteli MAZ 
206.086 şehir içi otobüsü filosuna kattı.

Geniş MAZ-103 solo otobüsleri, şehir 
merkezindeki en yoğun güzergahlarda 
hizmet veriyor. 3 kapılı olan otobüsler, 
yaklaşık 100 yolcu kapasitesine sahip. Bu 
otobüslerde, 326 bg gücündeki Mercedes 
Benz ОМ926LA motor ve retarder’lı altı 
ileri vitesli Allison T375™ tam otomatik 
şanzıman donanımı bulunuyor. 

Electrotrans, yolcu yoğunluğu daha 
az güzergahlarda ise toplam 64 kişi 

kapasiteli 8,65 metrelik daha kompakt 
MAZ-206 otobüsleri kullanıyor. Bu 
otobüsler, 218 bg Mercedes-Benz 
OM924LA motor ve retarder’lı Allison 
T270™ tam otomatik şanzıman 
donanımına sahip. 

Electrotrans Genel Müdürü Alexander 
Lutsenko, konu ile ilgili olarak; “Bu 
otobüslerimiz şimdiye kadar, şehrimizde 
yaklaşık beş milyon kilometre yol kat 
ederek yolcularımıza hizmet verdi. Bu 
mesafe, kalitelerini kanıtlamak için 
yeterince uzun. Allison tam otomatik 
şanzımana gelince, otobüsleri 
kullandığımız süre boyunca sürücülerden 
ve teknisyenlerden bugüne kadar tek bir 
şikayet veya eleştiri almadık” diye belirtti.

Allison tam otomatik şanzımanlar 
12m solo otobüsler gibi 8,5m 

midibüslerde de farkını kanıtladı

Electrotrans, 2017 yılında Allison tam otomatik şanzıman donanımlı
20 adet MAZ-103.486 otobüsü teslim aldı. Sonraki yıl Electrotrans, 

on adet daha Allison şanzıman donanımlı orta kapasiteli 
MAZ 206.086 şehir içi otobüsü aldı.
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Etkileyici bir dayanıklılığa sahip Allison 
tam otomatik şanzımanlar, ağır hizmet 
uygulamalarında güvenilir olduklarını 
kanıtlamıştır. Kanıtlanmış güvenilirliğini, 
otobüsün kullanılmaya başlanmasından 
itibaren, kilometre kısıtlaması olmadan 
uyguladığı iki yıllık şanzıman garantisi 
ile de pekiştiriyor. MAZ otobüslerde 
bulunan Allison şanzımanların ihtiyaç 
duyduğu tek bakım ise her 240.000 
km›de ve 120.000 km›de bir düzenli 
yapılması gereken yağ ve filtre 
değişimleri. Bu işlemler, toplu taşıma 
operatörünün kendisi tarafından veya 
Allison Yetkili Distribütörü tarafından 
gerçekleştirilebiliyor. 

Allison tam otomatik şanzımanın 
düğmeli vites seçme kumandasında, 
sürücünün şanzıman yağ seviyesini 
ve arıza kodları yardımıyla arıza teşhis 
verilerini izlemesine olanak tanıyan 

bir elektronik ekran bulunuyor. Kod ile 
Allison yetkili servisini aranarak arızanın 
olası nedenleri ve çözümleri hakkında 
tavsiye alınabiliyor.

Alexander Lutsenko, açıklamasında; 
“Tam otomatik şanzıman, kesinlikle 
sürücülerin işini çok daha fazla 
kolaylaştırıyor ve vardiyaları sırasında 
çok daha az yorulmalarını sağlıyor. 
Manuel şanzımanlı otobüs deneyimi 
olan herkes böyle söyleyecektir. Bir diğer 
önemli avantaj ise Allison tam otomatik 
şanzımanın çok hassas vites değiştirme 
olanağı sunması ve otobüsün ani 
ivmelenmeden, sarsıntısız bir şekilde 
hareket ederek yolcu güvenliğini ve 
konforunu sağlamamıza yardımcı 
olması. Ayrıca Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı MAZ otobüslerin 
mükemmel yakıt verimliliğini belirtmek 
gerekir” diyor. 

Yakıt, toplu taşıma operatörü için önemli 
bir gider kalemi oluyor. Bu nedenle 
Allison, maksimum yakıt ekonomisi 
sağlamak için FuelSense® 2.0 teknolojsini 
geliştirdi. Örneğin, bu otobüslerde 
kullanılan Allison tam otomatik 
şanzımanın kontrol programı (donanım 
yazılımı), vites geçişlerini sürekli olarak 
iyileştirmek için kendi kendine öğrenen 
bir algoritma kullanıyor. Bu teknoloji, 
otobüslerin ideal yakıt ekonomisi ve 
sürüş dinamiği dengesini yakalamasını 
sağlıyor.

Son üç yıllık süre içinde Electrotrans 
çalışanları ve Kropyvnytsky sakinleri, 
MAZ otobüslerinden oldukça memnun. 
2020 yılında Electrotrans, Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı beş yeni 
MAZ 206 otobüsünü de filosuna ekledi. 
Bu da otobüslerin takdir edildiğinin bir 
göstergesi oluyor.

Geniş MAZ-103 otobüsleri, şehir merkezindeki 
en yoğun güzergahlarda hizmet veriyor. 3 kapılı olan otobüsler, 

yaklaşık 100 yolcu kapasitesine sahip. Bu otobüslerde, 
326 bg Mercedes Benz ОМ926LA motor ve retarderlı altı ileri vitesli 

Allison T375™ tam otomatik şanzıman donanımı bulunuyor. 
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Avrupa’nın önde gelen ağır ticari 
araç yayınları Nisan ayında 

gerçekleştirdikleri eş zamanlı test 
sürüşünde, Scania 770 S modeline 

tam not verdiler. Trucker, Fernfahrer 
gibi dergilerin test editörleri 
40 ton yüklü Scania 770 S’le 

gerçekleştirdikleri test sürüşünde 
770 beygir gücündeki V8 motoru 

beklentilerin üzerinde olarak 
tanımladılar. 

Testler sırasında 770 beygir gücündeki 
motora sahip 770 S modeli, 40 ton yüklü 
halde saatte 85 kilometre hıza sadece 
33,5 saniyede ulaştı. Sessiz çalışan yüksek 
sürüş performansına ve düşük yakıt 
tüketimine sahip sekiz silindirli motor 
gazeteciler tarafından “Beklendiği şekilde 
hızlı ve konforlu” olarak betimlendi. Test 
sürüşünün gerçekleştiği 343 kilometrelik 
güzergahta aracın ortalama hızı saatte 
81 km/s olarak gerçekleşti ve yüksek 
ortalama hıza rağmen testler sırasında 
ölçümlenen yakıt tüketimi büyük bir 
başarı olarak değerlendirildi. 

Kabinde Ev Konforu! 
Scania 770 S’in kabin performansının 
da değerlendirildiği test sürüşünde, 
premium deri ve dönebilen yolcu 
koltuğu, yatak kısmındaki düz 
ekran TV ile günün sonunda testi 
gerçekleştirenlere kabinde adeta bir 
oturma odası hissi yaşattığı belirtildi. 
Test sırasında kabin içindeki yalıtımın 
başarısına da özellikle vurgu yapıldı. 

Geleneksel olarak Scania kabin 
içinde her zaman kullanılan yüksek 
kaliteli malzeme ve mükemmel işçilik 
test editörleri tarafından da örnek 
niteliğinde gösterilerek övgüye değer 
bulunurken, 207 cm’lik kabin yüksekliği 
ve dinlenme alanındaki yatak konforuna 
da özellikle değinildi. 

Yolcu için katlanır masa, kabin içerisinde 
yeterli sayıda bulunan bardak tutucu, 
sağ ve sol tarafta bulunan prizler, 
yatak kısmında USB girişleri, sürücü 
bölümünde üst spot ışıklar ve yatak 
kısmında spot kırmızı gece ışıkları gibi 
konfor detayları da test sırasında öne 
çıkan özelliklerden oldu.

Scania 770 S 
alanında uzman 
gazetecilerden 
tam not aldı
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Hayat kaybına neden olan kronik 
hastalıkların kapısı kirli hava soluyarak 

açılıyor.  Covid-19 salgınında ise kirli 
hava soluyan hastalardaki ölüm 

oranı daha yüksek. Çevreye duyarlı 
yakıt türlerinin başında gelen LPG 

kullanımı, artan çevre bilinciyle 
yükselirken, 5 Haziran Dünya Çevre 

Günü için konuşan BRC Türkiye CEO’su 
Kadir Örücü artan ekonomik tasarruf 

tedbirleri ve temiz bir dünyada yaşama 
arzusuyla beraber LPG kullanımının 

her geçen gün arttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine 
göre, gezegende her 10 kişiden 9’u kirli 
hava soluyor.  Her 400 bin ölümden 50 
bini salgın bir hastalık olmaksızın kirli 
havanın yarattığı hastalıklar nedeniyle 
gerçekleşiyor. Covid-19 salgını sürecinde 
dünya genelinde yapılan bilimsel 
araştırmalara göre ise, kirli hava ile 

Covid-19’dan ölüm arasında doğru 
orantı bulunuyor. Kirli hava soluyan 
astım, diyabet ve kalp damar hastalıkları, 
Covid-19’a yakalandıklarında temiz 
hava soluyan ve aynı kronik hastalıklara 
sahip kişilere oranla daha kolay hayatını 
kaybediyor. Hava kirliliği ile sayısı 2 
milyarı aşan fosil yakıtlı motorlu taşıtlar 

İnsan sağlığı ve çevre için
LPG kullanımı yaygınlaşmalı

En çevreci sürücüler LPG’Lİ araç sahipleri

Kadir Örücü
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arasında da doğrudan ilişki bulunuyor. 
Bu araçların egzozlarından çıkan katı 
parçacıklar (PM) ve karbon salımı, 
hava kirliliği yaratıyor. Devletler ve 
devletlerarası kurumlar her yıl hedefleri 
yükselten ve gerçekçi önlemler alıyor. 
KATI PARÇACIK SALINIMI 
BENZİN VE DİZELDEN AZ
Avrupa Birliği’nde bir araç için bu yıl 
uygulanmaya başlanan kilometre 
başına havaya 95 gram karbondioksit 
salınması kuralı başladı. Buna karşın 
kıtada benzin ve dizel yakıtlı araçlar 
çevreyi kirletmeye devam ediyor. Yapılan 
tüm bilimsel araştırmalar ise geleceği 
korumak için çevreye duyarlı yakıt türü 
LPG kullanılması öneriliyor. Buna göre 
LPG’nin katı parçacık salımı dizelden 
10, benzinden ise 30 kat daha az. 
Özellikleriyle karbon ayak 
izinin azaltılması noktasında da en etkili 
çözüm olan LPG, Türkiye’de ve dünyada 
yükselişini sürdürüyor.  Türkiye’deki 
araçların yüzde 40’dan fazlası LPG’ye 
geçerken; satılan her üç araçtan biri de 
LPG yakıt sistemine sahip. Türkiye’de 
LPG’ye olan talebin artmasında hem 
yükselen çevre bilincinin hem de LPG’nin 
benzin ve dizele oranla yüzde 40’ı aşan 
tasarruf sağlaması etkili oluyor. 
BİLİNÇ ARTTI 
ÇEVRE DUYARLILIĞI YÜKSELDİ
Küresel salgın nedeniyle çevresel 
etkenlerin tüketiciler tarafından daha iyi 
algılandığını, akciğerleri vuran bu salgın 
hastalık nedeniyle rahat nefes almanın 
ve temiz havanın öneminin yükseldiğini 
kaydeden BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir 
Örücü, “Şu anda en ulaşılabilir ve yaygın 
çevreci motorlu araç yakıt türü LPG’dir. 
Dünya çapında AB ülkeleri dışında 
Japonya, Güney Kore, Avustralya ve 
İngiltere’de LPG’li araçlara çevreci ve 
ekonomik olduğu için teşvik uygulanıyor. 
LPG’li araç kullanımında Avrupa’da 
birinci, dünyada ikinci olmamıza rağmen 
teşvik konusunda atılmış herhangi bir 
adım yok” ifadelerini kullandı. 
YANLIŞ ALGI KALKTI KULLANIM 
YAYGINLAŞTI
LPG kullanımına ilişkin toplumdaki 
yanlış algıların zamanla yerini doğrulara 
bıraktığını da kaydeden Kadir Örücü, 
“Rakamlar da gösteriyor ki Türkiye’de 
LPG kullanımı yükseliyor. Çevresel ve 
ekonomik gerekçelerle, tüketiciler 
LPG’ye yöneliyor. LPG’li araçlar bakımları 
diğer araçlar gibi rutin yapıldığı sürece 
motoru korur, ekonomik bir seyahat 

yaşatır ve yüksek performans sağlar. 
LPG kullanılan araçlarda ek bakım ve 
tamir masrafları olmaz. Geliştirilen üstün 
teknolojili LPG otomobil sistemleri ile 
beraber, kullanıcılar uzun yıllar boyunca 
araçlarından tam performans alarak 
keyifli bir sürüş deneyimi yaşarlar. Aynı 
zamanda ve en önemlisi de çevreye en 
duyarlı yakıtı kullandıklarını bilerek, hem 
günümüz hem de gelecek için duyarlı bir 
adım atmış olurlar” şeklinde konuştu. 
LPG TEŞVİK ALMAYI HAK EDİYOR
Çevreci ve ekonomik oluşuyla dünya 
çapında teşvik paketleriyle desteklenen 
LPG’nin ülkemizde de desteği hak ettiğini 
vurgulayan Kadir Örücü, “LPG hem 
çevreci hem de ekonomik bir ulaşım 
sağlıyor. Türkiye LPG’li otomobillerin 
kullanımı sıralamasında Avrupa’da 
birinci ve dünyada ikinci sırada yer 
alıyor. Otogazın bu denli yoğun olarak 
kullanıldığı ülkemizde hava kirliliğinin, 
küresel ısınmanın ve ekonomik kaybın 
engellenmesi için LPG’nin teşvik görmesi 
gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. 
LPG GERÇEKLERİ:
• Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre 

LPG’nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. 
Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok 
daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar.

• LPG değişik oranlarda bütan ve propan 
gazlarının karışımıdır. Karışım oranına 
göre farklılık gösterse de tüm diğer 
hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, 
dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla 
enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.

• Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim 
Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, 
karbondioksitin (CO2) küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı 
etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, 
LPG’ninki 0’dır.

• Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en 

önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) 
ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği 
ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık 
harcamalarının ton başına 75.000 Euro, 
NOx’den kaynaklananın ise 12.000 Euro 
olduğu hesaplanmaktadır.

• Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin 
Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın 
hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca açık 
ateşlerin neden olduğu solunum yolları 
sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon 
insanın hayatına mâl olduğu tespit 
edilmektedir.

• LPG’nin katı parçacıklar (PM) salınımı 
odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 
10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.

• Otomotiv yakıtları arasında azot 
oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt 
LPG otogazdır. LPG’li bir araç kilometre 
başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 
50, benzinli bir araca göre yüzde 75, 
dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx 
üretmektedir.

• Avrupa Birliği’nde 1000 kilometre başına 
salınan zararlı maddelerden kaynaklanan 
sağlık harcamaları dikkate alındığında 
LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden 
yüzde 700 daha az sağlık harcaması 
sağlar.

• Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için 
konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları 
içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 
2 olan payının yüzde 10’a çıkarılması 
öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde 
LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında 
%12’lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan 
Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefini 
şimdiden yakalamış ve geçmiştir.

• Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG 
otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her 
yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 
salınımı gerçekleşmektedir.
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Türkiye demir çelik endüstrisinin güçlü 
firmaları Mescier Demir Çelik ve AŞKIN 

Demir Çelik, yeni araç yatırımlarında 
MAN tercih etti. Kurulduğu günden bu 

yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek, 
sadece Türkiye’de değil, uluslararası 
alanda da demir çelik endüstrisinde 

güçlü bir konuma ulaşan Mescier 
Demir Çelik, filosuna 10 adet MAN TGS 

18.470 BL SA GA çekici kattı. Türkiye 
genelinde yürüttüğü faaliyetlerinde 

çeyrek asrı geride bırakan AŞKIN Demir 
Çelik ise, araç filosunu 4 adet MAN 

TGS 18.470 BL SA ve 1 adet MAN TGX 
18.470 BL SA UY çekici ile güçlendirdi.

Geniş ürün yelpazesi ile farklı sektörlere 
ideal çözümler sunan MAN araçları; 
ileri teknoloji, dayanıklılık, performans, 
yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetleri ile işletmelerin gözdesi 
olmaya devam ediyor. Lojistikten inşaata, 
altyapıdan taşımacılığa pek çok sektörün 
gözdesi olan MAN kamyon ve çekicilerini 
tercih eden son şirketler ise, Türkiye 
demir çelik endüstrisinin güçlü firmaları 
Mescier Demir Çelik ve AŞKIN Demir Çelik 
oldu. İki firma, Ankara Akyurt’taki MAN 
Tesislerinde düzenlenen ayrı törenlerle 
yeni MAN çekicilerini teslim aldı.

“MAN ile çalışmaktan memnunuz”
1960 yılının başında Karabük’te demir 
çelik ürünleri ticaretine başlayan ve 
daha sonra İskenderun›da ikinci şubesini 
açarak, ticaret hacmini daha da büyüten 
Mescier Demir Çelik, yeni araç yatırım 

kapsamında filosuna 10 adet MAN TGS 
18.470 BL SA GA çekici kattı. Törende 
sembolik MAN anahtarını alan Mescier 
Demir Çelik Lojistik Müdürü Mehmet 
Demirdövenler; “Mescier Demir Çelik 
olarak, 61 yıldan bu yana her geçen gün 
genişleyen üretim ve ihracat hacmimiz 
ile istikralı bir şekilde büyümeye devam 
ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 
da 100’den fazla ülkeye ihraç ettiğimiz 
demir çelik ürünleri ile hem Türkiye hem 
de uluslararası demir çelik endüstrisinde 
güçlü bir konumda bulunuyoruz. 
Koyduğumuz büyüme hedefleri 
doğrultusunda da araç filomuzu yeni 
MAN çekiciler ile güçlendirdik. MAN ile 
çalışmaktan çok memnunuz” dedi.

“MAN araçlarının performansından 
memnunuz”
Filosunu 4 adet MAN TGS 18.470 

Mescier Demir Çelik 10 AŞKIN 
Demir Çelik ise 5 adet MAN 

çekici ile filolarını güçlendirdi

Demir Çelik endüstrisinin güçlü firmalarının tercihi Man oldu
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BL SA GA ve 1 adet de TGX 18.470 
BL SA UY olmak üzere 5 adet MAN 
çekici ile güçlendiren demir çelik 
sektörünün bir diğer önemli firması 
ise, AŞKIN Demir Çelik oldu. 1994 
yılında demir çelik endüstrisinde 
faaliyet göstermek amacıyla kurulan 
firmanın yöneticileri Armend Macun 
ve Ümit Çalışkan, düzenlenen törende 

yeni MAN çekicilerini teslim aldı. 
Törende konuşan Armend Macun, 
MAN ile çalışmaktan mutlu olduklarını 
belirterek, “Filomuzdaki araçların 
büyük çoğunluğu MAN araçlardan 
oluşuyor. Onların, performanslarından 
duyduğumuz memnuniyetle ile yeni araç 
yatırımımızda da yine MAN’ı tercih ettik. 
MAN araçlarının; gerek ileri teknoloji, 
performans ve dayanaklıkları gerekse 
de yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
sunduğu hizmetlere güveniyoruz” diye 
konuştu.

“Ayrıcalıklı avantaj ve hizmetlerle 
daima müşterilerimizin yanında 
oluyoruz”
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş adına 
teslimatları gerçekleştiren, Kamyon Satış 
Uzmanı Çağrı Eke ise, şunları söyledi: 
“MAN olarak, bizi sektörde farklı kılan 
şey; üstün nitelikli araçlarımızın yanı sıra 
müşterilerimize verdiğimiz hizmetin 
kalitesidir. Sunduğumuz hizmetin her 
aşamasında müşteri odaklı çalışıyor ve 
tüm müşterilerimizi de ‘yaşam boyu 
iş ortağı’ olarak görüyoruz. Ayrıcalıklı 
avantaj ve hizmetlerle 7/24 daima 
müşterilerimizin yanında oluyoruz. Bu 
da bizi, müşterilerimiz için güvenilir yol 
arkadaşı ve çözüm ortağı yapıyor. Onların 
memnuniyeti aynı zamanda bizim de 
mutluluğumuz oluyor.”
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OPET’in Cem Yılmaz işbirliği ile hayata 
geçirdiği “Opet’se Fark Eder” reklam 

kampanyasının yeni filmleri izleyici ile 
buluştu. OPET’i kendine rakip gören 

Farketmez Petrol’ün sahibi Faruk Etmez’in 
maceralarının yer aldığı serinin yeni 

filminde OPET’in üstün performans ve 
tasarruf sunan yakıtı Ultra Force’un farkı 

ekranlara yansıtılıyor. Filmde Cem Yılmaz’a 
Türkiye’nin en genç kadın Ralli şampiyonu 

Burcu Burkut Erenkul eşlik ediyor.  

OPET’in, uzun yıllardır sektöre getirdiği 
yenilikleri vurguladığı “Opet’se Fark Eder” 
reklam kampanyasının yeni bölümleri 
izleyiciyle buluştu. OPET’in marka yüzü 
olan Cem Yılmaz, yine OPET olmaya 
öykünen ve bir taraftan da OPET’i kendine 
rakip gören Farketmez Petrol’ün sahibi 
Faruk Etmez rolünde izleyicinin karşısına 
çıkıyor. OPET’teki tüm gelişmeleri ilgiyle 
takip eden Faruk Etmez, Farketmez 
Petrol’ün hizmet anlayışı ve tüm 
eksikliklerine rağmen sektörde değişim 
ve yeniliğin öncüsü olan OPET’e meydan 
okumayı da ihmal etmiyor. 
FARUK ETMEZ BU KEZ YOLLARDA 
Serinin yeni filmlerinde Faruk Etmez bu 
kez, OPET’in performans sahnesi olan 

yollara düşüyor. Faruk Etmez bu kez Ultra 
Force’u mercek altına alıyor. Ultra Force’un 
performansını incelemek üzere saha 
araştırması yapmaya karar veren Faruk, 
Türkiye Ralli Şampiyonu Burcu Burkut 
Erenkul’un arabasına biniyor. Erenkul, Ultra 
Force’un performansını uygulamalı olarak 
Faruk’a gösteriyor. Reklam filmlerinin 
Haziran ayında gerçekleşen ve 4 gün süren 
çekim sürecinde sosyal izolasyon kuralları 
ve korunma tedbirleri titizlikle uygulandı. 
Yol sahnelerinin çekimi ise trafiğe kapalı 
alanda gerçekleştirildi, araç içi planları ise 
kurulan özel 4 Dof Motion platformunda 
çekildi. Medina Turgul DDB imzasını taşıyan 
filmlerin yönetmenliğini ise usta yönetmen 
Ozan Açıktan üstlendi. 

Bir adam, bir kadın ve bir araba, yine bir araya geldi... Asfalt ağlayacak yine...

Faruk Etmez yeni 
maceralarıyla yayında
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Cem Yılmaz, OPET ile devam eden 
iş birliğine ilişkin “Komedi, reklam 
dünyasında etkili ama bir o kadar dertli bir 
enstrüman… Bir ürünü, hizmeti tanıtırken 
eğer özgüvenli bir marka ile çalışıyorsanız 
bu çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. 
OPET ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız 
o güzel filmler hep bu özgüvenin eseri 
oldu. Muhatabını ciddiye alan bulunduğu 
sektöre değer katan, standart belirleyen 
profesyonellerle çalışmak beni hep daha 
iyisini yapmaya teşvik ediyor” dedi. 
OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Zengin, OPET’in 
akaryakıt istasyonlarında araçların her 
türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra 
müşterilerine sundukları alternatif 
hizmetler ve sosyal sorumluluk 
projeleriyle müşteri memnuniyetinin 
zirvesindeki yerini koruduğunu söyledi. 
Zengin, “İnsan odaklı bir marka olan OPET, 
kurulduğu günden bu yana ülkemiz 
akaryakıt sektörünü dönüştürüyor. Bu 
misyonumuzu reklam kampanyamızın 
ilk filmlerinde vurgulamıştık. Devam 
filmlerimizde ise ürün ve hizmetlerimize 
odaklanıyoruz. İki yeni filmimiz olacak. 
İlk filmimizde üstün performans ve 
tasarruf sunan yakıtımız Ultra Force’un 
farkını anlattık. Bu farkı en iyi anlatacak 
isimlerden biri de Türkiye’nin en genç 
kadın Ralli şampiyonu Burcu Burkut 
Erenkul olur diye düşündük. Enerjisi 
yüksek bir reklam filmine imza attık. 
Üstün hizmet anlayışımız kapsamında 
sunduğumuz ürün, hizmet ve 
projelerimizi Faruk Etmez eşliğinde izleyici 
ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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Türk nakliyecisinin yol arkadaşı olma 
vizyonunu sürdüren treyler devi Krone, 
Türkiye’de kullanıcılarına kaliteli ve 
uzun ömürlü ürünleriyle önemli ölçüde 
rekabet gücü sağlarken, aynı zamanda 
Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde 
kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarına en hızlı 
şekilde cevap verebiliyor. Uzun ömürlü ve 
sağlam ürünleri, tamamladığı ve Türkiye 
geneline yaydığı satış sonrası yapılanması, 
yedek parça bulunabilirliği ve ulaşılabilir 
olma ilkesiyle Krone, lojistik firmalarına en 
düşük işletme maliyetiyle en kaliteli hizmeti 
sağlamayı vadediyor. 
1993 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı 
taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 
Sertel Lojistik, günümüzde 500 adedi aşkın 
araç filosuyla, lojistik operasyonlarında 
dünyaca ünlü soğuk zincir markalarına 
iş ortaklığı yapıyor. Son yapılan araç 
yatırımında yeniden Krone’yi tercih eden 
lojistik devi, 40 adet Krone Cool Liner ve 10 
adet Profi Liner ile filosundaki gücüne güç 
katarak yoluna devam ediyor. 
Lojistik operasyonlarında kaliteli, uzun 
ömürlü ve sağlam Krone treylerler 
sayesinde faaliyetlerinde müşteri 

memnuniyetini, kârlılığı ve en verimli hızı 
yakaladıklarının altını çizen Sertel Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal 
Sert, “500 adedi aşkın filomuzla, dünyadaki 
en önemli içecek markalarının Türkiye’deki 
taşımacılık partneri konumumuzu 
koruyoruz. Bu güçlü konuma sahip 
olmayı sürdürebilmek için en kaliteli ve en 
verimli hizmeti sunmaya devam etmeliyiz. 
Sertel vizyonuna yakışır bir şekilde, kendi 
alanında en kaliteli işi yapan firmalarla 
ortaklık etmeye devam ediyoruz. Son 
olarak, bu 50 adetlik treyler yatırımımızda 
Krone markasını tercih ettik. Biz müşteri 
memnuniyetinden ödün vermezken, 
Krone de dayanıklılıktan ve sağlamlıktan 
ödün vermiyor. Aynı zamanda da kullanıcı 
olarak düşük işletme maliyetine sahip 
olabiliyoruz. Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi 
Burak Bey’e, Satış Müdürü Ömürden 
Bey’e ve onların nezdinde tüm Krone 
Türkiye ailesine bu önemli işbirliğimiz için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun.” 
şeklinde konuştu. 
Sertel Lojistik yetkililerine ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert’e 
kendilerini tercih ettikleri için teşekkür 

ederek söze başlayan Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Son 
zamanlarda artış gösteren başarı trendimizi 
bugün yapmış olduğumuz teslimatlarla 
taçlandırmaya devam ediyoruz. 
Nakliyecilerimize en kaliteli ve uzun ömürlü 
ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunarken, 
onların yollardaki en yakın arkadaşı 
konumumuzu güçlendirerek sürdürüyoruz. 
Sayısal bir analiz yaptığımızda 2020 takvim 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 255 
büyüme yakaladığımızı görüyoruz. 2020 
yılında sadece iç pazarda 1.904 adet satış 
gerçekleştirerek Krone olarak Türkiye’deki 
en yüksek satış adedimize ulaştık ve yüzde 
25’lik bir pazar payına sahip olduk. İçinde 
bulunduğumuz yılın ilk 4 ayı sonunda 
ise 2020 yılındaki adetlerimizin yarısına 
ulaşmış bulunuyoruz. Bu istatistikler 
bize gösteriyor ki Türk nakliyecisi artık 
markamızı tam anlamıyla sahiplenmiştir. 
Bu teveccühe layık olabilmek için var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 
Mustafa Bey’in bu teslimatla ilgili önemli 
noktaları oldukça güzel izah ettiğini 
düşünüyorum. Kendileriyle olan güzel 
işbirliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Krone’den Sertel Lojistik’e 
50 adetlik teslimat

Soğuk zincir taşımacılığının Türkiye genelindeki 
en büyük filolarından birine sahip olan, Denizli 

merkezli Sertel Lojistik’e 40 adet Cool Liner ve 10 
adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirilirken, teslimat 

törenine Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Burak 

Ergun ve Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sert katıldılar. Teslimatın ardından 

Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kemal Sert’e bir de plaket takdim edildi.

Krone, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki nakliyecilere ve
büyük lojistik filolarına 
teslimatlarına aralıksız
devam ediyor. 
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Almanya’nın Hamburg kentinde 
geçtiğimiz yıl hizmete başlayan 

ve Conti Urban HA3 lastikleri 
ile yollarda olan MAN elektrikli 

otobüsleri büyük ilgi gördü.  MAN 
Lion‘s City otobüslerine teknoloji 
şirketi ve premium lastik üreticisi 
Continental’in, akünün ve aracın 
ağırlığını taşıyabilen Conti Urban 

HA3 lastikleri takıldı. 

Teknolojinin günlük hayatta karşılaştığımız 
tüm yol koşullarında ne kadar etkili 
olduğunu kanıtlamak için yapılan testler, 
daha fazla yük endeksine sahip lastiklerin 
elektrikli araçlar için ideal olduğunu 
gösterdi.
Almanya’da toplu taşıma şirketi Hamburg-
Holstein GmbH (VHH) 2020 yılında 
otobüs filosu için yalnızca sıfır emisyonlu 
araçlar tedarik etmeye başladı. 32 
elektrikli otobüsten oluşan VHH filosu, 
2021 yılının sonunda iki katına çıkacak. 
2030’lu yıllara kadar tüm filonun sıfır 
emisyonlu güç aktarma organlarına 
dönüşmesi planlanıyor. Ticari araç üreticisi 

MAN da, elektrikli Lion’s City otobüsü ile 
VHH filosuna destek verdi. 12 metrelik 
bu otobüsün elektrik motoru arka aksta 
bulunuyor. Kurulu gücü 480 kWh olan akü 
modülleri motora enerji sağlıyor. MAN 
Lion‘s City otobüslerine teknoloji şirketi 
ve premium lastik üreticisi Continental’in, 
akünün ve aracın ağırlığını taşıyabilen 
Conti Urban HA3 lastikleri takıldı. 

İş birliği ile gelen değerli kazanımlar
Almanya’nın en modern toplu taşıma 
firmalarından VHH‘nın CEO‘su Toralf Müller, 
“Birkaç hafta önce 17 adet MAN elektrikli 
otobüsünün ilk elektrikli otobüs filomuza 
katılmasıyla, artık müşterilerimize çevreye 

Conti Urban HA3 lastikleri ile 
MAN elektrikli otobüsler 
Hamburg’da iş başında
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Yeni zorluklar: Elektrikli otobüs lastikleri fren ve hızlanma sırasında daha yüksek torka maruz kalır.

Hinnerk Kaiser
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uyumlu bir şekilde Hamburg ve çevresinde 
ulaşım hizmeti verebiliyoruz” diyor. Hibrit 
ve tam elektrikli otobüsler sayesinde 
VHH, CO2 emisyonlarını 2018 yılında 224, 
2019 yılında ise 233 metrik ton azalttı. 
2020 yılında neredeyse 789 metrik tonla 
CO2 emisyonlarının azalma hızı keskin bir 
şekilde arttı. Continental Lastik Geliştirme 

Müdürü Hinnerk Kaiser ise “Hamburg’da 
VHH ile yapılan saha testleri gibi günlük 
hayatta karşılabileceğimiz yol koşullarında 
yapılan testler de bizim için çok değerli bir 
deneyim çünkü yeni elektrikli otobüslerin 
ve kamyonların ihtiyaçlarını karşılayacak 
lastik serilerimizi geliştirmemize yardımcı 
oluyor “ dedi.

Elektrikli şehir içi otobüsler için özel 
gereksinimli lastiklere ihtiyaç var
Elektrikli şehir içi otobüsler için lastik 
geliştirmek özellikle teknik açıdan zor bir 
iş. Elektrikli otobüs lastikleri, içten yanmalı 
motorlu otobüs lastiklerine göre daha ağır 
yüklerle başa çıkmak zorunda. Aynı zamanda, 
aynı kilometreyi kat etmeleri ve aynı güvenlik 
standartlarını karşılamaları gerekiyor. Hinnerk 
Kaiser, elektrikli otobüsler için tasarlanan 
lastiklerin fren ve hızlanma sırasında daha 
yüksek torka maruz kaldıklarını söylüyor. 
Ayrıca yavaşlamak için fren yapıldığında, 
elektrikli motorları aküyü şarj etmek için güç 
üretiyor. Araç yeniden hız kazanırken çeker 
aks lastiklerinin iş yükü daha da artıyor. Şehir 
içi hizmet veren otobüslerde yuvarlanma 
gürültüsüne de özellikle odaklanıldı. Kaiser, 
“Şehir içi trafikte, elektrikli motorun konforu 
artıran faydalarının lastik gürültüsüyle geri 
planda kalmaması için araçların özellikle sessiz 
olması gerekiyor” diye sözlerine devam ediyor.
E-lastik geliştirme sürecinde araç 
üreticileri ile yakın iş birliği 
Araçlarda motorların dönüşüm sistemleri 
yenilendikçe lastiklere yönelik talepler de 
değişiyor ve yeni konseptlere daha fazla 
ihtiyaç duyuluyor. Continental, uzun yıllardır 
yaptığı ortak saha testleri ile farklı yol 
koşullarını deneyimleme imkanı elde ediyor. 
Hinnerk Kaiser, “Bu, beraberinde yeni zorluklar 
getiriyor, ancak kesin olan bir şey var ki, o da 
dayanıklılık ve fren performansından asla 
ödün vermeyeceğimiz gerçeği” dedi.

Continental PP VHH Elexity

Gerçek dünya deneyimi: Conti Urban lastikleri ve MAN elektrikli otobüsleri bir yıldır Hamburg trafiğinde hizmet veriyor.
Kaynak: VHH/ Wolfgang Köhler

Continental PP 
VHH E-Werkstatt

Yeni itiş sistemleri ve araç konseptleri, lastiklere yönelik talepleri değiştirerek yeni 
konseptlere olan ihtiyacı artırıyor.

Kaynak: VHH/ Wolfgang Köhler
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Otomotiv 
sektöründeki 

yedek parça krizini 
3D yazıcı bitiriyor

Yedek parça üretiminin 
azalması nedeniyle ister 

ithal, ister yerli üretim olsun 
otomobiller tamir için kontak 
kapatırken, yedek parçalar ise 
3 kat fazla fiyata alıcı buluyor. 
Hem servis süresinin uzaması 

hem de yedek parça fiyatlarının 
yükselmesi otomobil sahiplerini 
zor durumda bırakırken, çözüm 

ise 3D yazıcıdan çıkıyor. 
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Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, “ABD, 
Almanya ve Japonya’da tamirciler 3D yazıcıları 
kullanarak otomobillerin yedek parçalarını 
üretiyor. 3D yazıcı ile otomobil parçası üretmek 
hem ucuz, hem hızlı, hem de çok kaliteli 
olduğu için Türkiye’de de çok yakında bu 
yöntemin benimsenmesini bekliyoruz.” dedi. 
Otomotiv sektörü Covid-19 nedeniyle zor 
günler yaşıyor. Çip krizi nedeniyle otomotiv 
devleri birbiri ardına üretime ara verirken, 
tedarikçi firmalar da yaşanan hammadde 
sorunları nedeniyle yedek parça üretemiyor. 
Bu sebepten ötürü Türkiye’de otomobiller için 
servislerde bekleme süresi 2 katına kadar çıktı. 
Ödenen yedek parça ücreti de 3’e katlandı. 
Bu durum en çok otomobil sahiplerini 
zor durumda bırakıyor. Türkiye’de satılan 
her 10 otomobilden 6’sı ithal olduğu için, 
otomobillerin yedek parçalarında gerçekleşen 
fiyat artışı da doğrudan tüketiciyi vuruyor. 
Milyonluk araçlar sıra bekliyor
Yaşanan yedek parça sıkıntısı tüketicileri 
ve servisleri mağdur ederken krizin önüne 
geçmenin en etkili çözümü ise 3D yazıcılar 
ile otomobil yedek parçalarını basmaktan 
geçiyor. Günümüzde otomobillerin motor, 
yürüyen aksam ve konsol parçalarını 3D 
yazıcılardan orijinal parça kalitesinde 
ve orijinal parça maliyetinin 10’da 1’i 
fiyatına ister evde ister serviste basmak 
ve kullanmak mümkün. 3D yazıcıların 
otomotiv sektörünün hem üretim hem 
de yedek parça sorunu için devrede 
olduğunu anlatan Zaxe Genel Müdürü 
Emre Akıncı, “Eğer 2 milyon TL’lik bir bütçe 
ayırarak satın aldığınız otomobiliniz aracın 
hareketini sağlayan 100 Euro’luk bir parça 
bulunamadığı için kullanılamıyorsa ya 
da serviste 3 hafta boyunca bekliyorsa, 
tüketici büyük bir sorun yaşıyor demektir” 
dedi. Sorunun çözümünün orijinal parçayı 
hem pahalı hem de çok geç bir sürede 
elde etmek değil, 3D yazıcı kullanarak kısa 
sürede orijinal parçanın kalitesinde hem de 

10’da 1’i fiyatına basmak olduğunu anlatan 
Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

Yedek parçalar çok pahalı
“Günümüzde bir otomobil, bilgisayar 
donanımlı, yüksek mukavemete sahip 
parçalardan oluşan bir teknik ve dijital 
mühendislik birleşiminden oluşuyor. Eğer 
aracın en küçük bir parçası dahi bozulsa; 
bu son derece hassas otomobiller güvenlik 
nedeniyle hareket etmiyor. Bu durumda da 
servise gidip parça değişimi talep etmek 
gerekiyor. Ama Covid-19’un yarattığı 
üretim sıkıntısı nedeniyle yedek parça 
bulmak mümkün olmuyor. O durumda da 
milyon TL’lik araçlar, servislerde tamir sırası 
bekliyor ve tüketiciler normal fiyatın 3 katına 
varan yüksek ücretler ödemek zorunda 
kalıyor. Bugün Ay’da, Mars’ta ve Dünya’nın 

yörüngesinde istasyon kurmak için ABD, Çin, 
Almanya, Japonya gibi ülkelerin kullandığı 
3D yazıcılar, otomotiv sektörünün sorunlarını 
çözmek için görev alıyor. İster motorda, 
ister bilgisayarlı konsolda, ister de yürüyen 
aksamda istenen bir metal, plastik ya da cam 
parçayı 3D yazıcı ile kolayca basmak ve aracı 
tekrar hareket eder hale getirmek mümkün. 
Bu hem zamandan hem de paradan 
büyük tasarruf sağlıyor. “ABD, Almanya ve 
Japonya’da tamirciler 3D yazıcıları kullanarak 
otomobillerin yedek parçalarını üretiyor. 
3D yazıcı ile otomobil parçası üretmek hem 
ucuz, hem hızlı, hem de çok kaliteli olduğu 
için Türkiye’de de çok yakında bu yöntemin 
benimsenmesini bekliyoruz.” dedi.
Bu işe girenler kazanacak
Her teknolojik akımda olduğu gibi 3D 
teknolojisinde de otomotiv sanayi ve yedek 
parça konusunda bu işe ilk adım atacak 
şirket ve kullanıcıların kârlı çıkacağını anlatan 
Emre Akıncı, “Sadece kendi otomobillerini 
tamir edecek parçaları değil, piyasada 
bulunamayan diğer araçların parçalarını da 
üreterek bir gelir sağlamak da mümkün. 
3D yazıcıyı bir fabrika olarak görüp, buna 
uygun şekilde ekonomik planlarını yapanlar, 
bugünden başlayarak geleceğin en çok 
kazananları arasında bulunacak. Bugün 
dünya devi markalar da 3D yazıcı ile yedek 
parça üretip 15 saatte teslim etmeye dönük 
faaliyetleri başlatıyorlar. Bu işlere zamanında 
eğilen firmalar ve kişiler değişimi başından 
yakalama fırsatı bulacaklar” dedi.
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Ecoplas 
2021’de 

ödüllerine 
yenilerini 

ekliyor
Türk tedarik sanayinin öncü şirketleri 
arasında yer alan Ecoplas, bu yıl elde 

ettiği ödüllere yenilerini ekledi. Geçtiğimiz 
günlerde Toyota tarafından “Regional 

Contribution Awards - Bölgesel Katkı 
Ödülü’ne layık görülen şirket,

bu kez de Otomotiv Sanayii Derneği Jüri 
Özel Ödülü’nün sahibi oldu. 

Söz konusu ödülün kendileri için son 
derece kıymetli olduğunu belirten Ecoplas 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Türk 
Otomotiv sektörünü yönlendiren, OSD gibi 
kıymetli bir dernek tarafından verilen bu 
ödül; geleceğe hazırlık yolunda ne kadar 
doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha 
gösterdi” dedi. Otomotiv üreticilerine 
yönelik iç ve dış giydirme parçaları, hava 
üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar 
üreten ve elektronik parça 
üretimi için yatırım yapan 
Ecoplas, Otomotiv Sanayi 
Derneği (OSD) tarafından ödüle 
layık görüldü. OSD’nin her yıl 
Mart ayında gerçekleştirdiği 
genel kurulunda “Başarı 
Ödülleri” ve “Teknoloji ve 
Yenileşme” ile “Jüri Özel Ödülü” 
kategorilerinde tedarik sanayi 
ödüllerinin sahipleri belirlendi.  
Bu yıl “Hedefler için Ortaklık” 
kapsamındaki projesi ile 
OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel 
Ödülü Ecoplas Otomotiv’e 
verildi. Şirket, kısa bir süre 
önce Toyota’nın küresel olarak 

tüm tedarikçilerine yönelik değerlendirme 
sürecinin ardından dünya genelinde 
bölgesel başarılara imza atan şirketlere 
verdiği Bölgesel Katkı Ödülü’ne layık 
görülmüştü. 

“Yeni teknolojilere hazır olmalı ve 
birlikte hareket etmeliyiz”
Türk tedarik sanayini başarı ile temsil 
ettiklerini ve bu başarılarını da layık 

görüldükleri ödüllerle 
taçlandırdıklarını söyleyen 
Ecoplas Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Yazıcı, 
“Şirketimize OSD gibi kıymetli 
bir derneğin verdiği bu ödül; 
hem yurtiçi hem de yurt 
dışı hedeflerimiz açısından 
ne kadar doğru bir yolda 
ilerlediğimizi bir kez daha 
gösterdi. Sektör olarak, 
hayatta kalmak istiyorsak, 
elektrikli ve otonom araçlar 
için gereken yeni teknolojilere 
sahip olmak üzere OEM ve 
tedarikçiler birlikte hareket 
etmemiz gerekiyor” dedi.

Ecoplas Otomotiv, 
OSD Jüri Özel 

Ödülü’ne layık 
görüldü
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Elektriğe geçiş sürecinde Daimler Trucks, 
esnek ve zorlu uzun yol kullanımları için 
hidrojen bazlı yakıt hücrelerine güveniyor. 
Bu sayede yakıt ikmali olmadan 1.000 
kilometre ve üzerinde bir menzil hedefle-
niyor. Marka, 2020 yılında tanıtılan GenH2 
Kamyon’un yeni ve daha da geliştirilmiş 
prototipinin kapsamlı testlerine Nisan ayı 
sonunda başladı ve böylece seri üretime 
giden yolda önemli bir adım atıldı. Da-
imler Trucks mühendisleri, yakıt hücreli 
GenH2 Kamyon’u en ince ayrıntısına kadar 
adım adım test ediyor. Araç ve bileşenler 
için uygulanan son derece zorlu ve geniş 
kapsamlı testler kapsamında standart test 
prosedürlerinin yanı sıra; kesintisiz kulla-
nım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli 
sürüş koşullarına odaklanılıyor.

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden 
GenH2 Kamyon’un trafiğe açık yollarda 
testlerinin yapılmasını öngörürken, müş-

teri testlerinin de 2023 yılında başlaması 
planlanıyor. Gerçekleşen testlerin ardın-
dan, ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un 
2027 yılından itibaren müşterilere teslim 
edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı 
ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin 
Daum, yapmış olduğu değerlendirmede; 
“Kamyonlarımızın elektrikliye geçiş süre-
cine ilişkin teknoloji stratejimizi tutarlılıkla 
sürdürüyoruz. Müşterilerimize kullanım 
amacına uygun olarak batarya veya hid-
rojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan en 
iyi CO2 nötr kamyonları sunmayı amaç-
lıyoruz. Programa tam olarak uyuyoruz. 
GenH2 Kamyon için kapsamlı testlerin 
başlamasından çok memnunum.” dedi.

Daum sözlerine şöyle devam etti: “Hid-
rojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma 
sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli 

Daimler Trucks, yakıt hücreli 
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un 

kapsamlı testlerine başlıyor

Mercedes-Benz GenH2 
Kamyon’un daha da geliştirilmiş 
ilk prototipi, Nisan ayının sonundan 
bu yana test ediliyor. 2021’de trafiğe açık yollarda 
testlerine başlanan GenH2 Kamyon’un müşteri testleri ise 
2023’te başlayacak. Daimler Truck AG CEO’su Martin Daum: 
“Kamyonlarımızın elektrikliye geçiş sürecine ilişkin teknoloji 
stratejimizi tutarlılıkla sürdürüyoruz. Programımıza tam olarak uyuyoruz. 
GenH2 Kamyon için kapsamlı testlerin başlamasından çok memnunum.”
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kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, 
teknolojiyi seri üretime geçirmek için bir-
likte çalıştığımız ortaklarımız tarafından 
da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa 
genelinde yönetimlerin karayolu yük taşı-
macılığında hidrojen kullanımına yönelik 
taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazan-
dıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altya-
pısının geliştirilmesini teşvik etmede ve 
yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz 
için uygun maliyetli olmasını sağlamada 
önemli bir rol oynuyor.” 
1,2 milyon kilometrelik zorlu test
Daimler Trucks geliştirme mühendisleri 
GenH2 Kamyon’u, benzer bir Merce-
des-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağ-
layacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1,2 milyon 
kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve 
toplam 25 bin çalışma saati anlamına 
geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, tıpkı 
her yeni nesil Actros gibi son derece zorlu 
testlerden geçmek zorunda. Araç, sadece 
testin ilk birkaç haftasında zorlu kullanım 
koşullarında dinamometre üzerinde yüzler-
ce kilometre kat etti ve ayrıca pist ortamın-
da acil frenleme veya bozuk zeminde sürüş 
gibi çok farklı koşullarda test edildi. 
Yeni bileşenlerle tamamen   
yeni araç konsepti
GenH2 Kamyon, tamamen yeni tasarla-
nan; yakıt hücresi sistemi, elektrikli güç 
aktarma sistemi ve özel soğutma ünitesi 

gibi bileşenlere sahip. Bu bileşenlerin araç 
üzerindeki ağırlık ve konumu kamyon 
kullanım özelliklerini etkilemekte olup, 
mühendislerinin özellikle testler sırasında 
odaklandığı zorlayıcı yol koşullarının neden 
olduğu titreşimler, yakıt hücreli kamyonu 
geleneksel araçlardakinden farklı kuvvet-
lere maruz bırakıyor. Erken bir aşamada bu 
konuda kapsamlı bilgi elde etmek ve olası 
problemleri test aşamasında çözmek için; 
GenH2 prototipleri, planlanan seri üretim 
özellikleri olan 25 ton azami yüklü kütle ve 
40 ton katar ağırlığı ile test edilmektedir.

Sıvı hidrojen çok sayıda  
avantaj sunuyor
Daimler Trucks, fiziksel koşullara bağlı 
olarak aynı depolama hacminde, gaz 
halindeki hidrojene kıyasla, daha yüksek 
enerji yoğunluğuna sahip olduğundan sıvı 
hidrojeni tercih ediyor. Buna bağlı olarak, 
sıvı hidrojenle doldurulan bir yakıt hücreli 
kamyon, çok daha küçük ve daha düşük 
basınç sayesinde daha hafif depolarla yeti-

nebiliyor. Bu, daha büyük bir kargo alanı ve 
daha yüksek bir taşıma kapasitesi anlamına 
gelirken daha fazla hidrojen de depolana-
biliyor. Tüm bunlar günün sonunda menzili 
arttırıyor. Bu nedenle, seri üretim GenH2 
Kamyon, eşdeğer gelen dizel kamyonlar 
gibi, planlanması zor uzun mesafeli sürüşler 
ve birden fazla gün süren seferler için uy-
gun bir yapı sergiliyor.

Daimler Trucks uzmanları, sıvı hidrojen de-
polama teknolojilerinin gelişimini de sür-
dürüyor. Mühendisler, GenH2 Kamyon’un 
zorlu testlerine devam ederken, yılsonuna 
kadar yeni depo sistemini prototiplerde kul-
lanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Araç-
lar, seri üretim sürecine kadar, sadece sıvı 
hidrojen depo sistemleriyle test edilecek. 
O zamana kadar GenH2 Kamyon’un test-
lerinde bir ara çözüm olarak gaz halindeki 
hidrojen depo sistemi kullanılacak. Daimler 
Trucks, böylece gaz ve sıvı olmak üzere her 
iki hidrojen türünün de teknik olarak uygu-
lanabileceğini gözler önüne serecek.
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Türkiye’nin lider otobüs üreticisi 
Otokar, halk otobüsü alanında 

iddiasını sürdürüyor. Kullanıcı 
beklenti ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak tasarlayıp ürettiği Kent LF 
otobüsü ile sektörde fark yaratan 

Otokar, yeni teslimatını İstanbul’daki 
halk otobüsçülerine gerçekleştirdi. 

Basamaksız alçak girişi, geniş iç 
hacmi, düşük işletme giderleri ve 

dayanıklılığı ile eşsiz bir konfor sunan 
6 adet Kent LF, düzenlenen törenle 

hizmet vermeye başladı.

Otokar’dan 
halk otobüsçülerine  
6 KENT LF teslimatı

Halk otobüsçü esnafının
tercihi otokar oldu
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
şehir içi otobüs alanında teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor.  Kullanıcı 
beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlayıp ürettiği araçlarla kullanıcısına 
üst düzey konfor, dayanıklılık ve düşük 
işletme giderlerini bir arada sunan Otokar, 
İstanbul’daki halk otobüsçülerine 6 adet 
Kent LF otobüs teslimatı gerçekleştirdi. 
Yeni otobüslerin satışı, Otokar Bayii Atalay 
Otomotiv tarafından gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin yanı sıra 50’yi aşkın ülkede 
milyonlarca yolcuyu üst düzey konforla 
taşıyan Otokar Kent LF’lerin teslimat töreni 
Atalay Otomotiv’in İstanbul Esenyurt’taki 
merkezinde gerçekleşti. Törene, İstanbul 
Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı Naci Yağız, Yeni 

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı Yalçın 
Beşir, Yeni Mavi Marmara A.Ş. Başkanı 
Ramazan Güler, kurumların üst düzey 
yöneticileri, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar 
Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otokar 
Otobüs Satış Müdürü Murat Torun, Otokar 
Otobüs Bölge Satış Yöneticisi Sebahattin 
Yılmaz, Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmet Atalay, Atalay Otomotiv Satış 
Müdürü Ali Rıza Atalay ve Atalay Otomotiv 
Satış Müdürü Emre Atalay’ın katılımlarıyla 
gerçekleşti. Sahip olduğu özelliklerle şehir 
içi toplu taşımacılığın vazgeçilmezi olan 
Kent LF’ler kurdele kesiminin ardından 
Abdulhamit Akhan, Abdulkerim Akhan, 
Rahmi Tuna, Osman Tanrıkulu, Önder 
Otomotiv ve Vizyon Ulaşım’a teslim edildi. 

Gerçekleşen törende Türkiye’nin dört 
bir yanında ve dünyada birçok ülkede 
toplu ulaşımda ortak tercihin Kent LF 
olduğuna dikkat çeken Otokar İç Pazar 
Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, 
“Kent otobüslerimiz ile bir kez daha 
İstanbul’da tercih edilmekten mutluyuz. 
Gerçekleşen alımların tüm taraflar için 
hayırlı olmasını dileriz. İstanbul’dan 
Almanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, 
Malta’dan Romanya’da milyonlarca kişi 
işine, sevdiklerine ulaşmak için toplu 
taşımada Kent LF’ler ile seyahat ediyor. 
Otokar olarak yenilikçi ve çevreci araçları 
üreterek modern şehirlerde toplu taşımaya 
katkı sağlamaktan mutluyuz. Üretimin 
haricinde satış sonrası hizmetlerle de her 
zaman kullanıcımızın yanında; araçlarımızın 
daima arkasındayız” açıklamasını yaptı. 
Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Atalay ise şehir içi toplu taşıma 
alanındaki gözdesi Kent LF otobüslerinin 
teslimatını gerçekleştirdikleri için mutluluk 
duyduklarını dile getirirken, yeni araçların 
hayırlı olmasını diledi. 

TOPLU ULAŞIMDA METROPOLLERİN 
VAZGEÇİLMEZİ: OTOKAR KENT LF
İç ve dış modern görüntüsü, çevreci 
motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra 
ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan 
Kent LF, düşük işletme giderleriyle de 
kullanıcısına her daim maliyet etkin 
çözümler üretmesini sağlıyor. Güçlü kliması 
ile her mevsim ferah yolculuk vadeden 
araç, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda 
sıkışmayı önleyici sistemiyle maksimum 
güvenlik sunuyor. Basamaksız girişi ve tam 
alçak tabanı, engelli yolcuların erişimine 
sağladığı kolaylık ve geniş iç hacmi ile 
yolculara modern ve eşsiz bir konfor sunan 
Otokar Kent LF, sahip olduğu özelliklerle 
Türkiye’de ve yurt dışında şehir içi toplu 
taşımacılıkta büyük beğeni topluyor.
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Güneş Lojistik, başta Almanya ve İşviçre 
olmak üzere tüm Avrupa hatlarında hızlı 
ve eskpress karayolu taşımacılığı hizmeti 
veriyor. Komple taşımacılık operasyonlarını 
yöneten Güneş Lojistik, yükün acil 
durumlarda ulaşması için güvenli ve 
zamanında teslimatları ile ön plana çıkıyor. 

Renault Trucks çekicileri, 1 milyon 
km’ye kadar sorunsuz kullandık 
Filolarında 750 bin km’de Renault Trucks 
çekici olduğunu belirten Güneş Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Güneş; 

“Araçlarımızın sürüş konforu, verimliliği 
ve yakıt tüketimi kadar performansları 
ve düzenli servis hizmetleri sayesinde 
operasyonlara hiç sorunsuz devam 
edebilmelerinden çok memnunuz. Daha 
önce 1 milyon km’ye kadar sorunsuz 
kullandığımız Renault Trucks Premium 
çekicilerimiz oldu. Zaten uzun soluklu 
işbirliğimiz de bunun kanıtıdır” şeklinde 
açıkladı. Güneş, Renault Trucks araçların 
düşük işletim giderleri ve yüksek 
performansları ile toplam sahip olma maliyeti 
anlamında emsallerinden farkına da değindi.  

Pandemiye rağmen iş hacmimiz arttı 
Teslimat sırasında gündemi de değerlendiren 
Yusuf Güneş; “Pandemi döneminde lojistiğin 
önemi anlaşıldı ve iş hacimlerimiz arttı 
ancak süreç, lojistik firmaları için zorlayıcı 
oldu. Getirilen yeni kurallar, kısıtlamalar ve 
karantina süreçleri zaman zaman Türk lojistik 
firmalarının yurtdışındaki firmalar ile rekabet 
gücünün önüne set koydu. Sürücülerimiz 
için büyük vize sorunları da yaşıyoruz. Bu 
sorunların tümü, lojistik firmaları için zorlayıcı 
olurken iş hacmimizde düşüş yaşamadık 
ve bu döneme rağmen filo yatırımı 
yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu. 
Satış sonrası hizmetler de önemli 
Teslimatta açıklamada bulunan Koçaslanlar 
Otomotiv Hadımköy Şube Müdürü Ahmet 
Sezer, 25 yıldır sorunsuz devam eden 
işbirliklerinin altını çizerek; “Güneş Lojistik 
ile çeyrek yüzyıllık bir iş birliğimiz var ve 
hem alımlarında hem de satış sonrası 
hizmetlerinde sorunsuz operasyonlarımıza 
devam ediyoruz. Her zaman araç bakımlarını 
Renault Trucks yetkili bayi olarak bizlerle ve 
Renault Trucks Orijinal Parçaları kullanarak 
devam ediyorlar. Böylece araçlarını 
yüksek kilometrelere kadar ilk günkü 
performansında kullanabiliyorlar” diye belirtti. 

Güneş Lojistik 25 yıllık
Renault Trucks 

tercihini
taçlandırıyor

Kurulduğu yıldan bu yana Renault Trucks 
çekiciler ile hizmet veren Güneş Lojistik, tek markalı filosuna yatırım yapıyor. 

Güneş Lojistik, 1996 yılından bu yana Renault Trucks çekiciler ile hizmet sunuyor. 
Yeni yedi adet Renault Trucks T460 alımı gerçekleştiren Güneş Lojistik, tek markalı filosu sayesinde 

ekspress operasyonlarını yüzde yüz müşteri memnuniyeti ile sürdürüyor. 
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Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv, 
İstanbul, Çorlu, Bursa, Bolu, Düzce ve 
Sakarya’da tamamlanan ilk bölge rotasında 
büyük bir ilgi ile karşılandı. Renault Trucks 
D-MED 4x2 ve 6x4 kamyonların yakından 
incelendiği etkinliklerde, kooperatifler 
ve taşımacılık profesyonellerinin çalışma 
alanları da ziyaret edildi. 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslanlar, etkinlikler 
sonrasında açıklamada bulunarak; 
“Özellikle pandemi sürecinde değişen 
tüketim alışkanlıkları doğrultusunda şehir 
içi dağıtım araçlarının önemi daha da 
arttı. Renault Trucks D-MED serimiz, gerek 
tonaj, gerek kasa uzunlukları, gerekse 
sağladığı avantajlı hacimler sebebiyle 
segmentinde öne çıkıyor. Bu geniş yelpaze, 
gıda ve soğuk zincir sektöründe farklı 
araç ihtiyaçlarını karşılarken, dayanıklı 
tüketim mallarında tenteli veya açık kasa 
araç ihtiyacıyla da örtüşüyor. Bu nedenle 
Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle 
taşımacılık sektörünün profesyonellerine 
ve kendi işini yapan kobilere yeni D- MED 
serisini yakından inceleme fırsatını sunmayı 
planladık” diye belirtti. 

250 bg ve 280 bg alternatifleri ile sunulan 
Renault Trucks D-MED kamyonlar, tam 
otomatik şanzıman, havalı süspansiyon ve 
klima donanımı ile segmentinde opsiyonel 
olan birçok özelliği standart hale getiriyor. 
Renault Trucks D-MED kamyonlar, 4x2 
ve 6x2 seçenekleri ile sunuluyor. Tüm 
üstyapı yüksekliklerine ve kabinlere uygun 

D-MED serisi, bütün dağıtım hizmetlerinin 
gerekliliklerini en üst noktada karşılıyor.

İlk rotada büyük ilgi
Etkinliklerde araçların büyük ilgi 
gördüğüne değinen Mahmut 
Koçaslanlar; “Pandemi nedeniyle 
özel tedbirler alarak buluşmalarımızı 
gerçekleştirdik. Taşımacılık sektörünün 
bu etkinliğe gösterdiği ilgiden ve yeni 
ürünleri tanıma hevesinden çok mutlu 
olduk. Renault Trucks D- MED araçların 
uygulamalara göre özelleştirilebilen farklı 
dingil ve kasa ölçüleri olması ve her işin 
ihtiyacını karşılayabilen donanımları 
takdir edildi. Sınıfının en ekonomik 
yakıt tüketimine sahip olması nedeniyle 
beğeni topladı. Aracın dizayn ergonomisi 
sebebiyle manevra kabiliyetinin yüksek 
olması ise beğenilen diğer bir özelliğiydi” 
şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks D-MED buluşmaları, 
Ege’de devam ediyor 
Renault Trucks D-MED kamyonların 
Türkiye turu, İzmir, Denizli ve Antalya 
illeri ile devam edecek. 16 Haziran 
ve sonrasında etkinlikler, Mersin ve 
Adana’da gerçekleştirilecek. 

Renault Trucks, D-MED kamyonun 
ilk rotasını başarı ile tamamladı

Renault Trucks, yetkili bayi 
Koçaslanlar Otomotiv ile D-MED kamyonların Türkiye turunun ilk etabını tamamladı. 
Taşımacılık profesyonelleri ile buluşulan etkinliklerde yeni araçlar, büyük ilgi gördü. 
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Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, “Geliştirilmiş görüş alanına sahip yeni 
Volvo FM, tüm segmentlerde en iyi çalışma alanını sunmak üzere 
tasarlandı. Taşımacılık sektörünün en önemli değerleri arasında 
yer alan sürücüler, yeni Volvo FM ile operasyonlarını başarıyla 
yürütebilecek. Bu denli konforlu ve çok yönlü bir aracı sektörün 
beğenisine sunmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Sürücüler için inşa edilmiş mobil ofis
Yeni Volvo FM’in kabini, bir metreküpe kadar ekstra 

alan ve daha fazla ışık sağlayan yükseltilmiş A 
sütunlarına sahip. Daha fazla saklama alanı 

sunan Yeni Volvo FM’in iç mekânı, yeni renkleri 
ve dinamik ekranlı yeni gösterge paneli 

ile fark yaratıyor. Yeni gösterge paneli, 
sürücünün sürüş durumuna bağlı olarak 
önemli bilgileri kolayca görebileceği ve 
dört farklı ekran görünümü arasında 
seçim yapabileceği kullanıcı dostu bir 

ara yüze ve 12 inçlik yüksek 
ekran çözünürlüğüne sahip. 
Gelecekteki güncellemelere ve 
bağlantılı hizmetlere hazır olan 
gösterge tablosu, sürücünün 
etkileşimlerini kolaylaştırmak 
ve kritik bilgilere erişirken 
dikkat dağıtıcı unsurları en aza 
indirmek üzere tasarlandı.

Volvo Trucks
yeni Volvo FM’i tanıttı

Temsa İş Makinalarının distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, 
daha yüksek seviyede konfor, güvenlik ve yakıt verimliliği 
sağlayan yeni Volvo FM’in tanıtımını gerçekleştirdi.
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Yeni Volvo FM’de isteğe bağlı olarak 9 inçlik 
bir yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlen-
ce, navigasyon desteği, sürüş bilgileri ve 
kamerayla izleme özelliği sunuluyor. Erişi-
mi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerin-
deki düğmeler, sesli komut veya doğrudan 
dokunmatik ekran kontrol paneli ile sürü-
cünün birçok yönden etkileşim kurmasına 
olanak tanıyor. 

Bununla birlikte, hem gösterge tablosunda, 
hem de yan ekranda çok sayıda dil seçeneği 
bulunuyor. Sürücü odaklı yaklaşımı merke-
zine alan Volvo Trucks ek olarak, direksiyon 
simidinin yeni yatırılabilir kolon seçeneğiyle 
kullanıcılarına daha ergonomik bir sürüş 
pozisyonu sağlıyor. Volvo Trucks Tasarım 
Sorumlusu Carina Byström, yeni Volvo FM’in 
sürücüler için sağladığı fırsatlar için şunları 
söyledi: “Sürücüler için güvenli, konforlu ve 
ferah olanı sunma yolunda amacına ulaşan 
yeni Volvo FM, ürün gamımızda yer alan 
çok yönlü bir araç. Yeni Volvo FM’de yer alan 
alçaltılmış kapı hattı, yeni dikiz aynaları ve 

yolcu köşe kamerası ile oldukça geniş açılı 
bir görüş elde ettik.”

Yüksek konfor için 
iyileştirilmiş yaşam alanı

Yeni yataklı kabin, yükseltil-
miş yatak ve iyileştirilmiş 

saklama alanlarına sahip 
. Ergonomik olarak 

tasarlanan yeni ve 
daha ince I-Shift 

vites kolu, 
koltuk pozis-

yonundan 
yatak 
pozis-
yonuna 
geçme-
de ko-
laylık 
sağlı-
yor. 

Soğuk, sıcak ve gürültüyü engellemeye yar-
dımcı olan güçlendirilmiş yalıtımı sayesinde 
kabin konforu daha da yukarı taşınıyor.
Cesur görünümüyle yenilenen dış tasarım
Yeni Volvo FM’in dış tasarımı, kamyonların te-
mel aldığı akıllı teknolojileri yansıtan tasarıma 
sahip yeni “V” şeklinde farlarla ön plana çıkıyor. 
Markanın kimliğini yansıtan Volvo logosu ve 
yeni ön ızgara paneli, daha cesur ve kendinden 
emin bir görünüm sunuyor.
Yeni ve otomatik güvenlik özellikleri
Sürücüler için iyileştirilmiş görüşün yanı sıra, 
yeni Volvo FM’in güvenliği artırılan diğer 
özellikleri arasında, yokuş aşağı inerken 
istenmeyen hızlanmayı önlemek için maksi-
mum hızı ayarlayan yokuş iniş hız sabitleyi-
cisi ve 0 km/saat dahil tüm hızlarda çalışan 
Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) bulunuyor.
Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı 
ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik 
özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik 
Kontrollü Fren Sistemi (EBS) yeni Volvo 
FM’de standart olarak bulunuyor. Şerit Ko-
ruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik 
sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksi-
yon seçeneği de opsiyonel olarak sunuluyor.
Yüksek verimlilik ve   
geliştirilmiş yakıt tasarrufu 
Mevcut yürüyen aksam ve şasi konfigü-
rasyonlarının çeşitliliği, yeni Volvo FM’in 
çok çeşitli uygulamalarda daha yüksek 
yakıt tasarrufu sağlayacak şekilde özelleş-
tirilebiliyor. Avara ve itici aksların dönüş 
açılarında yapılan iyileştirmeler kamyona, 
yoğun şehir trafiğinde tam anlamıyla 
kullanılabilen olağanüstü manev-
ra kabiliyeti de sağlıyor.

Yeni Volvo FM hakkında bilgiler
Kabinler: Yataksız kabin, Yataksız alçak 
kabin, Yataklı kabin, Yataklı alçak kabin, 
Globetrotter kabin, Ekip kabini. Kişisel 
tasarım için dış ve iç döşeme paketleri.
Motorlar: Dizel motorlar farklı  
emisyon standartlarıyla sunuluyor. 
Volvo FM’in seçili pazarlarda Euro 6, 
D Kademesi uyumlu, gazlı LNG motor 
seçeneği de mevcut.
Vites değiştirme sistemi: Farklı 
uygulama alanları için I-Shift  
yazılım paketi.
Lambalar: Halojen veya LED farlar.
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Naturelgaz gelirlerini % 46 artırdı
FAVÖK’ü 21.6 milyon TL’ye ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global 
Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz’ın satış 

gelirleri 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 46 
artışla 125.2 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin 
FAVÖK’ü de bir önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 49 artışla 21.6 milyon TL’ye 
yükselirken, net karı 858 bin TL oldu.Hasan Tahsin Turan
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Şirketin güçlü ilk çeyrek finansal 
performansını değerlendiren Naturelgaz 
CEO’su Hasan Tahsin Turan, “Sağlıklı 
bilanço yapımız sayesinde güçlü sonuçlar 
elde ettik. 2020 yılı sonunda 105 milyon 
TL olan net borç rakamımız, halka arzdan 
sağladığımız nakit girişi ile 2021 yılının ilk 
çeyreği itibarıyla 26 milyon TL net nakit 
fazlası olarak gerçekleşti. Yeni yatırımlar 
ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme 
imkanlarını değerlendirirken, yeni 
ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata 
geçirmek için çalışacağız” dedi.

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri 
ve Global Yatırım Holding iştiraki 
Naturelgaz, 2021 yılının ilk çeyreğine 
ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 
yılının ilk çeyreğinde Naturelgaz’ın satış 
gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 46 artarak 125.2 milyon 
TL olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, 
amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
49 artarak 21.6 milyon TL’ye yükseldi. 
Naturelgaz’ın özkaynakları 358.1 milyon 
TL seviyesinde gerçekleşirken, üç aylık 
net dönem karı 858 bin TL oldu.

Naturelgaz’ın 2021 yılının ilk çeyreğinde 
satış hacmi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 49 artarak 48.2 
milyon Sm3 seviyesine yükseldi. Şirketin 
satış hacmindeki artış büyük ölçüde 
Şehir Gazı satışlarındaki büyümeden 
kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, 
SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG 
dağıtım operasyonlarının devir alınarak 
Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi 
sonucunda sağlanan inorganik büyüme 
de şirketin satış hacmindeki artışa 
önemli katkı sağladı.

Oto CNG’de istasyon   
sayısını 21’e çıkaracak
2021 yılının ilk çeyreğinde iş geliştirme 
faaliyetlerine de devam eden Naturelgaz, 
Şubat ayında Petrol Ofisi ile Oto CNG paza-
rının geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması 
imzaladı. Anlaşma kapsamında, Petrol 
Ofisi’nin 12 istasyonunda kendi marka ve 
lisansları ile Oto CNG satışı yapmayı hedef-
leyen Naturelgaz, bu anlaşmayla birlikte 
Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.
Naturelgaz hisselerinin yüzde 30’u, 1 Ni-
san 2021 tarihi itibarıyla halka arz edilerek 
Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NTGAZ ko-
duyla işlem görmeye başladı. 2021 yılının 
enerji sektöründeki ilk halka arzı olan 
Naturelgaz’ın, 8,50 TL sabit fiyatla gerçek-
leştirdiği talep toplamaya yurt içi bireysel 
yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal 
yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal 
yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Halka 
arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL 
olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların 
yüzde 60’ı yurt içi bireysel, yüzde 30’u yurt 
içi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurt dışı ku-
rumsal yatırımcılara tahsis edildi.
‘2021 yılına güçlü bir   
başlangıç yaptık’
Şirketin 2021 yılı ilk çeyrek finansal per-
formansını değerlendiren Naturelgaz 
CEO’su Hasan Tahsin Turan şunları söyle-
di: “Naturelgaz olarak 2021 yılının ilk çey-
reğini oldukça başarılı finansal sonuçlarla 
geride bıraktık. FAVÖK rakamımız geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 
artış gösterdi. Bu performansımızda, satış 
hacmimizdeki artışın ve etkin maliyet 
yönetiminin büyük etkisi oldu. Pandemi 
döneminin olumsuz etkilerini en aza indi-
rebilmek için operasyonel verimliliğe ve 
risk yönetimine her zamankinden daha 
fazla önem verdik, operasyonlarımızı kur 
riskinden arındırdık. Sağlıklı bilanço yapı-
mız sayesinde güçlü sonuçlar elde ettik. 
2021 yılının geri kalanında da satış hac-
mimizi artırarak taşımalı doğal gaz paza-
rındaki lider konumumuzu güçlendirmek 
üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” 
Şirketin nakit akışını iyileştirirken borçluluk 
oranını da önemli ölçüde düşürdüklerini 
belirten Turan, “2020 yılı sonunda 105 
milyon TL olan net borç rakamımız, halka 
arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2021 
yılının ilk çeyreği itibarıyla 26 milyon TL net 
nakit fazlası olarak gerçekleşti. Bu sayede, 
önümüzdeki dönemde finansman giderle-
rimizde de ciddi azalma bekliyoruz” dedi. 

‘Yatırımlarımız devam ediyor’
2021 yılında yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme 
faaliyetlerine de devam edeceklerini vur-
gulayan Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin 
Turan, “Naturelgaz olarak amacımız, müş-
terilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi 
çözümler üretmeye devam etmek. Yeni 
yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki 
büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni 
ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata 
geçirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.
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Dinamik sürüş 
simülatörü test 

sürücülerine test 
pistindeymiş gibi subjektif 

bir sürüş izlenimi verir.

Continental sürüş
simülatörü ile yılda 100 bin

km tasarruf sağlayacak

Teknoloji şirketi ve Premium lastik 
üreticisi Continental, orijinal ekipman 
lastiklerini daha etkili bir şekilde 
geliştirmeyi mümkün hale getiren 
son teknoloji bir sürüş simülatörüne 
yatırım yapıyor. Bu simülatör sayesinde 
profesyonel test sürücüleri sanal 
ortamda gerçekçi sürüş senaryolarını 
hayata geçirebilecek. Böylece testler 
esnasında yılda yaklaşık 100.000 
kilometre tasarruf elde edilecek.
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Continental, daha verimli, sürdürülebilir 
ve gelecekte müşterilerin gereksinimlerini 
tam olarak karşılayan premium orijinal 
ekipman lastikleri geliştirmek için son 
teknoloji bir dinamik sürüş simülatörüne 
yatırım yapıyor. Ansible Motion‘ın üreticisi 
olduğu bu yüksek teknoloji kurulumu, 
2022 yılının ortalarında, Continental 
bünyesindeki, Avrupa‘nın en büyük 
lastik test merkezi olan Contidrom‘da 
hayata geçirilecek. Lastiklerin ve test 
aracının sürüş dinamiği parametrelerini 
tam olarak hesaplayabilen simülatör 
içerisinde sürücünün de bulunduğu 
(DIL) sistem, yüksek hareket kabiliyeti 
sayesinde Continental‘in profesyonel 
test sürücülerine, tıpkı test pistinde 
yapılan lastik testleri gibi, subjektif sürüş 
izlenimleri verebilecek. Test sürücüleri, 
geliştirilen yeni lastikleri farklı sanal test 
senaryolarında ve sürüş koşullarında 
deneyimleyebilme imkânına sahip olacak.
Karmaşık yapılı ve zaman alan Premium 
lastiklerin geliştirilmesi sürecini yeni 
dinamik sürüş simülatörü sayesinde 
daha verimli hale getireceklerini 
söyleyen Continental Lastik Araştırma 
ve Geliştirme Müdürü Dr. Boris Mergell, 
„Otomotiv endüstrisinde yaşanan sanal 
geliştirme sürecini lastik sektöründe 
de aktif olarak şekillendirmek istiyoruz. 
Yeni simülatör, en modern teknolojiyi 
profesyonel test sürücülerimizin geniş 
tecrübesi ile buluşturuyor. Continental, 
bu yenilikçi hibrit test teknolojisini 
kullanan öncü şirket olacak“ dedi.
Testler esnasında yılda yaklaşık 
100.000 kilometre ve 10 bin test 
lastiğinden tasarruf
Yeni sürüş simülatörü, lastik geliştirme 
konusunda birçok fayda sağlıyor. 
Lastik geliştirme çalışmaları ve test 
düzenlemeleri sanal dünyaya geçtiğinde, 

zamandan, maliyetten ve değerli 
kaynaklardan tasarruf sağlanacak. 
Gerçek yollar yerine sürüş simülatöründe 
tamamlanan her test döngüsü, daha az 
test lastiği anlamına geliyor. Bu yatırım, 
Continental’in 2030 yılına kadar çevresel 
ve sosyal sorumluluk içeren ticari 
faaliyetleriyle sektörünün lider lastik 
üreticisi olma hedefini de destekliyor. 
Continental Binek Lastikleri Geliştirme 
Müdürü Dr. Holger Lange, “Gelecekte 
test sürücülerimiz gerçek yollarda veya 
test pistlerinde daha az direksiyon başına 
geçtikçe her yıl test için yaklaşık 100 
bin kilometre daha az yol kat edilmiş 
olacak. Ayrıca yılda yaklaşık 10 bin 
test lastiğinden de tasarruf edebiliriz” 
dedi. Bu zamana kadar, lastiklerin 
gerçek hayatta kullanım senaryolarına 
uyarlanması için çok sayıda test lastiğinin 
üretilmesi gerekiyordu. Bu simülatör 
sayesinde, gelecekte ciddi anlamda 
daha az sayıda prototipin yapılması 
hedefleniyor.

Simülatör çok yönlü    
test imkânları sunuyor
Test pilotu, simülatörde her bir araç 
modeli için çok özel bir lastik deseni ile 
sürüş yapıyor. Tüm parametreler istenilen 
anda dijital olarak ayarlanabiliyor. Bu 
da yeni lastik modellerinin, elektrikli, 
hibrit ve içten yanmalı motorlu binek 
ve ticari araçlar dâhil olmak üzere farklı 
kullanım alanlarında, sürüş koşullarında 
ve farklı yüzeylerde öngörülebilir şekilde 
ve güvenilir sonuçlarla test edilebileceği 
anlamına geliyor. 
Continental, son simülasyon teknolojisi 
Ansible Motion Delta S3‘ü tercih 
ediyor. Dört çarpı dört metreye çıkan 
hareket alanı, daha yüksek çözünürlük 
ve sanal dünyada lastikleri doğru bir 
şekilde değerlendirme kabiliyeti ile 
Delta S3, Continental mühendislerinin 
hızlanmaları daha uzun süreliğine 
canlandırmalarına imkân tanıyacak. Bu 
da şerit değiştirme, manevra, dar ya da 
uzun yol ve farklı zeminlerde sürüş gibi 
daha gerçekçi deneyimleri garanti ediyor.

Continental yenilikçi test 
yöntemlerinde lider
Continental uzun yıllardır yenilikçi lastik 
test teknolojilerini kullanmada sektöre 
öncülük ediyor. Contidrom‘da 2012 
yılından beri kullanılan dünyanın ilk 
otomatik ve havadan bağımsız fren analiz 
sistemi (AIBA; Otomatik Indoor Fren 
Analizi), Contidrom tesisinde kullanılacak 
olan yeni sürüş simülatörüyle benzerlik 
gösteriyor. Ayrıca, 2018 yılından beri 
şirket, ABD’nin Teksas eyaletinde yer 
alan tesislerinde otonom test araçları 
ile yaptığı lastik testlerinde de lider 
konumda bulunuyor.

Simülatörün esnekliği 
sayesinde lastikler her 
türlü sürüş koşulunda 

ve farklı zeminlerde 
test edilebilir.

Test sürücülerinin gerçek 
bir araçtaymış gibi tepki 

vermesine olanak sağlayan 
gerçek boyutlardaki 

kabin, ilgi çekici bir sürüş 
deneyimine katkıda 

bulunur.
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Türkiye’nin en köklü otomotiv yedek 
parça dağıtım markalarından Martaş 

Otomotiv, ülke çapındaki dağıtım 
ağını yeni iş birlikleri ile güçlendirmeye 

devam ediyor. Şirket bu kapsamda 
Ford Otosan ile yaptığı anlaşmanın 

ardından firmanın Türkiye’deki yetkili 
yedek parça bayi ağına katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Martaş 
Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı 
“Günümüz yedek parça dünyası, artan 
model sayıları ve buna bağlı binlerce farklı 
parça çeşidi ile yönetimsel olarak daha 
kompleks hale gelmiş durumda. Parçaya 
ulaşmak için talep edilen servis zamanı 
günden güne azalıyor ve bu da şirketleri 
dağıtım ağlarını daha da güçlendirmeye 
yönlendiriyor. Bu birliktelik Ford Otosan 
ürünlerinin Martaş Otomotiv’in sahip 
olduğu güçlü satış ve dağıtım ağı ile ilk elden 

ülkemizin her noktasına en kısa zamanda 
ulaşmasını sağlarken, Martaş Otomotiv’e de 
sektörde yeni iş fırsatları sunacaktır” dedi.
Otomotiv satış sonrası sektöründe 40 yılı 
geride bırakan ve farklı ürün gruplarında 
faaliyet gösteren 150’den fazla yerli ve 
yabancı markanın satış, pazarlama ve 
dağıtım operasyonlarını yürüten Martaş 
Otomotiv, yatırımlarla başlattığı 2021 yılında 
yeni iş birlikleri için atağa geçti. Şirket bu 
kapsamda Ford Otosan ile hayata geçirdiği iş 
birliği ile Türkiye’deki dağıtım ağını daha da 

Martaş Otomotiv
Ford Otosan’ın yetkili yedek 

parça bayi dağıtım ağına katıldı

Erdem Çarıkcı
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güçlendirmeyi amaçlıyor. Martaş Otomotiv, 
Ford Otosan ile yaptığı anlaşmanın ardından 
firmanın Türkiye’deki yetkili yedek parça bayi 
ağına katıldı. Söz konusu iş birliği ile Martaş 
Otomotiv, tarihinde bir ilki hayata geçirerek, 
ilk defa bir orijinal ekipman tedarikçisinden 
(OES) doğrudan bayilik alarak dağıtıma 
başlamış oldu. 
“Bu iş birliğinin ardından büyük bir 
sinerji oluştuğuna inanıyoruz”
Ford Otosan ile yapılan iş birliği ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Martaş Otomotiv 
Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, iki firma 
arasındaki anlaşmanın önemine dikkat çekti. 
Çarıkcı “Martaş Otomotiv artık Ford Otosan’ın 
Türkiye’deki yetkili yedek parça bayi ağına 
katıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük araç 
üreticilerinden Ford Otosan’ın yine ülkemizin 
en etkin ve yaygın satış ve dağıtım ağına sahip 
Martaş Otomotiv’i kendi iş ortağı seçmesiyle 
büyük bir sinerji oluştuğuna inanıyoruz. 
Otomotiv pazarı her geçen gün büyüyor, 
gelişiyor. Günümüz yedek parça dünyası, 
artan model sayıları ve buna bağlı binlerce 

farklı parça çeşidi ile yönetimsel olarak daha 
kompleks hale gelmiş durumda.  Parçaya 
ulaşmak için talep edilen servis zamanı 
günden güne azalıyor ve bu da şirketleri 
dağıtım ağlarını daha da güçlendirmeye 
yönlendiriyor. Bu birliktelik Ford Otosan 
ürünlerinin Martaş Otomotiv’in sahip olduğu 

güçlü satış ve dağıtım ağı ile ilk elden 
ülkemizin her noktasına en kısa zamanda 
ulaşmasını sağlarken, Martaş Otomotiv’e de 
sektör içinde yeni iş fırsatları yaratacaktır. Ford 
Ailesi’ne bize duydukları güven için teşekkür 
ederken, iş birliğinin her iki firmaya da hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 
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Başkan Hasan Kılca’dan 5 Haziran Dünya Günü mesajı:

Çevreci projelerimizle
Karatay’ı geleceğe taşıyoruz

Karatay’da yeşil alanların sayısını artırma 
çalışmalarını her geçen gün hızlandıran 
Karatay Belediyesi, ilçe genelindeki park 
ve bahçeler ile yeşillendirme sahalarında 
bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması 
yapıyor. 
Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki 
toplam 60 bin metrekarelik alanda 
yürütülen çalışmalarla, her geçen gün ‘Yeşil 
İçinde Bir Karatay’ oluşturuluyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 
hem belediyenin söz konusu alanlarda 
yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek 
hem de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 
kutlamak amacıyla bir açıklama yaptı. 

Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda çevreci ve 
yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarıyla

Karatay’ı çok farklı bir noktaya taşıdı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da çevrenin önemine ve

korunmasına dikkat çekmek için her yıl 
kutlanan “5 Haziran Dünya Çevre Günü” 

dolayısıyla bir açıklama yaparak bu alanda 
yaptıkları çalışmaları 

değerlendirdi. 

Çevreye dair derin 
bir sevgi ve büyük 
hassasiyetlerinin 
olduğuna vurgu yapan 
Başkan Hasan Kılca, 
gelecek nesillere daha 
yeşil bir Karatay bırakmak 
için çalıştıklarını söyledi. 
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Gelecek nesillere çok daha temiz, yeşil ve 
yaşanabilir bir Karatay bırakmak adına 
tüm ekipleriyle gece gündüz demeden 
çalıştıklarının altını çizen Başkan Hasan 
Kılca; çevreci ve yenilenebilir enerjiye 
dair birçok projeyle Karatay’ı geleceğe 
taşıdıklarını söyledi. 

60 BİN METREKARELİK ALANDA 
PARK VE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMA 
YAPIYORUZ
Belediye olarak yürüttükleri söz 
konusu projeler hakkında bilgi veren 
Hasan Kılca, şunları dile getirdi: “Kadim 
medeniyetimizde ve inancımızda 
yeşilin, ağacın, çevrenin ve doğanın yeri 
apayrıdır. Ağacı ve yeşili korumak ise 
herkesin insanlık görevidir. Çünkü gelecek 
nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve 
en paha biçilmez miras, yaşanabilecek 
bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. 
Karatay Belediyesi olarak bizler de bu 
bilinçle hareket ederek medeniyetimizin 
en temel göstergelerinden birisi olan 
doğayı korumak ve çevreye katkı 
sunmak için çevreyle ilgili yatırımlarımıza 
büyük önem veriyoruz. ‘Daha Yeşil Bir 
Karatay’ sloganıyla hareket ediyoruz 
ve bu doğrultuda ekiplerimiz, şu anda 
ağaçlandırma sahalarımızın yanı sıra 
ilçemizin dört bir yanında ağaçlandırma 
ile yeşillendirme çalışması yapıyor. İlçe 
genelinde toplamda 60 bin metrekarelik 
bir alanda yeşillendirme ve park çalışmamız 
bulunuyor. Bugüne kadar birçok parkı 
ilçemize kazandırdık. Belediye olarak 
belirlediğimiz 24 noktada da ağaçlandırma, 
yeşil alanlar ve oyun gruplarından oluşan 
mahalle parklarının yapımına başlıyoruz. 
Bu mahalle parklarımızı; Balsatan, 
Göktaşı, Cerrah, Erenkayalar, İldeniz, 

Batman Hoca, Sururi Ali, Akbörk, Eser, 
Kayalıbağ, Elmacıoğlu, Ayazağa, Seyit 
Vehbi, Şahinyurdu, Sebil, Ayrılık, Toplumcu, 
Küçükgül, Balcıoğlu, Kızılören, Altınsuyu 
ve Üzümcü Sokakları ile Ahmet Hamdi 
Caddesi üzerinde hayata geçireceğiz. Bu 
parklarımızı da tamamlayarak inşallah en 
kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine 
sunacağız. Bu projelerimizin yanı sıra 
önümüzdeki dönemlerde ihtiyacın olduğu 
daha birçok noktamıza da park yapımına 
devam edeceğiz. Çünkü temel hedefimiz, 
geleceğimiz ve gelecek nesillerimiz. 
Bugün ilçemize ektiğimiz her bir fidan 
ve yaptığımız her bir park, yarın gelecek 
nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes 
demektir. Bunun için de tüm ekiplerimizle 
sahada çalışmalarımızı arttırarak ve 
çeşitlendirip geliştirerek sürdüreceğiz.” 

KARATAY’DA GERİ DÖNÜŞÜM 
EVLERDEN BAŞLIYOR
“Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi” ise, 
Karatay Belediyesi’nin geri dönüşümü daha 
geniş bir tabana yayan en dikkat çekici 
projeleri arasında yer alıyor. 
Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma 
Grubu tarafından da desteklenen ve 
gönüllülük esasına dayanan söz konusu 
proje kapsamında bugüne kadar 40 binin 
üzerinde konutta çalışma yapıldı. İlçe 
genelindeki bütün evlere bilgilendirici 
broşürler dağıtan ve Sıfır Atık konusunda 
kısa eğitimler veren Karatay Belediyesi, 
bu konuda belirli bir farkındalık 
oluşturarak ilçe genelinde ortaya çıkan 
atıkların kaynağında ayrı toplanıp 
dönüştürülmesine katkı sunuyor. 
“Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi” ile 
Karatay’daki evsel atıklar kaynağında 
ayrıştırılıyor ve ekonomik değeri bulunan 
kâğıt, karton, plastik, cam, metal ve 
kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra 
atık yağlar, atık ilaçlar ile piller; çöplerden 
ayrı bir şekilde toplanıp bertaraf edilip 
ekonomiye veya kullanıma kazandırılıyor. 

KARATAY’DA YAŞANALABİLİR BİR 
GELECEK, EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Geri Dönüşüm Evden Başlar” projesiyle 
çok daha temiz, daha yeşil ve yaşanılabilir 
bir Karatay’ı geleceğe taşıma hedefinde 
olduklarını kaydetti. 
Bu konuda vatandaşlarla çok güzel bir 
işbirliği içerisinde olduklarının altını çizen 
Başkan Hasan Kılca, “Günlük yaşantımızda 
oluşan atıkların uygun bir şekilde toplanıp 
geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde 
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eğitimler veriyoruz. Böylece atıklar, 
vatandaşlarımızın da desteğiyle evlerde 
türüne göre toplanıyor ve kaynağında 
ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor. Sıfır 
atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin 
duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Bu 
vesileyle projemize katkı sunan tüm 
hemşehrilerime bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

KARATAY’IN YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMLARI GÖZ DOLDURUYOR
Karatay Belediyesi’nin çevreci yatırımları 
arasında yer alan 2 adet güneş enerji 
santrali de ilçeye önemli katma değer 
sağlayan önemli projelerden. Toplamda 
1,2 megavatlık olan güneş enerji santralleri 
sayesinde Karatay Belediyesi, belediye 
hizmet binası başta olmak üzere ilçenin 
bütün park ve tesislerin aydınlatmasını söz 
konusu tesislerden karşılıyor. 
Bölgenin güneş enerjisi potansiyelini 
değerlendirmek amacıyla enerjide yeni 
bir dönem başlatan Karatay Belediyesi, iki 
güneş enerji santralinden yılda ortalama 
1,5 milyon lira kazanç sağlıyor. Toplamda 
1.300 KW güç üreten söz konusu tesisler 
sayesinde belediyeye ait tüm tesislerin yıllık 
elektrik ihtiyacı kadar enerjisini güneşten 
karşılıyor. Söz konusu projeler sayesinde 
980 tonu aşan sera gazı salınımının da 
önüne geçen Karatay Belediyesi, Güneş 
Enerji Santrallerinden her yıl 2.580 MWh 
enerji üretiyor. Böylelikle hem çevremize 
hem de ekonomimize katkı sağlıyor.  

“SIFIR ATIK”TA KARATAY FARKI 
Karatay Belediyesi; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
öncülüğünde başlayan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından büyük bir başarıyla 
yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ni de çok 
önemsiyor. 
Karatay Belediyesi’nin “Sıfır Atık Eylem Planı 
ve Yeni Yönetim” kapsamındaki projeleri, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da 
ödüllendirildi. Ödülünü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine 
Erdoğan’ın da katıldığı programda Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden 
alan Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ülke genelinde ‘Sıfır Atık’ projelerini 
en fazla destekleyen ve hayata geçiren 
belediyelerden birisi olduklarını söyledi. 
Başkan Hasan Kılca, ilçe genelinde “Sıfır 
Atık” ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve 
yürüttükleri projeler hakkında şunları 
kaydetti: “İlçemiz genelinde geri dönüşüme 
katkı sağlamak adına Karatay’ın birçok 
noktasına yerleştirdiğimiz 3 bin 783 adet 
kumbara kafesin yanı sıra rutin olarak 

vatandaşlarımıza mavi poşet de dağıtıyoruz. 
Caddelerimizde her 500 metrede bir olmak 
üzere geri dönüşüm kumbaraları koyduk. 
Bu kapsamda ilçemizde son 3 yılda 19 bin 
880 ton ambalaj atığı toplandı. Tüm site 
ve apartmanlarımız ile bütün okullarımıza 
yönelik eğitim çalışmalarımız da devam 
ediyor. 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 
4 bin 850 konutta yüz yüze eğitim 
gerçekleştirdik. Apartman yöneticilerimize 
geri dönüşüm kafesleri ve poşetlerini 
teslim ediyoruz. Atıkların geri dönüşümünü 
arttırmak ve bunu teşvik etmek amacıyla 
yeni bir çalışma başlattık En fazla atık 
toplayan site ve apartmanlarımıza çeşitli 
ödüller veriyoruz. Bunun dışında ilçemizin 
10 farklı noktasına 8 ayrı atığın ayrışmasına 
imkân sağlayan Mobil Atık Getirme 
Merkezleri kurduk. 176 farklı noktada 
oluşturduğumuz Giysi, Ayakkabı ve Tekstil 
Ürünleri Geri Dönüşüm Kumbarası ile 
aylık ortalama 15 ton tekstil atığını geri 
dönüşüme ve ekonomiye kazandırıyoruz. 
Yine 50 noktada atık yağların toplanabildiği 
sistemimiz mevcut. 300 noktada atık 
pil kumbaralarımız var. İlçemizin ana 
arterlerine 250 adet Geri Dönüştürülebilir 

Atık Kumbaraları yerleştirdik. Aile 
Sağlığı Merkezi’nde bulunan 50 adet 
Atık İlaç Kumbaraları ile tarihi geçmiş ve 
kullanılmayan ilaçların yine toprağa veya 
suya karışmasını önlüyoruz. Merkeze uzak 
mahallelerimizde 38 farklı noktaya Zirai 
Ambalaj Toplama Noktaları oluşturduk. Tüm 
bu sıfır atık çalışmalarımızla birlikte 2020’de 
4 bin 880 ton atık toplandı. Toplanan atıklar 
sayesinde 44 bin 500 ağacın kesilmesini 
önledik, 30 bin 605 litre yakıt tasarrufu 
sağladık. 8 milyon 56 bin 870 kw enerji 
tasarrufu sağladık ve 55 bin 600 metreküp 
suyun israfını önledik.”

İŞTE KARATAY BELEDİYESİ’NİN  
“SIFIR ATIK” ORDUSU!
Sıfır Atık Projesi’ne 2018’den bu yana katkı 
vermeye devam eden Karatay Belediyesi, 
şu ana kadar her türlü atığın kaynağında 
toplandıktan sonra ayrıştırılıp bertaraf 
edilmesi ve ekonomiye kazandırılması 
için pek çok proje yürütüyor. Karatay 
Belediyesi “Sıfır Atık” çalışmalarını 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
bünyesindeki 28 kişilik ekiple yürütüyor. 
Ekipler, toplamda 20 araçla yaptıkları 
söz konusu çalışmalarla ilçe genelinde 
bugüne kadar çok önemli mesafeler aldı. 
Karatay Belediyesi bu kapsamda ilçe 
genelinde 100 adet çim kafes, 50 adet 
bitkisel atık yağ kumbarası, 50 adet atık ilaç 
kumbarası, 38 adet zirai ambalaj atıkları 
kumbarası, 30 adet mavi geri dönüşüm 
kumbarası, 110 adet mavi geri dönüşüm 
kafesi, 10 adet mobil atık getirme merkezi, 
1 adet 1. Sınıf atık getirme merkezi, 1 adet 
atık geçici depolama alanı, 300 adet atık 
pil kumbarası, 3 bin adet iç mekân kutusu, 
10 ton atık toplama poşeti, 50 adet 6’lı 
atık toplama kumbarası ile 45 adet 5’li atık 
toplama kumbarası olmak üzere toplamda 
3 bin 783 adet kumbara ve kafes yerleştirdi. 
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Yurt içi 6-16 ton kamyon pazarında 
liderliğini devam ettiren Anadolu Isuzu, 
yetkili satış bayisi  Çetaş Otomotiv 
tarafından meşrubat ve gıda sektörünün 
deneyimli isimlerinden Okan Coşkun 
Meşrubat’a NPR 3D serisi kamyon 
teslimatı yaptı. Parkurundaki tüm araçları 
Isuzu olan ve toplam 70 adet Isuzu 
kamyonuyla hizmet veren Okan Coşkun 
Meşrubat, Avcılar’daki merkezinde 

düzenlenen törenle 25 adet NPR 3D ile 
filosundaki Isuzu ailesine yenilerini ekledi. 
Törene Okan Çoşkun Meşrubat Yönetim 
Kurulu Başkanı Mücahit Coşkun,  Genel 
Müdür Okan Bolkan  Anadolu Isuzu Satış 
Direktörü Yusuf Teoman, Satış Müdürü 
Atakan Gürler, Bayi Kanalı Yöneticisi  
Arif Bugeker ve Filo ve Özel Müşteriler 
Yöneticisi Hamdi Toker Isuzu Çetaş Genel 
Müdürü Gülay Kökbaş, Satış Yöneticisi 

Haydar Romancı  katıldı.
Sn. Yusuf Teoman, “Çetaş bayimiz aracılığı 
ile yapılan bu teslimattan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Okan Coşkun Meşrubat, 
filosuna kattığı araçlar için  bir kez daha 
Anadolu Isuzu’yu tercih etti. Çok eskilere 
dayanan ilişkimizi yeni teslimatlarımızla 
daha da güçlendirdik. İş birliğimizi yeni 
projelerde de çözüm ortağı olarak devam 
ettireceğiz.” dedi.

Okan 
Coşkun 
Meşrubat 
Anadolu 
Isuzu’dan 
25 adet 
NPR 3D 
aldı
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Anadolu Isuzu, filosundaki
araçların tamamı Isuzu olan 
Okan Çoşkun Meşrubat’a 
25 adet NPR 3D
teslimatı yaptı.
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Türkiye’nin önde gelen ticari araç 
üreticilerinden Anadolu Isuzu, Ar-Ge 
ve inovasyon konusundaki yetkinliği 
ile ulaşımda yaşanan teknolojik 
gelişmelere paralel olarak yeni nesil 
uygulamaları tüm iş süreçlerine adapte 
ediyor. Endüstri 4.0 çalışmalarına 
hızla devam eden Anadolu Isuzu, bu 
kapsamda üretim süreçlerine yenilik 
getiren “Robotik Kaynak ve Plazma 
Kesim Paketi”ni geliştirdi. Anadolu 
Isuzu’nun otobüs gövde hatlarında 
yatırımını yaptığı 6 eksenli endüstriyel 
robot ile araç gövde kesme ve kaynak 
işlemleri daha verimli ve yüksek 
kalitede yapılıyor. Sistem, otobüs 
karoseri hattında otobüs modelleri 
için kaynaklı birleştirme ve profil kesim 
operasyonlarında kullanılmak üzere 6 
eksen Endüstriyel Robot, GR serisi Çift 
İstasyon Gantry, kaynak paketi, plazma 
kesim ünitesi, otomatik tel kesme ve 
torç temizleme ünitesi ve diğer robot 

ekipmanlarından oluşuyor.   
İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri 
ürün ve hizmetlerine adapte 
etmeye odaklandıklarını belirten 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan, “Dijitalleşme, akıllı 
ürünler ve elektrikli araçlara geçişi 
ana stratejik yönelimlerimiz olarak 
kabul ediyor, geleceğe yönelik olarak 
kapsamlı yapılanmalar ve yatırımlar 
gerçekleştiriyoruz. Kamyon ve otobüs 
fabrikamız için var olan üstün üretim 
ve kalite yönetim sertifikası IM’e (Isuzu 
Monozukiri) bir kez daha hak kazanırken, 
kamyon grubunda Avrupa’da tek, 
otobüs alanında ise dünyada tek 
IM sertifikalı tesisi olma özelliği 
gösteriyoruz. Ar-Ge’deki yetkinliğimiz ve 
Endüstri 4.0 çalışmalarımız kapsamında 
hayata geçirdiğimiz “Robotik Kaynak 
ve Plazma Kesim Paketi” ile üretimde 
daha verimli ve daha yüksek kaliteli bir 
noktaya ulaşacağız” dedi.

Anadolu Isuzu Ar-Ge’deki 
gücü ile üretim süreçlerini 
iyileştirmeye devam ediyor
Anadolu Isuzu, Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında otobüs üretim 
hatlarında hayata geçirdiği “Robotik Kaynak ve Plazma Kesim Paketi” ile 
üretim süreçlerinde daha yüksek verimlilik ve daha yüksek kalite hedefliyor.

Anadolu Isuzu’nın 
Sesli Uyarı Sistemi 
VOICE’a  TESİD’den 
Yenilikçilik Ödülü
Anadolu Isuzu bu yıl 19’uncusu düzenlenen 
TESİD “Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri”nde ticari 
araçlarda bir ilk olan sesli uyarı sistemi “VOICE” 
ile jüri özel ödülünün sahibi oldu.  Türkiye’nin 
ticari araç markası Anadolu Isuzu sesli uyarı 
sistemi “VOICE” uygulaması ile Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından ödüle 
layık görüldü. Anadolu Isuzu, TESİD’in bu yıl 
19’uncusunu düzenlediği “Yenilikçilik ve Yara-
tıcılık Ödülleri”nde büyük firma kategorisinde 
jüri özel ödülünün sahibi oldu.  
Sesli uyarı sistemi VOICE (Vehicle Of Integra-
ted Communication Environment) Anadolu 
Isuzu’nun yenilikçiliğe verdiği önem doğrultu-
sunda geliştirildi. Sistem, emniyet ve konforu 
artırma hedefiyle araçlara eklenen yeniliklerin 
gösterge ekranında fazla yer kaplaması nede-
niyle sürücünün dikkatinin dağıldığı fikrinden 
doğdu. VOICE ile araçta görsel olarak çıkan 
uyarılar sesli olarak sürücüye bildiriliyor. Bu 
şekilde sürücünün gözünü yoldan ayırmasına 
gerek kalmadan araç ve aracın o andaki duru-
mu hakkında bilgi veriliyor. Ticari araçlarda bir 
ilk olan sistem ile araçtaki uyarı ve öneriler sü-
rücüye farklı dillerde sesli olarak aktarılabiliyor.
Türkiye’de geliştirilmiş ürünlerin 
saygınlığını artırıyor 
TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülü ile firma 
içinde yenilikçilik yaratıcılık yaklaşımlarını de-
ğerlendirme olanağı vermek, bu alanda sinerji 
yaratmak, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları 
ortaya çıkarmak hedefleniyor. “TESİD Yenilikçi-
lik ve Yaratıcılık Ödülleri”, Türkiye’de geliştirilmiş 
ürünlerin, kullanıcılar gözündeki saygınlığını 
artırıyor ve firmaların, akademik kuruluşlar ile 
işbirliğini olumlu etkiliyor. Geleneksel olarak 
“KOBİ” ve “Büyük Firma” olmak üzere iki kate-
goride verilen ödüllerin kapsamı, 2020 yılından 
itibaren, “Girişimci (Startup) Firma” ve “Doktora 
Tezi” ödülleri de eklenerek genişletildi.  
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Erensoy Turizm’in 12 adet 
Mercedes-Benz Sprinter siparişi
5 aracın teslimatı ile tamamlandı

Erensoy Turizm, satın aldığı 12 adet Sprinter Minibüs ile ilk kez
Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi. Mercedes-Benz Finansal

Hizmetler’insağladığı avantajlı kredi imkânları ve çok yıllık kasko desteğiyle
filosunu gençleştiren Erensoy Turizm, bünyesindeki araç sayısını da artırdı.
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İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, 
Adana ve Isparta illerinde, şehir içi yolcu 
taşımacılığı, şehirlerarası tur ve gezi 
organizasyonları, özel transfer hizmetleri 
alanlarında faaliyet gösteren Erensoy 
Turizm, ilk kez Mercedes-Benz yıldızlı 
araçları filosuna ekledi. Erensoy Turizm, 
2021 yılında gerçekleştirdiği toplamda 12 
adetlik Mercedes-Benz Sprinter Minibüs 
alımının son 5 adedi ile filosundaki araç 
sayısını artırmış oldu. 
Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’in 
satışını gerçekleştirdiği araçların 
teslimat töreni, Kurtköy lokasyonunda 
gerçekleştirildi. Teslimat töreninde, 
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Filo Satış Koordinatörü Cihangir 
Eradagör, Gülsoy Otomotiv İstanbul 
Anadolu Şube Genel Müdürü Serkan Açar, 
Gülsoy Otomotiv Florya Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Gülsoy 
Otomotiv İstanbul Anadolu Şube Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, 
araçları Erensoy Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Polat ve Erensoy Turizm 
Genel Koordinatörü İsmail Ahmet Polat’a 
teslim ettiler.
Erensoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Polat; “Taşımacılık sektöründe 
köklü bir değişimin olması gerektiğine 
inanarak, çağın gereksinim duyduğu 
kıstasları da göz önüne alarak yepyeni bir 
hizmet anlayışıyla sektöre adım attık. Bu 
doğrultuda araç filomuza ilk kez Mercedes-
Benz yıldızlı araçları kattık. Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlı 
kredi ve kasko imkanları sayesinde 12 adet 
Sprinter Minibüsümüzün 9’unu Gülsoy 
Otomotiv’den bünyemize katmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Mercedes-
Benz Otomotiv Yöneticileri’ne, bu satışın 
gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı 
Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Otomotiv’e 
ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e 
sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları 
için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Uzun yıllar 
sürecek bir iş birliğine imza attığımıza 
inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
Mercedes-Benz Sprinter
Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından 
günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 
2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana 
Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, 
Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana 
seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği 
sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve 
beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. 
Aracın temelini, maksimum seviyede 
modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. 
Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve 

şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve 
personel servisi hizmeti veren, nakliye ve 
kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için 
yeni çözüm önerileri sunuluyor.
Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 
10+1’den 22+1 kişiye kadar   
farklı seçenekler
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter 
deneyiminin ardından Yeni Sprinter 
Minibüs; ister personel, ister okul aracı 
olarak, 10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş 
olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi 
ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 
noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları 
ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. 
Yeni Sprinter’de hem ön hem de yolcu 
bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan 
kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası 
için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile 
de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.
Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa 
sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer 
alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek 
yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha 
düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.
Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu 
elektrik destekli deri direksiyon simidi, 
süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız 
sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu 
artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, 
yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik 
ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu 
Mercedes-Benz multimedya sistemi ile 
de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni 
Sprinter Minibüs modellerinde standart 
olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon 
sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip 
renkli gösterge panelindeki, hem de 10 
inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
multimedya sistemindeki fonksiyonlara 
erişim sağlanıyor.
Teknolojik özellikleriyle 
segmentinde konforlu bir deneyim
Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan 
itiş ya da önden çekiş seçenekleri 
sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan 

itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın 
yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca 
önden çekişli araçların 80 mm daha alçak 
olan yükleme eşiği de ticari kullanımda 
yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve 
kullanım konforunu artırıyor.
Önden çekişli Sprinter modellerinde 
sunulan 9 kademeli tork konvertörlü 
otomatik şanzıman, ticari araç pazarında 
önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, 
kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman 
da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri 
arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın 
vites oranları yakıt ekonomisi ile atak 
sürüş özellikleri arasında mümkün olan 
en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın 
beraberinde getirdiği bir diğer önemli 
avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı 
olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri 
manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız 
edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla 
kullanım konforunu destekliyor.
Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı 
konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve 
optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne 
çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, 
kullanım amacına göre şekillendirilebilen 
saklama alanları da kullanıcıların kabin 
içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.
Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik 
alanındaki standartları belirleyen yeni 
Mercedes-Benz Sprinter, alanında çıtayı 
yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi 
DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif 
Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı 
“ATTENTION ASSIST” gibi elektronik 
asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye 
destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, 
görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri 
Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına 
sahip modern park yardımcısı veya cam 
silme işlemi esnasında maksimum görüş 
alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek 
Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni 
sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor. 
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü dünyanın önde gelen iş, maden 
ve endüstri makinaları üreticisi Komatsu, 
içinde bulunduğumuz 2021 yılında 100. 
yaşını kutluyor. 100. yıl kapsamında, Japon 
üretici Komatsu “Birlikte Değer Yaratmak” 
marka vaadi ile geçmiş deneyimini 
gelecek yıllara aktarma yol haritasını ve 
100 yıllık yolculuğunu özetleyen “100 
Yıl Birlikte Değer Yaratmak” videosunda 
tanıttı. 
İş ve maden makinalarının lider markası 
Komatsu 1921 yılında Japonya’nın 
Komatsu şehrinde, bölgedeki 
bakır madeninin kapatılmasının 
ardından, buradaki ekonomik değerin 
sürdürülebilmesi amacıyla kuruldu. 
Bu tarihten itibaren üstün kalite ve 
teknoloji, inovasyon, küresel erişilebilirlik, 
çalışanların ve toplumun gelişimi 
ilkeleriyle faaliyetlerini sürdürdü. 
Yatırımlar, stratejik satın almalar ve 
iş birlikleri ile etki alanını genişletti. 
Türkiye pazarına ise 1983 yılında Temsa 
İş Makinaları iş birliği ile girdi. Türkiye’nin 
sektördeki en uzun süreli iş birliği olan 
bu distribütörlük çerçevesinde, Temsa 
İş Makinaları üstün Komatsu ürün 
ve hizmetleri Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan pazarlarına sunuyor.
100. yıla özel yeni kurum kimliği
Bir asrı geride bırakan Komatsu, 
kuruluşundan beri uyguladığı değerleri 
100. Yılında sürdürülebilirlik çerçevesinde 
yeniden ele aldı. Müşterileri ve toplumlar 
için hizmet odaklı bir yaklaşım belirleyen 
ve birlikte büyüyüp birlikte gelişmeyi 
amaçlayan dünya devi Komatsu 100. 

Yılında marka vaadini “Birlikte Değer 
Yaratmak” olarak yenilerken, marka 
amacını ise “İnsanların, iş dünyasının 
ve gezegenimizin birlikte geliştireceği 
sürdürülebilir bir gelecek için teknolojik 
inovasyon ve üretim aracılığıyla değer 
yaratmak” olarak duyurdu ve kurumsal 
değerlerini ise “hırs, azim, iş birliği ve 
özgünlük” olarak tanımladı.  
Bu doğrultuda akıllı teknolojiler, entegre 
sistemler, dijitalleşme, sıfır atık ve sıfır 
emisyon konularını odağına alan Komatsu, 
sonraki 100 yıl boyunca madencilik, inşaat, 
ormancılık, endüstriyel makine ve tarım 
sektörlerine hizmet sunmayı, yenilikçi 
ürün ve teknolojileriyle bu sektörlerdeki 
müşterilerini, sürdürülebilirlik hedefleri 
için desteklemeyi amaçlıyor.
Japonya merkezli Komatsu dünya 
geneline yayılmış 85 üretim tesisi ve 46 
yedek parça merkezi ile hizmet veriyor. 
Geçtiğimiz son 10 yılda 600 bin iş ve 
maden makinası ile endüstriyel ürünü 
müşterileri ile birleştiren Komatsu, 
ürettiği makinaların tüm parçalarını kendi 
bünyesinde üretmesi ve forkliftten kaya 
kamyonuna tüm segmentlerde ve her 
tonajda üretim yapması ile rekabette öne 
çıkıyor. 100 yıllık tarihinde sektörde pek 
çok ilke imza atmış olan Komatsu, dünya 
genelindeki 17 eğitim merkezi ile de 
sektörde kalifiye iş gücünü desteklemeye 
devam ediyor. 
Komatsu ayrıca kuruluş ruhuna sadık 
kalarak faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki 
toplumlar için de değer yaratmayı 
sürdürmeye devam etmeyi hedefliyor. 
Bu çabanın bir yansıması olarak geçen 
yıl Komatsu çalışanlarını hem işte 
hem de kişisel yaşamlarında iyilik 
peşinde koşmaya teşvik eden çevrimiçi 
platform “One World One Komatsu” 
projesini hayata geçirdi. Çalışanların 
sürdürülebilirlik odaklı kampanya ve 
yarışmalara katılabildikleri, fikirlerini 
paylaşabildikleri ve iş arkadaşlarıyla 
etkileşim kurabildikleri platform, bireysel 
eylemleri, daha geniş kapsamlı ortak 
bir harekete dönüştürerek birlikte daha 
sürdürülebilir bir gelecek kurmayı 
amaçlıyor.

Köklü
marka 

Komatsu 
tam 100 
yaşında

İş ve maden makinaları sektöründe 
sağlamlığı ve yüksek kalitesi ile 

öne çıkan Japon üretici Komatsu, 
kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyor. 

Ülkemizde distribütörlüğünü 1983 
yılından beri Temsa İş Makinaları’nın 

yürüttüğü dünya devi Komatsu, 
100. yaşına özel olarak, marka 

vaadini, değerlerini ve amaçlarını 
sürdürülebilirlik 

bakış açısıyla duyurdu. 
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GAZ Grubu yeni GAZelle 
NN hafif ticari araçlarının  

üretimine ve satışına başladı

Sakarya, Türkiye, 7 Haziran 2021– GAZ Türkiye, 
Sakarya’daki montaj hattında Euro 6 Cummins 

2.8L (170 hp) motorlu yeni GAZelle NN’nin seri 
üretimine başladı. Şirket ilk olarak tek kabin 

(1+2) 3.5 ton taşıma kapasiteli uzun şase 
kamyonet versiyonunu piyasaya sürüyor.

Yeni ticari araç, Türkiye’deki  GAZ 
bayilerinde çok cazip fiyatlarla 

satışa sunuldu.
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GAZelle NN, yeni bir hafif ticari araç 
modelinden daha fazlası olacak ve 
yeni nesil GAZ araçlarının temelini 
teşkil edecektir. Çok yönlü, güvenilir ve 
düşük maliyetli GAZ ticari araçlarının 
yeni modelleri ve versiyonları artık bu 
platform üzerinde geliştirilecek. Türkiye’de 
satışa sunulacak ilk versiyonlar, 3.5 ton 
kapasiteli, 3745 mm dingil mesafeli 
uzun şase, 3 koltuklu kamyonetler ve 
yerel tedarikçi desteğiyle farklı üstyapı 
seçeneklerine sahip olacaktır. 
Yeni 6 ileri manuel şanzıman
Yeni GAZelle, GAZ’ın kendi bünyesinde 
geliştirilen 6 vitesli joystik şanzımanıyla 
birlikte sunulmaktadır. Yeni şanzımanla 
GAZelle NN daha iyi bir çekişe ve sürüş 
konforuna sahip olmakta, yakıt tüketimi 
ve ses seviyesi de azalmaktadır. Şanzıman 
ömrü şimdi 300.000 km’ye kadar çıkmakta 
ve  torku ise 450 Nm’ye  yükselmektedir.
Yeni Euro-6 motor
Yeni GAZelle NN, 500.000 km’nin üzerinde 
hizmet ömrüne sahip modern dizel 
Cummins Euro-6 2.8L (170 hp ve 360 
Nm’ye kadar tork) motora sahip olacaktır.
Yeni Tasarım Kabin
Yeni tasarım, GAZelle NN şimdi daha 
dinamik, canlı ve modern bir görünüme 
sahip. GAZelle NN yaratıcıları en son 
otomotiv tasarım trendlerini uyguladı: 
yeni keskin hatlara sahip LED ön farlar 
anında dikkatinizi çekecek. Ön tampon, 
motor kaputu ve çamurluk artık daha 
estetik ve dikkat çekici.
Yeni GAZelle’de LED farlar    
300.000 km ömürlüdür
Türkiye’deki tüm GAZelle NN araçlar 
güvenilir Lassa lastikleri ile donatılmıştır.

GAZ Grubu İhracat Direktörü Leonid 
Dolgov: “GAZelle NN, Türkiye’deki 
müşterilerimizin çok beklediği bir ürün. 
Her şeyden önce, yeni Euro-6 motora, 
Temmuz’da standart olarak gelecek sürücü 
hava yastığına ve rekabetçi bir fiyata 
sahip bir araç. Ayrıca yeni GAZelle, çok 
yönlülüğü ve efsanevi Rus dayanıklılığına 
sahip olduğu için sahiplerine çok daha 
fazlasını veriyor. GAZelle NN veya Yeni 
NEXT, yeni nesil aracımızdır ve GAZ’ın ana 
ihracat pazarı olan Türkiye’de geniş  fırsatlar 
sunmaktadır. Yakında Türkiye’de GAZelle 
NN Panel Van satışlarına da başlayacağız.

GAZ Türkiye Genel Müdürü  
Cengiz Yüksel:
GAZ Türkiye olarak GAZelle NN’yi 
satmaya başlayan GAZ Grubu’nun Rusya 

dışındaki ilk yan kuruluşu olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizden 
Türkiye’de üretilen GAZelle ticari 
araçlar hakkında sürekli olumlu geri 
bildirimler alıyoruz. Yeni model de tıpkı 
diğer GAZ ürünleri gibi şase üzerine 
inşa edilen bir tasarıma sahip. Bunun 
anlamı deformasyon riski olmadan her 
türlü iş ihtiyacına yönelik çeşitli üst 
yapılara uyumlu olmasıdır. Türkiye’deki 
müşterilerimiz, GAZ araçlarının manevra 
kabiliyetinin yüksek, sağlam, bakımı 
kolay ve uygun maliyetli olduğunu 
söylemekte. Araçlarımıza bayilerimizin 
anlaşmalı olduğu lokal üst yapıcılar 
ile 22 metreküp kargo kapasitesine 
kadar tenteli veya kapalı kasa 
uygulanabilmektedir.
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ZF, Avrupa’daki
ticari araçlar için Goodyear 

ile güçlerini birleştirdi

ZF ve Goodyear, karma ve çok markalı kargo filoları ile treyler 
üreticilerini destekleyen entegre bir filo ve lastik yönetimi 

çözümü sağlamak için ortak olacak. İş birliği, Avrupalı filoların 
ve treyler üreticilerinin yürürlüğe girecek olan AB genel güvenlik 

yönetmeliklerine uymasını sağlayacak. İş ortaklarının gelişmiş dijital 
bağlantı çözümleri, daha çevreci mobiliteyi ve filo optimizasyonunu 

destekleyerek filoların genel araç kullanımını iyileştirmesinin yanı 
sıra yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmasına yardımcı olacak.



652021   RADÜS DERGİSİ

Friedrichshafen, Almanya. ZF 10 
Haziran’da, Goodyear ile ZF’nin gelişmiş 
Wabco-Transics filo yönetimi çözümlerini 
(FMS) ve Goodyear’ın yüksek performanslı 
lastik portföyü ve mobilite çözümlerini bir 
araya getiren uzun vadeli bir anlaşmaya 
girdiğini duyurdu. ZF ve Goodyear, 
başlangıç olarak Avrupa ticari araç 
filolarına, karma ve çok markalı filoları 
destekleyen entegre bir filo ve lastik 
yönetimi paketi sunacak. Tek bir telematik 
kutusu olan TX-TRAILERPULSE™ tabanlı, 
birlikte çalışabilir ve esnek bir çözüm 
aracılığıyla filolar, Goodyear lastik verileri 
ve ZF’nin Transics FMS çözümleri, TX-
TRAILERFIT™ ve TXCONNECT™ dahil olmak 
üzere her iki şirketin hizmetlerine ve 
desteğine erişebilecek.

ZF’nin ticari araç kontrol sistemi bölümü ile 
birlikte EMEA bölgesinden sorumlu dijital 
müşteri hizmetler yöneticisi Peter Bal, 
“ZF’nin Goodyear ile olan iş birliği, Avrupa 
filolarına ve treyler üreticilerine tek duraklı 
bir filo yönetimi çözümünün faydalarını 
sunmak için ortak bir inancın ardındaki 
iki sektör liderinin uzmanlığından ve 
kapsamlı yeteneklerinden yararlanıyor” 
diye konuştu. “Azaltılmış donanım 
yatırımı ile entegre bir çözüm sağlama 
yeteneğimiz, Avrupa’nın ticari filolarının 
daha fazla verimlilik elde etmeye, 
güvenliği artırmaya ve kargo güvenliğini 
iyileştirmeye çalışırken basitleştirilmiş 
operasyonlardan yararlanabileceği 
anlamına geliyor. Sistem ayrıca filoların 
Temmuz 2022’den itibaren ağır ticari 
araçların aşamalı olarak lastik basınç takip 
sistemi (TPMS) ile donatılmasını gerektiren 
AB GSR5 düzenlemelerini karşılamalarına 
yardımcı olacak.”

Goodyear Avrupa Ticari Lastikler başkan 
yardımcısı Grégory Boucharlat, “ZF ile 
birlikte nakliye, lojistik, filo operatörleri 
ve üreticiler için sonuçları daha da ileriye 
taşımak üzere katma değer yaratacağız” 
dedi. “Birlikte çalışabilir proaktif lastik 
ve araç yönetimi çözümleri ve akıllı 
hizmetlerle güçlü bir fark yaratarak, tüm 
Avrupa’daki müşterilerimize en yeni, 
geleceğe dönük ve özelleştirilmiş desteği 
sunmaya devam ediyoruz.”

Filolara entegre bir filo ve lastik yönetimi 
çözümü sağlamak için ZF ve Goodyear, tüm 
römork frenleme sistemleri (T-EBS) ve lastik 
sensörlerinden elde edilen gerçek zamanlı 
verilerden yararlanacak. Bu, filo operatörlerini 
ve sürücülerini çok çeşitli eyleme geçirebilir iç 
görüler ve akıllı işlevlerle donatacak. Bunlar, 
araç parkı kullanımını optimize etmek ve 
aynı zamanda trafik kazalarını önlemeye ve 
planlanmamış araç arıza sürelerini azaltmaya 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pazarın 
daha açık ve sorunsuz entegre FMS talebini 
ele alan iş birliği, filolara hem ZF’nin filo 

yönetimi hizmetlerinin hem de Goodyear’ın 
yüksek performanslı ticari araç lastiği 
portföyünün birleşik faydalarını sağlayacak.

Araç güvenliğine net bir şekilde odaklanan 
birlikte çalışabilir çözüm, filoların ve treyler 
üreticilerinin, Temmuz 2022’den itibaren 
yürürlüğe girecek olan AB genel güvenlik 
yönetmeliğinin zorunlu kıldığı gelişmiş 
güvenlik işlevlerine uymasını sağlayacak. 
Gelişmiş lastik ve treyler işletim sağlığı 
bilgilerinin yanı sıra gelişmiş sürücü güvenliği 
izlemesi sağlayan iş birliği, AB’de her yıl 
bildirilen 200.000 yol kenarı olayının önemli 
ölçüde azaltılmasına da yardımcı olacak.

Treylerin yerleşik sistemlerinden ve 
lastiklerinden elde edilen zengin, gerçek 
zamanlı veriler daha yeşil mobiliteyi 
destekleyerek, filoların araç kullanımını 
optimize etmesine, yakıt tüketimini 
azaltmasına ve emisyonları düşürmesine 
olanak sağlayacak. Ortaklar, iş birliğinin 
bağlı treyler başına 2 tona kadar CO2 
emisyon azaltımı gerçekleştirebileceğini 
tahmin ediyor.

Müşterilerin tedarikçileri olarak herhangi 
bir şirketi seçme özgürlüğüne ek olarak, 
modüler ve genişletilebilir toplam 
mobilite teklifi, yalnızca gerekli işlevleri 
satın almaları gerektiği ve daha sonra 
ek hizmetler gerekirse yükseltme 
yapabilecekleri anlamına gelir. Filolar 
için operasyonel yönetim sistemlerinin 
uygulanmasını basitleştirerek, çok satıcılı 
sistemleri çalıştırmanın karmaşıklığı 
olmadan zengin, entegre bir veri seti 
sağlayacak ve kurulum sürelerini önemli 
ölçüde azaltacaktır. Bu kapsamlı hizmet 
yelpazesini destekleyen ZF ve Goodyear, 
filolar için güçlü bir destek sunacak.
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2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
üretim yüzde 23 ve otomobil üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
15 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
üretim 639 bin 661 adet, otomobil üretimi 
ise 416 bin 21 adet düzeyinde gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 52 oranında arttı 
ve 310 bin 325 adet olarak gerçekleşti. 
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-
Haziran döneminde üretim yüzde 43 
seviyesinde artarken, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 74 oranında, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 40 oranında arttı. 
2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 
ticari araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 121 arttı.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
15 oranında, otomobil ihracatı yüzde 
6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 461 bin 528 adet, otomobil 
ihracatı ise 297 bin 127 adet düzeyinde 
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Haziran 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 14,7 Milyar $ olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
14 artarak 4,8 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise yüzde 4 artarak 4 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti. 

OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI 
HAZİRANAYI SONUÇLARI
ÜRETİM
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 
oranında artarak toplam 639 bin 661 adet 
taşıt aracı üretildi.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 669 bin 
409 adet olarak gerçekleşti.
2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-
Haziran döneminde yüzde 43 seviyesinde 
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste  % 32
- Midibüste % 5 
- Minibüste % 7 oranlarında azaldı, 
- Kamyonette % 49
- Kamyonda % 135 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 

otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 
15 oranında artarak 416 bin 21 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör 
üretimi yüzde 120 oranında artarak 29 bin 
748 adet oldu.
Ocak-Haziran döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 65, 
ağır ticari araçlarda yüzde 60 ve traktörde 
yüzde 79 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam 
kapasite kullanım oranı yüzde 65 oldu.
PAZAR
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet 
seviyesinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 
325 adet oldu.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 
60 olarak gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam otomobil 
satışları yüzde 52, ithal otomobil satışları 
yüzde 49 ve yerli otomobil satışları yüzde 
51 oranlarında arttı.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI  “HAZİRAN” AYI 
SONUÇLARINI AÇIKLADI

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

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 67, ithal hafif ticari araç yüzde 
99 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 46 oranlarında arttı.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 121 artarak 17 bin 251 adet, 
kamyon pazarı yüzde 143 oranında artarak 15 bin 972 adet, otobüs pazarı yüzde 24 oranında artarak 660 adet düzeyinde ve midibüs 
pazarı yüzde 14 oranında azalarak 619 adet düzeyinde gerçekleşti. 

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 
yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 
pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 
17 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 0,4 
oranlarında artarken, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 0,3 oranında azaldı.
İHRACAT
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 297 
bin 127 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin yüzde 72’isini oluşturan 
461 bin 528 adet taşıt ihraç edildi. 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 

gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.
Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 36 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre yüzde 86 artarak 11 bin 387 
adet olarak gerçekleşti.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Haziran 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 
2020 yılına göre yüzde 34 oranında 

arttı ve 14,7 milyar $ oldu. Euro bazında 
ise yüzde 23 artarak 12,2 milyar € 
olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 24 oranında artarken, 
yan sanayi ihracatı da yüzde 51 
oranında arttı. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
yüzde 13,7 pay ile ihracat sıralamasında 
ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: OSD
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Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik 
odaklı tek şirketi olan, Anteo, Eracle, 

Tegrys markalarının yanı sıra Formula, 
Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve 

ticari lastikleri üreten  Prometeon Türkiye, 
sektörün ağır vasıta lastik yol yardım 

hizmeti ‘Pro Time’ ile müşterileri için fark 
yaratmaya ve filoların yanında olmaya 

devam ediyor. Müşterilerin ihtiyaçları 
ve talepleri göz önüne alınarak yeniden 
tasarlanan ‘Pro Time’, yurt içinde ve yurt 

dışında ağır ticari araçlar için lastik yol 
yardım hizmeti sunacak.

Prometeon, ağır ticari araçlara özel 
lastik yol yardım hizmeti ‘Pro Time’ı, 
müşterilerinin yol yardım ihtiyaçlarını 
kusursuz bir şekilde karşılamak üzere 
yeniden geliştirdi. Prometeon’un, 
filoların lastikten maksimum verimi 
alabilmelerine ve genel toplamda 
tasarruf elde etmelerine imkan sunan 
katma değerli çözüm ailesi ‘Pro 
Services’ içinde yer alan ‘Pro Time’ ile 
müşteriler, Türkiye ve Avrupa çapında 
yılın her günü 24 saat boyunca ağır 
ticari araçların lastikleri kaynaklı arızalar 
için yol yardımı hizmeti alabilecek.

Filo sahipleri, filo yönetimi 
için doğru maliyet planlaması 
yapabilecek
Yenilenen ve gelişen ‘Pro Time’, yardıma 
ihtiyaç duyan müşterilerin, Prometeon 
iş ortaklarına taleplerini iletmesiyle 
birlikte aracın hızlı ve verimli bir şekilde 
tekrar yola çıkması için gerekli yardımı 
sağlıyor. Gerçek zamanlı süreç takibi 
sayesinde müşteriler, çağrı merkezi 
tarafından sürecin her aşaması hakkında 
bilgi alabiliyor. Ayrıca, şeffaf süreçler 
ve fiyatlandırma politikası ile filo 
sahiplerinin filo yönetiminde doğru 
maliyet planlaması yapabilmesine de 
imkân sağlanıyor.  

Pro Time’dan yardım    
talep süreci nasıl ilerliyor?
Ağır ticari araç kullanıcısı müşterilerin, 
lastik kaynaklı arızalar için Prometeon 
Türkiye’nin dört bir yanındaki iş 
ortağı olan bayilerine yardım isteğini 
belirtmesiyle birlikte yol yardım talebi 
çağrı merkezindeki uzmanlara iletiliyor. 
Pro Time Çağrı Merkezi, müşterinin 
ihtiyacına göre hızlıca talebi işleme 
alıyor. Tüm süreçler, gece ve gündüz 
fark etmeksizin standart bir fiyat listesi 
sistemine göre ilerliyor. Çağrı Merkezi, 
aracın bulunduğu konuma en yakın 
uzman Pro Time servis sağlayıcısını 
yönlendiriyor ve sorunu en hızlı şekilde 
çözerek, aracın güvenli bir şekilde yola 
devam etmesini sağlıyor.

Prometeon’dan ağır ticari 
araçlara özel Türkiye ve Avrupa’yı 

kapsayan lastik yol yardımı
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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

IAA 07-12 Eylül 2021 Uluslararası Ticari Araç   ALMANYA VDA
  ve Yan Sanayii Fuarı Hannover

AUTOMECHANICS  24-26 Eylül 2021 Uluslararası Otomotiv LETONYA BT1
2021  Yedek parça,  Riga
  Aksesuar ve Servis 
  Ekipmanları Fuarı

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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Düden Şelalesi

Kepez İlçe 
sınırları 
içerisinde, 
Varsak Ma-
hallesi’nde 
bulunmak-
tadır. Düden 
Şelalesi çeşitli 
kaynaklarda, İs-
kender Şelale-
si ve Yukarı Düden Şela-
lesi olarak da geçmektedir. 
Aynı zamanda halk arasında Dü-
denbaşı Şelalesi diyenler de vardır. Eski 
Antalya-Burdur yolunun 28›inci kilomet-
resinde Kırkgözler’in 30’ncu kilometresin-

de Pınarba-
şı adında 
iki büyük 
karstik 
kaynak 

çıkmaktadır. 
Suyu bol bu 

iki nehir kısa 
bir akıştan sonra 

birleşerek Bıyıklı 
Düdeni içinde kay-

bolur. Bıyıklı Düdeni’nde 
kaybolan su 14 kilometre kadar 

yerin altında gittikten sonra Varsak 
Çöküntüsü’nün bir ucundan çıkar, çok 
kısa bir akıştan sonra çöküntünün öbür 

ucundan tekrar batar. Varsak’ta kaybolan 
su iki kilometre kadar yeraltı akışından 
sonra Düdenbaşı’nda yeryüzüne çıkar.
Yüzeyden hiç su akmadığı günlerde bile 
Düdenbaşı Şelalesi’nin altından saniyede 
en az 10 metreküp su yüzeye çıkar. Bu 
suyun maksimum debisi 94 metreküp, 
ortalaması ise saniyede 15-16 metre-
küptür. Düdenbaşı’nda yukarıdan şelale 
yaparak akan su Kepez hidroelektrik sant-
ralından gelen sudur. Düdenbaşı’ndan 
sonra koyunlar regülatöründe, iki ana 
kanala ayrılan Düden Çayı 9 kilometre 
sonra Antalya’nın doğusunda 40 metre 
yüksekliğindeki traverten bir eşikten şela-
le yaparak Akdeniz’e dökülür. 
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V FOR VANDETTA
Yönetmen: James McTeigue

Senarist: Lilly Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular: Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea

V,  2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece 
baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar 
ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma 

gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli 
V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. 

Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil 
eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını 
tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu 

sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. 
Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece 

epik bir hikayedir.

MARSLI
Yönetmen: Ridley Scott

Senarist: Drew Goddard, Andy Weir
Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark 
Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak 

ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini 
Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını 

ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal 
göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası 

bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için 
uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine 

gelecektir... Geçtiğimiz yılın en sevilen bilimkurgu kitaplarından 
biri olan Andy Weir imzalı The Martian, ülkemizde de yakın 

zamanda “Marslı” adıyla basılmıştı. Marsta mahsur kalan maharetli 
astronot Mark’ın günlüklerinden derlenen çetin bir hayat 

mücadelesini anlatan filmin başrolünde Matt Damon yer alırken 
kadroda kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain, Jeff 

Daniels ve Michael Pena gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen 
koltuğunda ise türün sevilen yönetmeni Ridley Scott var.
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DENEMELER
Yazar: Michel de Montaigne
Çevirmen: A. Göke Bozkurt

Yayınevi : İlgi Kültür Sanat Yayınları

Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp 
hesaplayan adam kara vermekte güçlük çeker; orta bir 
kafa da işleri götürür götürür, büyük ve küçük bütün 

girişimlere yeter.Dikkat ederseniz en iyi işler nasıl 
iş gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna 

karşılık,yaptıklarını çok iyi anlatan kimselerin elinden 
iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş üzerine bol bol güzel 

konuşmasını çok iyi bilen birini tanırım ki, kendisine yılda 
yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir şekilde 

elinden kaçırdı.

BEN KİRKE
Yazar: Madeline Miller

Yayınevi : İthaki Yayınları

Kitabın konusuna gelirsek, Kirke; Güneş Tanrısı 
Helios’un kızı. Annesi, babası kardeşleri ve 

akrabaları tarafından ‘sevilmeyen’, herkesten farklı 
olduğu için dışlanan Kirke’nin hikayesini kendi 
ağzından okuyoruz. Homeros’un Odesa’sında 

Kirke beyaz atlı prensini bekleyen, Odysseus’un 
kurtarmasına muhtaç bir kadın olarak anlatılırken, 
Madeline Miller’ın versiyonunda Kirke Zeus’a bile 

başkaldırabilen bir karakter. Bu anlamda, erkek 
egemen tanrılar topluluğunu sürekli erkeklerin 
ağzından dinlemektense kadın bir anlatıcımızın 

olması, kendi yaşamını kendi ağzından dinlememiz, 
merkezde hep Kirke’nin olması çok ayrı bir bakış 
açısı kazandırıyor. Bütün bildiğimiz efsanelerin 
pürüzsüz bir şekilde birbirine bağlanıp yeniden 

kurgulanması diyebiliriz hikaye için.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Padişahın günlük 

yaşamını sürdürdüğü iç 
bölüme verilen genel ad.

2. Sade yaşamaktan yana 
olan, alçakgönüllü kimse.

3. Acemi, tecrübesiz.
4. Saatleri çalıştıran yay.
5. Açığa çıkma.
6. Egemenlik yetkisinin bir 

kişiye ait olduğu yönetim 
şekli.

7. Yakını iyi göremeyen.
8. Fedai.

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Eflatun ile kırmızı arası 

renkte çiçekler açan, 
güzel bir süs ağacı.

2. Maden bilimi.
3. Kadına üstün bir siyasi 

rol tanıyan toplum 
düzeni.

4. Hafif zırha sahip, fırkatey-
nden küçük, sahil devriye 
gemilerinden büyük 
savaş gemilerinin adı.

5. Faydalı, yararlı.
6. Tahtadan tek katlı ev.

1
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İlk olarak derin bir tencereye 
süt ve şeker koyulur. Üzerine 
elekten geçirilen un eklenerek 
iyice karıştırılır. Unun elenmesi 
muhallebinin kıvamının pürüzsüz 
olmasına yardımcı olacaktır.
Kısık ateşte sürekli karıştırılarak 
pişirilir. Dibinin tutmaması ve 
kıvamın düzgün olması için sürekli 
karıştırmak önemli.
Koyulaşıp muhallebi kıvamına 
gelen karışım 2 dakika kaynatılarak 
ocaktan alınır.
İçerisine tereyağı eklenir. Böylece 
aroma katılmış olur.
Ocaktan alınan muhallebinin daha 
pürüzsüz bir kıvamda olması için 5 
dakika mikser ile çırpılır.
Büyük boy fırın tepsisine 2 bardak 
hindistan cevizi serpilir. Tepside 
açık kalmayacak şekilde tüm tabana 
yayılır.
Üzerine sıcak muhallebi dökülerek 

yayılır. Her yeri eşit olacak şekilde 
spatula yardımıyla düzleştirilir.
Tepsiye yayılan muhallebi soğumaya 
bırakılır (1 saat kadar dolapta 
bekletilirse daha güzel kıvam alır)
1 çay bardağı soğuk süt ile 
çırpılan krem şanti, dinlendirilen 
muhallebinin üzerine her yerine eşit 
şekilde yayılır.
Buzdolabına kaldırılarak 2-3 saat 
dinlendirilir. İyice dinlendikten 
sonra uzunlamasına ortadan 
2’ye kesilir. Kalan bölümler enine 
dilimlere ayrılır.
Daha sonra rulo şeklinde sarılıp, 
servis tabağına alınır.
Hem şekliyle hem lezzetiyle 
etkileyici bir tatlı olan saray sarması 
çok hafif bir lezzettir.
Dilerseniz, tam kıvamında saray 
sarmasını ev yapımı çikolata sosu ile 
süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Malzemeler

Hazırlanışı
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1 kg süt
50 gram tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker (200 gr.)
100 gram hindistan cevizi
1 paket çırpılmış kakaolu krem şanti

Saray Sarması
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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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