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Elektrikli araç
şarj istasyonu -2-

AC
-ÖNCEKİ SAYININ DEVAMI-

şarj ile DC şarj arasındaki 
fark, AC gücün dönüştü-
rüldüğü yerdir; arabanın 
içinde veya dışında. AC 

şarj cihazlarının aksine, bir DC 
şarj cihazında dönüştürücü, şarj 
cihazının içinde bulunur. Bu, 
gücü doğrudan aracın aküsüne 
besleyebileceği ve dönüştürmek 
için yerleşik şarj cihazına ihtiyaç 
duymadığı anlamına gelir.

Şarj hızları ve süresi
Aracın batarya kapasitesinin (kWh) şarj 

gücüne (kW) bölünmesi tam şarj için gereken 
süreyi verir. Elektrikli araçların şarj süresi temel 
olarak iki faktöre dayanır: Güç kaynağı ve aracın şarj 
kapasitesi. Şarj için gereken süre bu faktörlere bağlı 
olarak 30 dakika gibi kısa olabilirken 12 saatten daha 
uzun da sürebilir. Tipik bir elektrikli aracın 60kWh 
kapasiteli bataryasını 7 kW’lık şarj noktasında 8 saat 
civarında % 0 - % 80 arasında dolu hale gelir.

Elektrikli araç şarjının üç temel tipi var:  
Yavaş, Hızlı, Ultra Hızlı
Yavaş şarj, 3-6 kW arasında gerçekleşir. En yaygın 

yavaş şarj 3.6 kW ile yapılır ve 6-12 saat arasında 
sürer. Yavaş şarj üniteleri “bağlanmamış” olarak 
adlandırılır, arabayı şarj noktasına bağlamak için 
kabloya ihtiyaç vardır. Yavaş şarj, geceleri evde şarj 
için sıkça kullanılan bir metoddur. İşyeri ve halka 
açık noktalarda da bulunabilir fakat uzun şarj süresi 
sebebi ile ev dışı yerlerde daha az yaygındır.

Hızlı şarj, 7 kW veya 22 kW’ta gerçekleşen, 
araç bataryasına göre 1-2 veya 4-6 saat 
sürebilen şarjdır. Otoparklar, süper-
marketler, eğlence merkezleri gibi 
bir saatten daha fazla park edilen 
yerlerde bulunur.

Ultra hızlı şarj cihazları, bir ara-
cı mümkün olan en hızlı sürede 
şarj etmek için yüksek güçlü (50 
kW) bir doğrudan veya alternatif 
akım kullanır. Araç bataryasına 
göre bataryanın % 80’ini 20 dakika 

ile 1 saat arasında doldurabilir. Çok 
büyük miktarda güç kullandıkları için 

evde kullanım açısından pek uygun 
değildir, onun yerine otoyol servis 
istasyonları ve halka açık şarj 
noktalarında bulunur.
İstasyon ve altyapı   
teknik özellikleri

Elektrikli araç şarj istasyonları-
nın temel belli özellikleri taşıması 

gerekir. Bunlar çıkış gerilimi, güç 
seviyesi, çalışma frekansı, giriş ve 

darbe koruması, donanım ve yazılım 
altyapısı vb. özellikler olmakla birlikte AC-

DC yapısı kapsamında mevzuatlar ve protokol-
ler tarafından tanımlıdır. Elektrikli araç şarj istasyon 
sistemi, elektrik enerjisi alt yapısı ve tesisatı ile 
başlayan, araçlara enerji akışını ve kontrolünü ger-
çekleştiren üniteler ve bunların haberleşme altyapısı 
ile neticelenen bir yapıdır. Elektrikli araçlar mevcut 
teknolojiler kapsamında 2 şekilde şarj edilebilmek-
tedir. Bunlar alternatif akım yöntemini kullanan 
AC(alternatif akım) tipi şarj üniteleri ve doğru akımı 
kullanan DC(doğru akım) tipi şarj üniteleridir. 

2030 yılına kadar çoğu hafif hizmet aracı olmak 
üzere, 228 milyon elektrikli araç stoku öngörülüyor. 
Bu kapsamda elektrikli araç sayısının 2030 yılına ka-
dar artmasıyla, şarj istasyonlarının sayısının artması 
ve buna bağlı altyapı ihtiyaçlarının oluşması öngö-
rülmektedir. Önümüzdeki yıllarda şarj altyapısının 
gerçek anlamda yayılması, ülkelerin ve bölgelerin 
kamusal alanlarda şarj altyapılarına ilişkin stratejile-

rine ve politikalarına bağlı olacaktır.
Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı-
nın önemi her geçen gün artıyor. Bu 

nedenle elektrikli araç sektöründe, 
elektrikli araç ve elektrikli araç şarj 
istasyonu pazarları büyüyor ve 
birbirlerinden besleniyor. Bir böl-
gede, şehirde, ülkede bulunan şarj 
istasyonu ağı ne kadar araç satış-
larını etkiliyorsa bölgenin sayıca 

fazla araç sahibi olması da istasyon 
ağlarını o bölgelere yöneltiyor.
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Otokar ilk 6 ayda
1,9 milyar TL ciro yaptı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
2021 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı. 
Global bir oyuncu olma hedefinde cesur 
adımlarla ilerleyen Otokar, pandeminin 
etkilerine rağmen büyümesini sürdürdü. 
Yılın ilk 6 ayında cirosunu geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla % 64 artıran Otokar, 
ihracatını ise % 37 büyüttü. Otokar’ın ilk 6 
aydaki net kârı 396,5 milyon TL oldu. 
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Güvenli üretim uygulamalarıyla 
faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde 
sürdüren Otokar›ın ulaştığı sonuçlardan 
memnuniyet duyduklarını belirten 
Genel Müdür Serdar Görgüç; ”Ticari 
ve askeri araçta geniş ürün gamımız, 
teknolojimiz, tasarım kabiliyetimiz ve 
müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştirdiğimiz 
çözümlerle yurt içinde ve dışında her 
geçen dönem daha fazla tercih ediliyoruz. 
Yenilikçi ürün gamımız ve satış sonrası 
hizmetlerimizle başarılarımıza yenilerini 
ekliyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv ve savunma sanayiinin 
öncü şirketi olan Otokar, yılın ilk 6 aylık 
sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet 
hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 
60›tan fazla ülkede faaliyet gösteren 
Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki 
araç teslimatlarıyla 2021›in ilk yarısında 
cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre 
% 64 artırdı. Yılın ilk yarısını 1,9 milyar 
TL›lik ciro ile kapatan şirket, ihracatını 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 37 
büyüttü. Otokar’ın ilk 6 aydaki ihracatı 152 
milyon USD ve net kârı 396,5 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 

Dünya markası olma hedefiyle küresel 
çapta önemli başarılara imza atan 
Otokar›ın pandemi koşullarına rağmen 
güvenli üretim uygulamalarıyla 
faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütüp 
sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini 
kaydeden Genel Müdür Serdar Görgüç; 

“İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde 
çalışanlarımızın kıymetli emekleriyle 
yılın ilk altı ayında iyi bir performans 
elde ettik. Mühendislik kabiliyetimiz, 
yetkin insan kaynağımız, geniş ürün 
gamımız, müşteri ihtiyaçlarına uygun 
geliştirdiğimiz çözümler, güçlü satış ağı ve 
satış sonrası hizmetlerimiz ile Türkiye›de 
ve dünyanın 60’ı aşkın ülkesinde takdir 
topluyor, satışlarımızı artırıyoruz. Geride 
bıraktığımız 6 ayda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nden 
aldığımız 364 adetlik otobüs siparişimizi 
tamamladık, yurt dışından aldığımız 
askeri araç siparişlerimizin teslimatları 
devam etti. Şehir içi toplu ulaşımda, 
turizm sektöründe, lojistik alanında 
teslimatlarımızı sürdürdük. Askeri 
araçlarımız dost ve müttefik ülkelerde 
takdir toplamaya devam etti. Türkiye›nin 
yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih 
edilen aracımız COBRA II›nin mayına karşı 
korumalı aracı COBRA II MRAP’ı geliştirip 
ürün ailemize ekledik. Türkiye›nin otonom 
otobüsünün testlerini tamamladık” dedi.

Son 10 yılda cirosunun % 8›ini Ar-Ge 
faaliyetlerine ayırarak bu alanda 1,3 
milyar TL›lik harcama gerçekleştiren 
Otokar›ın, geniş ürün gamıyla faaliyet 
gösterdiği segmentlerde Türkiye’nin 
en çok tercih edilen otobüs markası 
unvanını koruduğunu belirten Görgüç 
şöyle konuştu; ”Kendi teknolojimiz, 
mühendislerimizin tasarladığı araçlar, 
uygulamalarımız ve müşterilerimizin 

isteklerine uygun geliştirdiğimiz ticari 
araçlarımız ülkemizde ve dünyanın 
dört bir yanında milyonlarca yolcuya 
hizmet veriyor. Önümüzdeki süreçte iç 
pazardaki Ankara EGO Genel Müdürlüğü 
başta olmak üzere yeni siparişlerimiz 
ile liderliğimizi korumak için çalışmaya 
devam edecek; ihracat pazarlarında 
büyümemizi sürdüreceğiz. Günümüz ve 
gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiğimiz 
ve ürettiğimiz savunma sanayiindeki 
ürünlerimiz ile de sektörümüze öncülük 
etmeye devam ediyoruz. Başta ordumuz, 
güvenlik güçlerimiz olmak üzere 50›den 
fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmeti 
sunmak için çalışıyoruz. Hem ticari hem 
de savunma sanayiinde ilklerin öncüsü 
konumunda olan Otokar’ın dünya markası 
olması için emin adımlarla ilerliyor, 
önümüzdeki süreçte ülkemize daha fazla 
katma değer yaratmayı amaçlıyoruz.”

Serdar Görgüç
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Anadolu Isuzu, yenilikçi bakış açısı ve 
çeviklik üzerine kurulu iş modeli sayesinde 
yurtdışındaki satışlarını ve pazar payını 
artırmaya devam ediyor. 66’dan fazla 
ülkede 15 binin üzerinde aracı ile yer alan 
Anadolu Isuzu’nun Gürcistan distribütörü 
GT Group LLC, Tiflis Ulaşım Şirketi’nin 
(Tbilisi Transport Company) açtığı araç 
ihalesini kazandı. Anadolu Isuzu GT 
Group LLC ile yaptığı satış sözleşmesi 
kapsamında yıl sonuna kadar Tiflis Ulaşım 
Şirketi’ne 180 adet Novociti Life teslimatı 
yapacak. 

Bu zorlu dönemde ihaleler kazanmaya 
ve yeni ihalelerde yer almaya devam 
ettiklerini belirten Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan, “Markamızı 
dünyada da güçlendiriyoruz. Yenilikçi 
bakış açımız ile geliştirdiğimiz 
modellerimiz belediyelerin gözdesi 
olmaya devam ediyor. Daha önce 
de 220 adet Novociti Life teslimatı 

gerçekleştirdiğimiz Gürcistan pazarında 
bir kez daha tercih edilmenin gururunu 
yaşıyoruz. Ülkenin en büyük ulaşım 
şirketlerinden biri olan Tiflis Ulaşım 
Şirketi’ne araçlarını yıl sonuna kadar teslim 
edeceğiz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 yılı 
uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, 
tüm pazarımızda operatör filo satışlarının 
yanı sıra önemli belediye ihaleleri 
kazanmayı hedefliyoruz” dedi. 

Midibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çekiyor
Türkiye’de kısa sürede büyük başarılara 
imza atan, yurtdışında da varlığını 
artıran Isuzu Novociti Life, Gürcistan’ın 
başkenti Tiflis’in yollarında, 2019 yılında 
gerçekleştirilen 16.9 milyon Euro 
değerindeki araç teslimatıyla hizmet 
vermeye başladı. Tiflis Belediyesi’ne yapılan 
söz konusu teslimat ile aynı zamanda 
Türk otomotiv tarihinin en büyük midibüs 

ihracatına imza atılmış oldu. 

Isuzu Novociti Life bugün, yurtdışında 
Gürcistan ile birlikte Polonya, İtalya, 
Yunanistan, Fransa, Çekya, Sırbistan ve 
İspanya gibi pazarlarda hizmet veriyor. 
Alçak tabanıyla, değişen ihtiyaçlara 
yönelik bir çözüm olarak tasarlanan Isuzu 
Novociti Life, büyük ve orta büyüklükteki 
otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs 
konseptiyle dar sokaklı şehirleri de 
hedefliyor. Novociti Life, alçak tabanlı 
yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun 
sosyal hayata daha fazla katılımını da 
destekliyor. Midibüs boyutlarında otobüs 
görünümüyle dikkat çeken Novociti 
Life’ın motoru, 186 beygir güç ve 680 
Nm tork üretiyor. Aynı zamanda Euro 
6D emisyon normlarını karşılayabilen 
motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği 
ile düşük yakıt tüketimi sağlarken, bu 
sayede Avrupalı belediyelerin ihtiyacı olan 
normları sağlamış oluyor.

Anadolu Isuzu
yurtdışındaki gücüne

güç katmaya devam ediyor
Anadolu Isuzu, 2019 yılından beri faaliyet gösterdiği 
Gürcistan’daki konumunu güçlendiriyor. Tiflis Ulaşım 
Şirketi’nin (Tbilisi Transport Company) açtığı 
küçük otobüs ihalesini Gürcistan 
distribütörü GT 
Group LLC 
ile kazanan 
Anadolu Isuzu, 
yıl sonuna kadar 
Tiflis Ulaşım 
Şirketine 180 
adet Novociti 
Life’ın teslimatını 
yapacak.
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Pandemi şartlarına ayak uyduran ve 
yetkili nokta sayısını hız kesmeden 
artıran IVECO, 2021 yılının ilk ayında 
Antalya’da ANTOTO ile online ortamda 
3S Yetkili Satıcı ve Servis sözleşmesi 
imzalamıştı. Tesis yatırımını tamamlayan 
ve pandemi dolayısıyla açılış töreni 
düzenlemeyen ANTOTO, Temmuz 
ayında gerçekleştirdiği yoğun tanıtım 
kampanyası ile satış faaliyetlerine 
başladı. 

IVECO Türkiye 2020 yılında da İzmir 
yetkili satıcısı MEYEKS’i yetkili IVECO 
ailesine katmıştı.

IVECO Türkiye, tedarik sorunlarını da 
aşarak 2021 yılı için hedeflenen pazar 
payına şimdiden ulaştı. ODD verilerine 
göre 3,5 ton şasi segmentinde geçen yıl 
%10 olan pazar payını %17e çıkarmayı 
başaran IVECO, 3,5 ton panel van 
segmentide ise pazar payını geçen yılın 
aynı dönemime göre iki misli artırdı.

IVECO ağır vasıta ithal çekiciler 
segmentinde ise TAİD verilerine göre 

payını 2021 yılının ilk 6 ayında %9,6’dan 
%11’e çıkarmayı başardı. Geçmiş yıllarda 
ertelenen talebin geri gelmesi ile 2020 
yılında %212 oranında büyüyen çekici 
segmenti, 2021 yılının ilk 6 ayında ise 
büyümesini sürdürerek %217 oranında 
hızlı büyümesini sürdürdü. IVECO 
yetkilileri yeni çekici IVECO S WAY ile 
hızla büyüyen çekici pazarında pazar 
payı artırmayı başardıklarını ifade ettiler.

IVECO yetkilileri 2021 yılında ticari 
araç pazarının beklenenden daha hızlı 
büyüdüğünü IVECO Türkiye olarak bayi 
ağı ile birlikte büyüyen pazarda daha 
da hızlı büyüyerek bu başarıyı elde 
ettiklerini ve beklenmedik bir durumla 
karşılaşılmaz ise mevcut trendin 
yıl sonuna kadar devam etmesini 
beklediklerini ifade ettiler.

IVECO’dan başarılı performans

IVECO Türkiye 2021 yılının 
ilk 6 ayında pazar payını bir 
önceki yılın aynı dönemime 
göre 1,6 puan artırarak 
3,5 ton ve üzeri kamyonet 
kamyon pazarında
% 8,5 paya ulaştı.
IVECO, Türkiye’de 
3,5 ton ve üzeri 
pazarda 
3. konumunu 
koruyor.
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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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Renault Trucks, yeni T ve T High modellerini, 
Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtırken 
oyun içinde bir de tasarım 
yarışması düzenledi. 
Mayıs ayında başlayan ve 
tüm dünyadan katılımcıların 
yeni modelleri tasarladığı 
yarışmayı, Türkiye’den 
18 yaşındaki lise 
son öğrencisi 
Enes Bolat kazandı. 
Enes Bolat’ın tasarımı, 
gerçek bir Renault Trucks 
aracına uygulanarak 
sergilendi.

Renault Trucks’ın uluslararası 
yarışmasında Türk gencinin 

tasarımı birinci oldu
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Renault Trucks, Euro Trucks Simulator 
2 oyununun yayıncısı SCS Software’in 
Twitch hesabında düzenlediği canlı 
etkinlikte, birçok ülkeden katılımcının 
olduğu uluslararası tasarım yarışmasının 
kazananını açıkladı. Oyuncuların, oyunun 
özelleştirme aracı ile kendi Renault Trucks 
T High modellerini tasarladığı yarışmada, 
18 yaşındaki Enes Bolat Türkiye’ye 
birincilik kazandırdı. Enes Bolat’ın tasarımı, 
gerçek bir Renault Trucks T High aracına 
uygulanarak sergilenirken resmi olarak 
ETS2 oyunana da dahil edildi. 

Enes Bolat, 2.200 saatten fazla oyun 
deneyimiyle tutkulu bir Euro Trucks 
Simulator 2 oyuncusu. IT sektöründe 
kariyer yapmayı planlayan Enes Bolat, 
yarışmada görüntü işleme yazılımını 
kullanarak kendi tasarımını oluşturdu. 

3D olarak Renault Trucks T’nin tasarımı için 
iki hafta çalışan genç adam, “Bu tasarımı 
hazırlarken ralli arabalarından ilham aldım. 
Özel bir yazılım kullanarak bir şablon 
oluşturdum, sonra onu modelledim ve 
oyuna aktardım” dedi. 

Enes Bolat, tasarımında kırmızı, siyah ve 
grinin tonları olmak üzere üç ana renk 
kullandı. Kırmızı şeritler ekleyerek farların 
tasarımını belirginleştirdi ve vurguladı.

Ralli arabalarından esinlenilen damalı bir 
desen, kabini çevreliyor ve Renault Trucks 
logosu kamyonun ön kısmını tamamlıyor. 
Yanlardaki siyah çizgiler hız etkisi katarak 

«Renault Trucks Diamond Evolution” 
olarak adlandırılan bu araca ince bir 
görünüm kazandırıyor.

Enes Bolat; “Euro Trucks Simulator 2’den 
Renault Trucks araçlarına aşinaydım 
ama yeni modellerinin lansmanını 
ETS2 ile yapmasının ardından markaya 
olan ilgim arttı. T ve T High Evolution 
araçlarının estetiğini ve özellikle yeni far 

tasarımı çok beğendim. Renault Trucks 
tasarım direktörünün konuşması da 
beni yarışmaya katılmaya motive etti” 
diye açıkladı. Birinciliği kazanacağını asla 
hayal etmediğini belirten Enes Bolat; 
“Uzun yıllardır oynamaktan zevk aldığım 
bu oyunda uluslararası bir yarışmayı 
kazanmak ve tasarımımın resmi olarak 
oyuna dahil edilmesi inanılmaz bir 
mutluluk” diyerek heyecanını ifade etti. 
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“Yeşil Kamyon 2021” test sürüşü 
Almanya’nın Münih kentinde 360 
kilometrelik oldukça zorlu bir 
parkurda gerçekleşti ve 32 ton yüklü 
araçlara 430 HP’ye kadar güç şartı 
uygulandı. Testlere katılan tüm 
kamyonlara aynı aşınma ve basınçta 
aynı marka lastikler takıldı. 

Scania, testlere katıldığı R 410 ile 100 
km’de 23,53 litre yakıt tüketimine ve 
80,60 saatte km ile en yüksek ortalama 
hıza ulaştı. 

“Önderliği 5. Kez tescillendi”
Scania yetkilileri 5 yıl üst üste 
kazanılan “Yeşil Kamyon” ödülü 
için yaptıkları açıklamada “Bunu, 
Scania’nın sahip olduğu teknolojideki 
başarıları ve müşterilerimiz için 
en iyiye ulaşmaları yönündeki 

çalışmalarımızın bir meyvesi olarak 
görüyoruz. En verimli kamyonları 
sunabilmek Scania’nın DNA’sının 
bir parçası ve her zaman için 
çabaladığımız bir şey. Aynı zamanda 
bizim için iklim değişikliğiyle mücadele 
etmek ve bilime dayalı hedeflerimize 
ulaşmak son derece önemli. Scania 
olarak taahhüt ettiğimiz Paris 
Anlaşması hedeflerimize ulaşmak için 
de en verimli motorlara ihtiyacımız 
var” şeklinde değerlendirdiler.

Scania’ya 
üst üste 5. kez
’Yeşil Kamyon’
ödülü

Scania, üst üste beşinci kez “Yeşil 
Kamyon” ödülünü kazandı. 

Almanya’nın önde gelen iki Alman 
ticari araç dergisi tarafından 

düzenlenen ve sektörün en prestijli 
ödülleri arasına giren “Yeşil Kamyon” 
ödülünü bu yıl Scania, R 410 çekici ile 

almaya tekrar hak kazandı.
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Daimler Truck 
AG ve CATL, 

ortaklığını 
genişletiyor

CATL, 2024 yılından itibaren 
Mercedes-Benz eActros 

LongHaul için batarya tedarik 
edecek. Ortaklar, elektrikli 

kamyonlara özel, ileri teknoloji 
ürünü yeni nesil bataryayı 

birlikte geliştirmeyi amaçlıyor.

Daimler Truck AG CEO’su 
Martin Daum: “CATL ile olan 
ortaklığımızı genişleterek 
elektrikliye geçiş stratejimizi 
önemli ölçüde hızlandıracak 
ve sektörü karbon nötr 
hale getirmede öncü bir rol 
oynayacağız. 2021 yılından 
itibaren pazara müşteri odaklı, 
yenilikçi seri üretim elektrikli 
araç portföyü sunacağız.” dedi.

CATL Kurucusu, Başkanı 
ve CEO’su Dr. Robin Zeng: 
“Küresel ortaklığımız 
sayesinde Daimler Truck 
AG’nin e-mobilite alanındaki 
konumunu daha da 
güçlendireceğine inanıyoruz. 
Bu ortaklık ile mümkün olan 
en kısa sürede CO2 nötr bir 
gelecek hedefine doğru 
ilerlemek istiyoruz.”
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Tedarik anlaşmasının 2030 yılı ve 
sonrasında da devam etmesi planlanıyor. 
eActros LongHaul’un bataryaları, uzun 
hizmet ömrü ve hızlı şarj özelliği ile 
yüksek enerji yoğunluğu gibi niteliklere 
sahip olacak. Bataryalar böylece, elektrikli 
uzun yol kamyonlarının gereksinimlerini 
karşılayacak. Şirketler ayrıca, kamyonlara 
özel uygulamalar için daha da gelişmiş 
yeni nesil bataryaları birlikte geliştirmeyi 
planlıyor. Geliştirilen çözümlerde ileri 
seviyede modülerlik ve ölçeklenebilirlik 
hedefleniyor. Bataryaların farklı 
amaçlar ve gelecekteki elektrikli 
kamyon modellerinde esnek bir şekilde 
kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Daimler Truck AG ve CATL, 2019 yılında 
elektrikli seri üretim kamyonlara yönelik 
lityum-iyon batarya hücre modülleri için 
küresel bir tedarik anlaşması imzaladı. 
Söz konusu araçlar arasında Mercedes-
Benz eActros, Freightliner eCascadia 
ve Freightliner eM2 yer alıyor. Eylül 
2020’de planlı uzun mesafeli rotalarda 

verimli taşımacılık için tanıtılan eActros 
LongHaul, tam dolu bataryayla yaklaşık 
500 km menzile sahip olacak.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı 
ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin 
Daum, “Paris Anlaşması hedeflerine 
sıkı sıkıya bağlıyız ve geleceğin CO2 
nötr kamyon taşımacılığı üzerinde 
çalışıyoruz. Bu yolda ortaklıklar 
bizim için çok önemli. CATL ile olan 
ortaklığımızı genişleterek elektrikliye 
geçiş stratejimizi önemli ölçüde 
hızlandıracak ve sektörü karbon 
nötr hale getirmede öncü bir rol 
oynayacağız. 2021 yılından itibaren 
pazara, müşteri odaklı, yenilikçi, 
seri üretim elektrikli araç portföyü 
sunacağız.” dedi.

CATL Kurucusu, Başkanı ve CEO’su 
Dr. Robin Zeng, “Daimler Truck AG ile 
elektrikli bir geleceğe yönelik ortak 
vizyonumuz çerçevesindeki mevcut 
ortaklığımızı daha da geliştirmiş 
olduğumuz için çok memnunuz. 

Elektrikli araçlara yönelik yenilikçi 
batarya teknolojilerimizi, Daimler 
Truck’ın ağır sınıf kamyon alanındaki bilgi 
birikimiyle bir araya getiriyoruz. Küresel 
ortaklığımız sayesinde Daimler Truck 
AG’nin e-mobilite alanındaki konumunu 
daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu 
ortaklık ile mümkün olan en kısa sürede 
CO2 nötr bir gelecek hedefine doğru 
ilerlemek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 

Daimler Truck AG: 2022’ye kadar 
bataryalı seri üretim kamyonlar
Sürdürülebilir bir kurumsal strateji 
izleyen Daimler Truck AG, 2039 yılına 
kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey 
Amerika’da sadece sürüş esnasında 
CO2 nötr yeni araçlar sunma hedefiyle 
hareket ediyor. Daimler Truck AG’nin 
Avrupa, ABD ve Japonya bölgelerindeki 
araç portföyünün, 2022 yılına kadar seri 
üretim Batarya Elektrikli Araçlar’a sahip 
olması öngörülüyor. Daimler Truck AG, 
2027 yılından itibaren ürün gamına seri 
üretim Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar 
eklemeyi planlıyor. 

Müşterilerine sunduğu yüzlerce batarya 
elektrikli araçla Daimler Truck AG, 
şimdiden kapsamlı bir elektrikli araç 
deneyimine ulaştı. Şirketin deneyimi; 
dünya çapındaki Batarya Elektrikli 
kamyonlar ve otobüslerle yapılan 
testlerin yanı sıra seri üretim araçlarla 
müşterilerin kat edilen mesafe 10 milyon 
kilometrenin üzerinde.

Batarya elektrikli Mercedes-Benz 
eActros, 2018 yılından bu yana 
Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde 
ağır hizmet dağıtımında çok sayıda 
müşteri tarafından günlük taşımacılıkta 
yoğun bir şekilde test edildi. eActros’un 
seri üretimi 2021 yılının ikinci yarısında 
başlaması hedefleniyor. Ayrıca şehir içi 
katı atık toplamaya özel ve eActros ile 
beraber geliştirilen, geniş görüş açısı 
sayesinde yüksek güvenlik sağlayan 
alçak kabin tasarımına sahip Mercedes-
Benz eEconic kamyonun seri üretiminin 
ise 2022 yılında başlaması planlanıyor. 
ABD’de orta sınıf Freightliner eM2 ve 
ağır sınıf Freightliner eCascadia da 
pratik müşteri testlerine tabi tutuluyor. 
eCascadia’nın 2022 yılının ortalarında 
ve Freightliner eM2’nin ise 2022 
yılının sonunda seri üretime girmesi 
planlanıyor. İlk müşteri teslimatları 2017 
yılında gerçekleşen, 200’ün üzerinde 
hafif sınıf FUSO eCanter kamyondan 
oluşan küresel bir filo ise Japonya, ABD, 
Avrupa ve Avustralya’daki çok sayıda 
müşteri tarafından kullanılıyor.

CO2 nötr, elektrikli karayolu yük taşımacılığı vizyonu ile 
hareket eden Daimler Truck AG ve alanında dünya lideri 

lityum-iyon batarya üreticisi ve geliştiricisi Contemporary 
Amperex Technology Co. Limited (CATL), mevcut ortaklıklarını 
geliştiriyor. CATL, 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanan 

ve tamamen elektrikli Mercedes-Benz eActros LongHaul için 
lityum-iyon bataryalar tedarik edecek. 
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Ticari ve savunma araçları için tahrik 
çözümleri lider üreticisi, Dünya’nın 
en büyük orta ve ağır hizmet tipi 
tam otomatik şanzıman üreticisi ve 
elektrikli tahrik sistemleri lideri Allison 
Transmission, yeni nesil elektrikli hibrit 
tahrik çözümü eGen FlexTM’in mayıs 
ayında New York City Transit’te (NYCT) 
hizmete sunulduğunu duyurdu. 

Allison elektrikli hibrit sistemi, 
devrim niteliği taşıyan kabiliyetleri 
ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu 
anda tam elektrikli sürüş kabiliyetini, 
tam elektrifikasyon için ek altyapı 
gereksinimleri olmaksızın sunuyor. eGen 
Flex sistemi, görev döngüsü ve çevre 
donanımların ihtiyaçlarına bağlı olarak 
16 km’ye kadar tam elektrikli sürüş 
kabiliyetine sahip. Tam elektrikli çalışma 
özelliği, sıfır emisyon bölgeleri ve yolcu 
duraklarında daha sessiz, temiz bir çevre 
sağlanması için Geofencing teknolojisinin 
kullanımı ve otomatik devreye girmesi 
ile yaşam kalitesinin artırılmasına ve 
çevrenin korunmasına destek olacak. 

Çevreci elektrik enerjisiyle klima 
ve elektrikli ısıtma gibi aksesuarları 
optimum verimlilikte çalıştırma 
kabiliyetine sahip Allison eGen Flex 
sistemi, geleneksel dizel otobüse 
kıyasla yakıt ekonomisini % 25’e kadar 
iyileştirebiliyor. Bu aksesuarların elektrik 
gücüyle çalıştırılması, motor üzerindeki 
yükü hafifleterek araç ömrü boyunca 
yakıt tüketimini ve bakım maliyetlerini 
azaltıyor. Aynı zamanda bir yandan fosil 
yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken, diğer 
yandan da hizmet süresini artırıyor. 

Allison Transmission Kuzey Amerika 
Satış Başkan Yardımcısı Rohan Barua, 
açıklamasında; “Elektrikli hibrit 
sistemlerimiz, belediyeler ve filoların 
işletilmesinde en verimli sonuçları 
sunmaya devam ederken, sektörde 
lider performans, güvenilirlik ve 
dayanıklılığı sağlıyor. Şu anda Allison 
şanzıman ve elektrikli hibrit tahrik 
çözümleri donanımına sahip 2.500 adet 
NYCT otobüsü mevcut. Emisyonları 
azaltacak, yakıt tasarrufunu arttıracak 
ve sürüşü genel olarak kolaylaştırarak 
yolcuların yaşam kalitesini artıracak ileri 

teknolojiye geçtiğimiz mevcut aşamada 
toplu taşıma operatörü NYCT ile uzun 
süreli ilişkimizin devam etmesini 
istiyoruz” diye belirtti. 

Kuzey Amerika’daki en büyük toplu 
taşıma kuruluşu olan New York City 
Transit filosunda şu anda 5.700’ün 
üzerinde otobüs bulunuyor. Hafta 
içi her gün yaklaşık 2,2 milyon 
kişi, işe, okullarına ve diğer temel 
hizmetlere erişim için otobüsle 
ulaşım sağlıyor. NYCT, çevresel ayak 
izini iyileştirmek, fosil yakıtlara olan 
bağımlılığı azaltmak ve daha iyi bir 
sürüş deneyimisunabilmek amacıyla, 
Allison ile iş birliği içerisinde çalışarak 
eGen Flex elektrikli hibrit sistemini 
kamu hizmetinin ileri sürdürülebilir 
teknolojilerine entegre ediyor.

eGen Flex, toplu taşıma filolarına 
elektrikli sürüş kabiliyeti ve ihtiyaçlarını 
değerlendirme imkanı sunarken, diğer 
yandan da uzun yollar, rota esnekliği ve 
yollardaki beklenmedik trafik sıkışıklıkları 
veya elektrik şebekesi sisteminin neden 
olduğu güçlüklerden dolayı şarj imkanı 
olmayan durumlarda, dizel motorun 
menzil esnekliğinden de faydalanma 
fırsatını sağlıyor. eGen Flex ile ilgili 
daha fazla bilgi için https://www.
allisontransmission.com/ev-solutions/
egen-flex adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Allison Transmission’ın eGen 
FlexTM Elektrikli Hibrit 

çözümü şehiriçi otobüslerde 
kullanılacakTam elektrikli çalışma kapasitesine sahip 

eGen Flex, yaşam kalitesini arttırmak ve 
çevrenin korunmasını desteklemek üzere 
Mayıs ayında New York’ta
hizmete başladı.



172021   RADÜS DERGİSİ

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri 
sunan yerli üretici Karsan, Almanya’nın 
Weilheim kentinde gerçekleşen elektrikli 
otobüs ihalesini kazandı. Kentin toplu 
taşımasının daha modern, daha çevreci ve 
kullanıcı dostu araçlarla yapılması amacıyla 
düzenlenen ihaleye en uygun teklifi veren 
Karsan, anlaşma sözleşmesini Almanya’daki 
bayisi Quantron AG aracılığıyla imzaladı. 
İhale kriterlerindeki araç özelliklerini 
en iyi şekilde karşılayan ve en iyi teklifi 
sunan Karsan, bu kapsamda Weilheim 
Belediyesi’ne 5 adet % yüz elektrikli Atak 
Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde 
teslim edecek. 

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern 
ulaşım çözümleri sunan Karsan, Avrupa’daki 
elektrikli araç filosunu büyütmeye devam 
ediyor. Avrupa’nın 30 şehrinde hizmet 
veren 200 adede yakın elektrikli aracına 
Karsan, son olarak Almanya’nın Weilheim 
kentinde, daha çevreci ve sürdürülebilir 
bir toplu taşıma için geçtiğimiz aylarda 
açılan elektrikli otobüs ihalesinin de 
kazananı oldu. Almanya bayisi Quantron 
AG aracılığıyla yer aldığı ihalede en iyi 
teklifi sunan şirket olan Karsan; kentte 
kullanılacak olan elektrikli araçlar 
için, otobüs başına günlük en az 250 
km’lik menzil şartı ile depolama ve şarj 
konularında talep edilen ihale standartlarını 
da karşıladı. Weilheim Belediyesi’nin 
“2022 Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları 
doğrultusunda, kentin dizel ulaşım 
araçlarının çevreci ve elektriklilerle 
değişmesi kapsamında gerçekleşen 
ihalenin ardından Karsan, 5 adet % yüz 
elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son 
çeyreğinde kente teslim edecek. 

Atak Electric 300 km menzil sunuyor
Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle 
dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan 
Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz 
farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce 
sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli 
motor, 2.400 Nm tork üreterek kullanıcısına 
yüksek performanslı sürüş deneyimi 
sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş 
adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 
kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki 
Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin 
önüne geçerken alternatif akımlı şarj 
üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle 
de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji 
geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren 
sistemi sayesinde bataryalar % 25’e kadar 
kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik 
yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 
21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk 
yerleşim seçeneği bulunuyor. 

Karsan, Almanya’nın 
Weilheim Kentine 

5 Atak Electric 
otobüsünü

teslim edecek



18 RADÜS DERGİSİ   2021

10 adet IVECO S-WAY AS440S51 TP 
çekicinin teslim edildiği törene , ABC 
Lojistik yönetim kurulu başkanı Ergün 
Bilen, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilen 
ve Atakan Bilen, genel müdür Hüseyin 
Cingi ve genel müdür yardımcısı Mehmet 
Cingi katıldılar. IVECO’yu temsilen ülke 
müdürü Hakkı Işınak ve ağır vasıta satış 
müdürü Murat Uçaklı’nın katıldığı törene 
Gülsoylar Otomotiv tarafından yönetim 
kurulu başkanı Gürcan Gülsoy, yönetim 
kurulu üyesi Önder Candan Gülsoy ve 
satış müdürü Doğan Şahin katıldılar.

ABC lojistik yönetim kurulu başkanı Ergün 
Bilen törende yaptığı konuşmada müşteri 
memnuniyeti ve kalite politikası gereği 
olarak bu yatırımları yaptıklarını söyledi. 
IVECO Araç ülke müdürü Hakkı Işınak da 
ABC lojistik ile başlattıkları bu iş birliğinden 
son derece memnun olduklarını ifade 
ederken Gülsoylar Otomotiv yönetim kurulu 
başkanı Candan Gülsoy’da ABC lojistik’i 
satış sonrasında yalnız bırakmayacaklarını 
ifade etti. Tören sonrasında Hakkı Işınak 
ve Gürcan Gülsoy tarafından ABC Lojistik 
yetkililerine bir plaket takdim edildi.

Yeni kabin: Mükemmel sürüş ortamı
Mükemmel sürüş ortamı:Yeni kabinin 
tasarımı, ideal sürüş pozisyonu ile 
başlamak üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. Ayarlanabilir 
koltuğun bazası alçaltılıp minderin 
kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi 
arttırılarak sürücüye konforlu bir 
pozisyon ve ideal görüş alanı sağlandı. 
Direksiyonun alt kısmı düz tutularak 
sürücülere daha fazla alan bırakıldı ve 
konfor arttırıldı.

ABC Lojistik
filosunu IVECO S-WAY

çekiciler ile güçlendirdi
IVECO yetkili satıcısı Gülsoylar Otomotiv, Kayseri’de ABC Lojistik’e 

satışını gerçekleştirdiği 100 adet S WAY çekicinin 10 adetini teslim etti.
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Kontrollerin ergonomik yerleşimiyle 
tüm anahtar özellikler sürücünün 
kolayca erişebileceği noktalara 
yerleştirildi ve aracın daha konforlu ve 
verimli yönetimi sağlandı.

Ön konsol ve merkez, konfor ve 
verimliliği arttırmak üzere baştan 
tasarlandı ve yeni yerleşim biçimi 
fonksiyonelliği arttırdı. 7 İnç kapasitif 
dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve 
sürücünün dijital hayatını Apple Car 
Play ile telefonunu eşleyerek araca 
getirmesine olanak veriyor. Ek olarak 
eller-serbest ve müzik yayını için 
Bluetooth, DAB radyo, ses tanıma, 
kamyon navigasyon sistemi ve de 
çeşitli donanım ile siber güvenlik de 
dâhil olmak üzere yazılım geliştirmeleri 
mevcut. Sürücü 7/24 Servis ve 
Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş 
Tarzı Değerlendirme sistemine de 
erişebiliyor.

Yeni Dur/Kalk düğmesi ve tümleşik 
uzaktan kontrollü elektronik anahtar 
yeri ön panelde DNR (Otomatik vites 
kontrolleri) alanının yanına uygun bir 
şekilde konumlandırıldı.

Geniş, iyi donanımlı yaşam alanı.Yeni 
kabin konsepti hareket kolaylığı için 
oldukça boş alan bırakan geniş bir 
yaşam ortamı sunuyor.



20 RADÜS DERGİSİ   2021

İnci Akü
bir kez daha 
Türkiye’nin en 
değerli akü 
markası seçildi
Uluslararası marka değerleme şirketi 
Brand Finance tarafından her yıl 
gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin En Değerli 
Markaları – Turkey 100’’ çalışması 
açıklandı. Dünyanın enerji uzmanı 
İnci Akü, bu yıl da ilk 100 listesinde 
yerini alarak Türkiye’nin en değerli akü 
markası olmaya devam ediyor. 
1996’dan bu yana marka konumları, 
stratejileri ve yatırımları konusunda hizmet 
veren ve sunduğu şeffaf araştırmalarla 
dikkat çeken uluslararası bağımsız marka 
değerleme şirketi Brand Finance, 14. 
‘Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları’ 
listesini açıkladı. Türkiye’de otomotiv tedarik 
sanayinin köklü firması İnci Holding ile 
dünya akü devi Japon GS Yuasa’nın iştiraki 
İnci GS Yuasa’nın lokomotif markası İnci Akü, 
2013’ten bu yana listede yerini koruyarak 
“Türkiye’nin en değerli akü markası” unvanını 
sürdürüyor. Listedeki tek akü markası 
olan İnci Akü, tüketici odaklı yaklaşımı ve 
geliştirdiği yeni teknolojilerle sektörüne 
öncülük etmeye devam ediyor.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan 
Elbirlik, İnci Akü’nün bulunduğu alanlarda 
gösterdiği başarılardan gurur ve mutluluk 
duyduğunu belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: “Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış 
ve satış sonrası faaliyetlere kadar her aşamada 
titizlikle çalışan bir ekibe sahibiz. Sürekli 
geliştirdiğimiz yeni ürün ve hizmetlerle 
değişen ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor, 
müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımımızla 
en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Teknolojinin 
bizlere sağladığı avantajları İnci Akü olarak 
en doğru şekilde değerlendiriyoruz. En 
güvenilen enerji depolama şirketi olma 
vizyonumuz doğrultusunda elde ettiğimiz 
başarılarımızla sektörümüzdeki liderliğimizi 
koruyoruz. Yarattığımız marka değeriyle 
Brand Finance gibi değerli bir kurumun 
çalışmasında her yıl ilk 100 listesi içerisinde 
yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.”
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Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi ile 
Mercedes-Benz Türk

dijital dönüşüme hız verdi

Mercedes-Benz Türk, dijital dönüşümünün yol 
haritasını oluşturacak ve gerçekleştirilecek 
hedefleri belirleyecek Dijital Dönüşüm Ofisi 

ekibini kurdu. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, 
kendi sorumluluklarına ek olarak dijital 

trendleri takip eden ve ilgi duyan Mercedes-
Benz Türk çalışanlarının başvurularından 

seçildi. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, maksimum 
faydayı sağlamak için MEXT ve Fraunhofer 

Enstitüsü ile stratejik iş birliği yürütüyor.
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Mercedes-Benz Türk, “Her alanda 
dijitalleşmiş bir Mercedes-Benz 
Türk” olmak vizyonuyla yeni bir 
döneme başladı. Bu doğrultuda dijital 
dönüşümünün yol haritasını oluşturacak 
ve gerçekleştirilecek hedefleri belirlemek 
üzere “Dijital Dönüşüm Ofisi” ekibi 
oluşturuldu. 15 kişiden oluşan bu 
ekibin yöneticisi olarak ise BusStore 
Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, “Dijital 
Dönüşüm Yöneticisi” olarak atandı.

Hayatın her alanını olumlu olarak 
etkileyen dijital dönüşüm ve “Dijital 
Dönüşüm Ofisi” ekibi hakkında Oytun 
Balıkçıoğlu şunları söyledi: “Hepimiz 
sürekli gelişen dijital teknolojileri 
kullanarak hayatlarımızı her alanda 
kolaylaştırıyoruz. Şüphesiz bu dönüşüm, 
artan bir hızla hayatımızın her alanını 
olumlu olarak etkilemeye devam 
edecek. Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi 
olarak bizim temel hedefimiz ise 
müşterilerimizi merkeze alan bir yaklaşım 
içerisinde dijital teknolojileri kullanarak 
değer zincirimize daha fazla katkıda 
bulunmak. Ayrıca ana amaçlarımız 
olan karlı büyüme ve sürdürülebilirlik 
hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde de 
destek olmayı hedefliyoruz.   
Dijital dönüşümün başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilip yaşatılmasında 3 tane 
temel unsuru önemsiyoruz. Bunların en 
başında şirketimizin de en değerli varlığı 

olan insan kaynağımız geliyor. Diğer 
unsurlarımız ise süreçlerin etkin yönetimi 
ve en doğru teknolojinin uygulanmasıdır.”

Ekip, dijital trendleri takip eden 
çalışanlardan oluşturuldu

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, kendi 
sorumluluklarına ek olarak dijital 

trendleri takip eden ve ilgi duyan 
Mercedes-Benz Türk çalışanlarından 
oluşturuldu. Gönüllülük esasında bir 
araya gelerek takım çalışmasını ve 
esnek çalışma prensibini benimsemiş 
olan Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, İnsan 
Kaynakları, Otobüs & Kamyon AR-GE, 
Otobüs & Kamyon Üretim, Controlling 
- Satın Alma, Bilgi Teknolojileri, Satış & 
Satış Sonrası Hizmetler ve Pazarlama 
birimlerinde görev alan toplam 15 
kişiden oluşuyor.

Dijital dönüşüm, şirketin her 
noktasına ulaşacak

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, “Dijital 
Dönüşüm”ü Mercedes-Benz Türk’ün her 
departman ve birimine sürdürülebilir 
bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor. 
Ekip çalışanları, sorumlu oldukları 
departmanların dijitalleşme ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve departmanlarının 
önceliklerine göre dijital dönüşümün 
uygulanmasında koordinasyon 
görevini üstleniyorlar. Tüm bu süreçte 
departmanlarda yer alan çalışanların 
da desteğinin alınması hedefleniyor. Bu 
sayede her departmanın ana süreçleri ve 
alt süreçlerindeki dijitalleşme ihtiyaçları 
detaylı bir şekilde değerlendirilerek, 
dijital dönüşümün Mercedes-Benz 
Türk içerisinde her alana dokunmasını 
sağlanacak.

Oytun Balıkçıoğlu
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MEXT ve Fraunhofer Enstitüsü ile 
stratejik iş birliği

Dijital Dönüşüm Ofisi ekibi, maksimum 
faydayı sağlamak için MEXT ile stratejik iş 
birliği yürütüyor. Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası’nın (MESS) 2020 yılında kurulan 
teknoloji merkezi MEXT ile olan iş birliği 
çerçevesinde Dijital Dönüşüm Ofisi 
ekibi, MEXT’in deneyim, bilgi tecrübesi 
ve ekosisteminden faydalanıyor. Şubat 
ayında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
MEXT ile gerçekleştirilen workshop’ta 
dijital dönüşüm yol haritasının ana çatısı 
ve bu süreçteki adımlar belirlendi. Haziran 
ayı içerisinde ise bu işbirliği çerçevesinde 
Mercedes-Benz Türk’ün dijital olgunluk 
seviyesi değerlendirilmeye başlandı. 

Bu kapsamda; 31.05.2021 - 03.06.2021 
tarihleri arasında, ilk olarak kamyon 
operasyonunun destek birimleri de 
dahil olmak üzere, dijital olgunluğunu 
tespit etmek için MEXT ve yine 
MEXT’in ekosistemi içerisinde yer alan 
ve Avrupa’nın en büyük uygulamalı 
bilimler araştırma ve geliştirme 
organizasyonu Fraunhofer Enstitüsü ile 

birlikte Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. 
Dijital olgunluk seviyesini çıkartmak 
için yapılan bu çalışmada 20’den fazla 
birimle yapılan görüşmeler neticesinde 

temel iş süreçlerini değerlendirildi 
ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Aynı çalışma; Temmuz ayı içerisinde 
Mercedes-Benz Türk’ün otobüs 
operasyonu için gerçekleştirilecek.
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Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern 
ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan 
dolayı ödüle layık görüldü. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), otomotiv 
sektörünün 2020 yılında ihracat şampiyonu 
olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalara 
verdiği ödül kapsamında Karsan, Altın İhracat 
Ödülü’nü aldı. 2020 yılında en fazla ihracat yapan 
otomotiv firmaları arasında olan Karsan adına 
ödülünü OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur 
Sermet’ten alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi 
sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların 
yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili 
elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı 
araçların ihracatıyla birlikte iç pazarın taleplerine 
de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli 
ürün gamımız Avrupa’nın pek çok noktasında 
durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız 
elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın 
ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili 
çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak 
üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve 
birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı 
ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam 
ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli 
katkılarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği’ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz” dedi. 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli 
üretici Karsan, üretim ve satış başarılarını ödüllerle 
taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin 
(OİB) düzenlediği ve özverili çalışmalarıyla, sektörün 
2020 yılında 15. kez üst üste ihracat şampiyonu 
olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalara 
verdiği ödül kapsamında ihracat başarı ödülüne 
layık görüldü. Bu doğrultuda 2020 yılında en fazla 
ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında 
pandemi koşullarına rağmen 29. sırada yer alan ve 
üstün ihracat performansı gösteren Karsan’a “Altın 
İhracat Ödülü” verildi.

Ödülünü Karsan’ın Bursa’daki üretim tesislerinde, 
OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet’in 
elinden alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi 
sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların 
yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili 
elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı 
araçların ihracatı ile birlikte iç pazarın taleplerine 
de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli 
ürün gamımız Avrupa’nın pek çok noktasında 
durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız 
elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın 
ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili 
çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak 
üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve 
birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı 
ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam 
ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli 
katkılarda bulunan OİB’e bu anlamlı ödül için 
teşekkür ederiz” dedi. 

Karsan
OİB’nin 2020 
Altın İhracat 

Ödülü’nü aldı
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Demir çelik ve lojistik 
sektöründen Köksal Yapı

araç filosunu MAN’a
dönüştürüyor

Demir çelik ve lojistik alanında Türkiye’nin her 
noktasına ürün ve hizmet sunan sektörün güçlü firması 

Köksal Yapı, filosundaki tüm araçları MAN’a dönüştürme 
kararı aldı. Yarım asrı aşkın geçmişiyle sektöründe 

Türkiye’nin üreten ve büyüyen gücü olan Köksal Yapı, 
aldığı yeni karar çerçevesinde 50 adetlik araç yatırımının 

ilk grubu olan 15 adet, 2021-Yılın Kamyonu ödüllü MAN 
TGX 18.510 LL SA GX kabinli çekiciyi teslim aldı.
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Üstün nitelikleri ve hizmet kalitesiyle 
sektörde farkını ortaya koyan MAN 
araçları; hizmet verdikleri işletmelerde 
güvenilir çözüm ortağı olmaya devam 
ediyor. Özellikle de MAN’ın The 
International Truck of the Year 2021 
(IToY) – 2021 Uluslararası Yılın Kamyonu 
ödüllü MAN TGX serisi, sadece yeni araç 
yatırımlarında değil, aynı zamanda filo 
dönüştürmelerinde de başı çekiyor. 

MAN’ın araç ve hizmet kalitesine güvenen 
demir çelik ve lojistik sektörünün güçlü 
firması Köksal Yapı da aldığı yeni kararla 
tüm araç filosunu MAN’a dönüştürmeye 
başladı. Temelleri 1971 yılında Muzaffer 
Köksal tarafından atılan Köksal Yapı, 
kurulduğu günden bu yana deneyimli ve 
güvenilir kadrosuyla imza attığı başarılı 
işlerle dikkat çekiyor. Firma, aldığı bu 
karar doğrultusunda 50 adetlik yeni araç 
yatırımının ilk kısmı olan 15 adet, yüksek 
donanım ve sürücü konforuna sahip 
ödüllü MAN TGX 18.510 LL SA GX kabinli 
çekiciyi törenle teslim aldı.

“Tüm araç filomuzu MAN markasına 
dönüştürme kararı aldık”
Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat törenine Köksal Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Köksal’ın yanı 
sıra Filo Müdürü Murat Özen ve Lojistik 
Sorumlusu Faruk Mısırlıoğlu ile MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Bölge 
Satış Koordinatörü Ersoy Öksüz ve Satış 
Uzmanı Tuna Alaybeyoğlu katıldı. Teslimat 
töreninde sembolik MAN anahtarını alan 
Köksal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer 
Köksal, MAN ile olan iş birliklerinden mutlu 
olduklarını belirterek, “Firma olarak, bugün 
demir çelik ve lojistik sektöründe ülkemizin 
üreten ve büyüyen gücüyüz. Müşteri 
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla 
ülkemizin dört bir yanına ürün ve hizmet 
sunuyoruz. Bu faaliyetlerimizde de 
güvenilir çözüm ortağımız MAN’ın üstün 
nitelikli araçlarına ve sunduğu hizmetin 
kalitesine güveniyoruz. Şimdi de bu 
güvenimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, 
tüm araç filomuzu MAN markasına 

dönüştürme kararı aldık. Bugün 50 araçlık 
araç yatırımımızın ilk kısmı olan 15 adet 
MAN çekiciyi teslim aldık. İnanıyorum ki, bu 
iş birliğimiz önümüzdeki süreçte daha da 
artarak devam edecektir” dedi.

“Köksal Yapı, iş birliğine çok değer 
verdiğimiz bir iş ortağımız”
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Bölge Satış Koordinatörü Ersoy Öksüz ise; 
“MAN olarak, geniş ürün yelpazemiz, farklı 
sektörlere yönelik ideal çözüm önerilerimiz 
ve satış sonrası hizmet anlayışımız ile 
firmaların ‘güvenilir çözüm ortağı’ olmaya 
devam ediyoruz. Sektörünün güçlü firması 
Köksal Yapı da iş birliğine çok değer 
verdiğimiz bir iş ortağımız. Kendilerinin 
hem araçlarımızdan hem de verdiğimiz 
hizmetten memnuniyet duymaları ve bu iş 
birliğini daha da ileriye taşımak istemeleri 
bizim için ayrı bir mutluluk. Bu nedenle 
kendilerine bir kez daha teşekkür eder, 
yüksek konfor ve donanıma sahip ödüllü 
MAN TGX serisi araçlarımız işletmelerine 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”
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Türkiye ile Rusya, Ukrayna, Belarus 
ve Moldova arasında entegre lojistik 
hizmetleri veren Mark Multimodal, 

araç ve ekipman filosuna yatırımlarını 
sürdürüyor. Multimodal ve kara yolu 
taşımacılık çözümleri sunun şirket, 

IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından 
İstanbul Fiat’tan 11 adet IVECO S-WAY 
çekici satın aldı. Mark Multimodal Genel 
Müdürü Onur Güvenler, alınan araçların 
yakıt tasarruflu ve kötü hava şartlarında 
da kullanışlı olduğunu kaydetti. Hizmet 
verdikleri ülkeler ile Türkiye arasındaki 
ticaret hacminin her geçen gün arttığını 
belirten Güvenler, araç ve ekipman 
yatırımlarıyla bu ticareti daha güçlü hale 
getirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Işınak: “Mark Multimodal, 
IVECO’lar ile müşterilerine daha 
çok katkı sağlayacak”
İstanbul Fiat’taki teslimat töreninde 
konuşan IVECO Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak ise S-WAY çekiciler hakkında 
bilgi verdi. Yakıt verimi ve üstün teknolojisi 
ile IVECO S-WAY’in araç sahiplerine karlı bir 
çözüm sunmak üzere tasarlandığını ifade 
eden Işınak, Mark Multimodal’in satın 
aldığı araçlar sayesinde çözüm ortaklarına 
daha çok katkı sağlayacağına inandığını 
da sözlerine ekledi.

Mark Multimodal 
11 çekiciyi filosuna
dahil etti

Mark Multimodal, satın aldığı 11 adet IVECO 
S-WAY çekici ile filosunu daha da güçlendirdi. 
Şirketin Genel Müdürü Onur Güvenler, Mark 
Multimodal’in Rusya ve Ukrayna gibi sert hava 
şartlarının hakim olduğu bölgelere taşıma 
yaptığını hatırlatarak, söz konusu araçların, 
bu bölge şartlarına uyumlu olduğunu belirtti.
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Çocuklara trafik bilincini 
kazandıracak parkın 

yapımı sürüyor

Karatay Belediyesi’nin çocuklara trafik konusunda eğlenceli bir eğitim 
ortamı oluşturma hedefiyle ilçede yapımına başladığı “Trafik Eğitim 
Parkı”nın inşaatı devam ediyor. Parkta inceleme yaparak çalışmalar 

hakkında bilgi alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Çocuklarımız, 
Trafik Eğitim Parkımızda hem eğlenecek hem trafik bilinci kazanacak hem 
de aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirecekler. İlçemizin ve çocuklarımızın 

geleceğine değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.
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Karatay Belediyesi tarafından çocukların 
trafik eğitimini severek öğrenmeleri 
amacıyla yapımına başladığı “Karatay 
Trafik Eğitim Parkı”nın inşaatı devam 
ediyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 
900 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen 
ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı 
park için çalışmalar yaz aylarının 
gelmesiyle birlikte daha da hızlandı. 

Çocuklara trafik eğitiminin verilmesinin 
yanı sıra vatandaşların yeşil alan ile 
sosyal yaşam alanı ihtiyacını karşılayacak 
proje kapsamında simülasyon merkezi, 
gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, 
tünel, yaya üst geçidi, kavşak, yaya 
geçitleri, mini otopark alanı ve kafeterya 
bulunacak. Ayrıca park içerisinde ailelerin 
dinlenebileceği yarı açık oturma alanları, 
bisiklet yolu, mini amfi, açık otopark alanı 
ile çocuk oyun alanı da yer alacak. 

Özellikle yeşil alanların ön planda 
tutulduğu “Trafik Eğitim Parkı” projesiyle 
çocuklar, trafik kurallarını akülü araçlar 
kullanarak ve eğlenerek öğrenecek. Aileleri 
de yürüyüş yapıp hoş vakit geçirecekleri 

bir alana daha kavuşmuş olacaklar. 
Çalışmaların hızlandığı “Trafik Eğitim 
Parkı”nın kısa süre içerisinde tamamlanarak 
hizmete açılması hedefleniyor.

Başkan Kılca, Trafik Eğitim Parkı’nda 
incilemelerde bulundu
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 
yapımı süren parkta inceleme yaparak 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Belediye olarak Karatay’ın yeşil kuşaklar, 
parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla çok 
daha güzelleşmesi için çabaladıklarını 
söyleyen Başkan Hasan Kılca, her gün 
meydana gelen trafik kazalarının hem 
maddi hem de manevi bedellerinin 
oldukça ağır olduğunu belirterek 
trafik kültürünün daha küçük yaşlarda 
kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. 

Hasan Kılca, “Şehirlerimiz gelişip 
nüfusumuz arttıkça trafik sorunu 
da hayatımızın önemli bir parçası 
haline geldi. Dolayısıyla trafik eğitim 
standardımızı daha da artırmamız 
gerekiyor. Bunu yapmanın en güzel yolu 
da çocuklarımıza küçük yaşlarımızdan 

itibaren trafik kültürünü verebilmekten 
geçiyor. O % n da Trafik Eğitim Parkı 
projemizi önemsiyoruz. Çocuklarımıza 
uygulama anlamında gelecekte çok şey 
katacağına inanıyoruz. Parkımız hem 
trafik eğitiminin temelinin atılacağı hem 
de ailelerimizin eğlenip dinleneceği 
çok güzel bir park olacak inşallah. 
Amacımız, çocuklarımıza birer yetişkin 
olduklarında araçlarıyla veya yaya olarak 
trafikte karşılaşabilecekleri her türlü 
senaryo karşısında nasıl davranmaları 
gerektiklerini trafik kuralları işaret ve 
levhalarıyla eğlendirerek öğretmektir. 
Trafik Eğitim Parkı ile çocuklarımız, 
trafik kurallarını yaparak-yaşayarak ve 
eğlenerek öğrenecek. Trafik ışıklarından, 
kavşaklara, arabalarına ve her türlü 
materyallerin bulunduğu trafik eğitim 
alanı sayesinde çocuklarımız ve 
öğrencilerimiz bu parkta hem eğlenecek 
hem de öğrenecekler. Parkımızı en kısa 
sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız. Trafik Eğitim 
Parkı’mızın Konya’mıza ve Karatay’ımıza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Edirne
Süloğlu ilçesi 
Renault 
Trucks D-Med 
kamyon ile 
yeşerecek
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite 
görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan 
– Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-
2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamındaki 
CB005.2.12.116 sayılı “Doğayı Birlikte Korumak” 
projesi çerçevesinde Süloğlu Belediyesi’ne 
Renault TrucksD-MED kamyonu hibe edildi.

Edirne Süloğlu Belediyesi ve Bulgaristan 
Sungurlare Belediyesi’nin birlikte hayata 
geçirdiği proje kapsamında yeni araç, Süloğlu 
Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’a 
Renault Trucks Bölge Müdürü Tolga Aykaç 
ve Koçaslanlar Otomotiv Hadımköy Şube 
Müdürü Ahmet Sezer tarafından teslim edildi. 
Sungurlare Belediye Başkanı Georgi Kenov da 
teslimat nedeniyle ilçeye ziyarette bulundu. 

Süloğlu Belediyesi’nin özellikle ağaçlandırma 
ve dere yatağı çalışmaları gibi doğaya yönelik 
projeleri için kullanacağı aracın teslimatında 
açıklama yapan Süloğlu Belediye Başkanı 
Mehmet Ormankıran; “İlçemize böyle bir 
değer kazandırdığımız için çok mutluyuz. 
Sınır ötesi işbirliği programı kapsamında 
daha önce de çok güzel projelere imza attık. 
İnsana ve doğaya odaklı proje gerçekleşrime 
amacıyla yola çıktığımızda Bulgaristan’ın 
Sungurlare Belediyesi ile yollarımız 
kesişti. Ortak bir proje yaparak program 
kapsamında sunduk. Brüksel de dahil olmak 
üzere projemiz incelenerek onaylandı ve 
çalışmalarımız için araç hibesi sağlandı. Bu 
doğrultuda Renault Trucks kamyonumuzu 
ilçemize kazandırdık. Pojede emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” diye belirtti. 

Renault Trucks Bölge Müdürü Tolga Aykaç, 
yeni araçlarının Süloğlu Belediyesi’ne hayırlı 
olmasını dileyerek; “Renault TrucksD-MED 
kamyonlarımız, ilk defa kamu hizmeti sunmak 
üzere teslim edildi. Aracımızın performansı, 
sağlamlık ve düşük işletim maliyeti avantajları 
ile belediyenin hizmetlerine değer katacağına 
inanıyoruz” şeklinde açıkladı. 

Edirne Süloğlu Belediyesi, Bulgaristan’ın 
Sungurlare Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği 

“Doğayı Birlikte Korumak” projesi kapsamında 
hibe edilen Renault Trucks kamyonunu teslim aldı.
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Renault 
Dünya 

prömiyeri 
ile Mühih’te 

olacak

Ürün gamını yenilemeye devam 
ederken en ileri teknolojileri tüketicilerle 
buluşturan Renault, 2021 IAA Münih 
Otomobil Fuarı’na katılıyor. Renault, 
fuarda yeni MEGANE E-TECH 100% 
ELECTRIC modelinin dünya prömiyerini 
yapacak. Renault’nun canlı olarak 
yayınlanacak basın toplantısı, 6 Eylül 
Pazartesi günü gerçekleşecek. Renault 
fuarda, ‘Renault studiault’ adındaki yeni 
stant konseptiyle yer alacak.

Renault, 6-12 Eylül 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan IAA 
Münih Otomobil Fuarı’nda en güncel 
yeniliklerini tüketicilerle buluşturacak. 
Yeni Renault MEGANE E-TECH 100% 
ELECTRIC modelinin dünya prömiyeri 
de fuarda gerçekleşecek. Renault basın 
toplantısı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü 
yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. 
Marka, basın günü olan 6 Eylül 
Pazartesi’den itibaren yeni MEGANE 
E-TECH %100 ELECTRIC modeline özel bir 
stant ile Salon B1’de yer alacak.

7 Eylül Salı gününden itibaren 
Renault standında R5 Prototip modeli 
sergilenecek ve bu etkinlik için özel 

olarak seçilen ikonik versiyonlarla birlikte 
orijinal Renault 5’i hatırlatacak.

‘Renault studiault’ adındaki yeni stant 
konsepti ilk kez Münih’te tanıtılacak. 
Yeni stant konsepti; talk showlar, mobil 
ekranlarda görüntülenen video içerikleri, 
eski araçların veya teknolojik içeriklerin 
sergilenmesi olmak üzere farklı iletişim 
formatlarına uyarlanan çok yönlü bir yapı 
sunacak.

Renault’nun fuar programı:

6 Eylül: Yeni MEGANE E-TECH %100 
ELECTRIC

7 Eylül: Yeni MEGANE E-TECH %100 
ELECTRIC, R5 Prototip, ikonik Renault 5

8 Eylül: Mobilize

9 Eylül: Renault E-TECH modelleri

10/11 ve 12 Eylül: yeni MEGANE E-TECH 
%100 ELECTRIC, R5 Prototip, Renault 
E-TECH modelleri

İlk ziyaret günü olan 8 Eylül Çarşamba 
günü Renault standı, yeni ulaşım ve 
enerji çözümlerini bünyesinde barındıran 
Mobilize için uyarlanacak.
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Sağladığı istihdamın yanı sıra 
üretim ve ihracat başarılarıyla 

ülke ekonomisi için katkı sunmaya 
devam eden Maxion Jantaş, 

kuruluşundan bu yana en yüksek 
aylık üretim adedine ulaşarak rekor 
üretim seviyelerine çıktığı 2021’in ilk 

yarısında aynı zamanda ağır ve ticari 
araç segmentinde 33.333.333’üncü 

jantını üreterek şirket tarihinde 
önemli bir kilometre taşına imza 

attı. Bu önemli eşik, fabrikada 
sosyal mesafe kurallarına uygun 

olarak, açık havada düzenlenen bir 
etkinlikle kutlandı. 

Maxion Jantaş’ın, bugüne dek ürettiği 
bu 33.333.333 jant yan yana dizildiğinde 
dünyanın yarısını çevreleyebiliyor; üst üste 
dizildiğinde ise Eyfel Kulesi’nin yaklaşık 
31 bin katı yüksekliğine ulaşıyor. Türk 
otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden 
Maxion İnci Jant Grubu bünyesindeki 
Maxion Jantaş A.Ş., yüksek hedeflerle 
başladığı 2021 yılında gerek sağladığı 
istihdamla gerekse üretim ve ihracat 
başarılarıyla ülke ekonomisi için katkı 
sunmaya devam ederken, şirket tarihi için 
önemli bir eşiği de geçti.  Mart 2021’de 
pandemi kaynaklı zorlu piyasa koşulları ve 
malzeme tedariğindeki güçlüklere rağmen 
kuruluşundan bu yana gerçekleşen en 
yüksek üretim ve montaj adetlerine ulaşan 
şirket, ağır ve ticari araç segmentinde 33 
milyon 333 bin 333’üncü jant üretimini 
gerçekleştirdi. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 
fabrikasıyla, toplam jant üretim kapasitesi 
yaklaşık 12 milyon olan Maxion İnci Jant 
Grubu, 1.700 çalışanı ile 5 kıtada 60’ın 
üzerinde ülkeye yaptığı ihracat ile ülke 
ekonomisine katkı sunuyor. Dünyanın 
en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile 
İnci Holding iştiraki olan Grup, Maxion 
İnci ve Maxion Jantaş olmak üzere 2 şirket 
olarak faaliyet gösteriyor; ayrıca mevcut 
4 fabrikası ile Avrupa’nın tek lokasyonda 
binek, hafif ticari, ağır ve ticari araçlar için 
üretim yapan en büyük alüminyum ve 
sac jant üreticisi olma özelliğini taşıyor. 
Ortaklığın 29. yılında, Manisa Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 5. jant fabrikasını 
açmaya hazırlanan Grup, yeni fabrikası ile 
toplam jant üretim kapasitesini 13 milyon 
adet ve ağır ve ticari araç sac jant üretim 
kapasitesini ise 3 milyon adede çıkaracak. 
Maxion İnci Jant Grubu insan odaklı 
yaklaşımı kapsamında Endüstri 4.0 ve dijital 
dönüşüm çalışmalarıyla ve hayata geçirdiği 
otomasyon, üretim-verimlilik projeleriyle 
kapasitesini ve üretim adetlerini artırmaya, 
sektörün öncüsü olmaya devam ediyor.

Maxion Jantaş,  33.333.333’üncü jant 
üretimini kutlamak için sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak açık havada 
kısa bir etkinlik düzenledi. Maxion 
İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Zaim’in, üst yönetimin 
ve çalışanların katılımlarıyla gerçekleşen 
etkinlikte Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim 
şunları söyledi: “Covid-19 salgınının zorlu 
şartlarına rağmen 2021 yılına güçlü 
ve motive bir şekilde başlamanın bir 
sonucu olarak satış ve dolayısı ile üretim 
adetlerimiz hızla artıyor. Üst üste gelen 
üretim rekorları ve üretimde gerçekleşen 
başarıların ardından bizim için önemli 
bir eşiği kutluyoruz. Sağladığımız 
istihdamla, ihracatımızla ülke ekonomisi 
için sürdürülebilir değer oluşturmaktan ve 
müşterilerimize katma değer yaratmaktan 
dolayı da mutlu ve gururluyuz. Maxion 
Jantaş başta olmak üzere, Grubumuzun 
tüm çalışanlarına değerli katkılarından 
dolayı gönülden teşekkür ediyorum.”

Maxion Jantaş 33.333.333.
jantın üretimini kutladı
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AKO Akü’den
Türkiye’nin tek sıfır atıklı 
akü geri kazanım tesisi

AKO Grup bünyesinde, öncülüğünü yaptığı Matrix Press teknolojisiyle Türkiye’nin akü sektöründe yeni bir 
güç oluşturan AKO Akü, Türkiye’nin ilk ve şu an için tek yeni teknoloji Geri Kazanım Tesisini de bünyesinde 

bulunduruyor. AKO Akü fabrikasının yanında kurulu olan son teknoloji “Sıfır Atık” özellikli ve “Desülfürizasyon” 
teknolojisine sahip Türkiye’deki tek tesis olan Geri Kazanım Tesisi, tam otomasyon ile çalışıyor.
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Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü 
AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren 
AKO Akü, Türkiye’nin akü üretiminde 
teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix 
Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim 
modelleriyle üretim yapan tek üreticisi 
olma özelliği taşıyor. 
AKO Akü aynı zamanda, kurşun asit 
akülerin geri kazanımında Türkiye’nin 
ilk ve şu an için tek “Sıfır Atık” ile çalışan 
yeni teknoloji Geri Kazanım Tesisini de 
bünyesinde bulunduruyor. AKO Akü 
fabrikasının yanında kurulu olan ve ister 
katı, ister sıvı, ister gaz tüm önlemleri 
otomatik bilgisayarlı sistemlerle “Sıfır 
Atık” temelinde işlev gören tesis, Avrupa 
çapında modern bir tesisi olma özelliği 
taşıyor. AKO Akü Geri Kazanım Tesisi, 

endüstri 4.0 özelliği ve tam otomasyon 
içinde, sıfır atık prensibi ile çalışıyor. Bu 
tesisin bir diğer önemli özelliği, Avrupa’da 
zorunlu tutulan “Desülfürizasyon” ünitesine 
sahip ülkemizdeki tek tesis olması. 

Kurşun Asit Akülerin geri kazanımı 
konusunda “Sıfır Atık” ile çalışabilen 
tesisleri Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde de 
kuran SERİ firması tarafından kurulan tesis 
için yapılan yatırımın güncel karşılığı, 100 
milyon TRY’ye denk geliyor. 

Kullanılmış “kurşun asit starter aküler” 
(içten yanmalı, “benzin-dizel vs”, her 
türlü motorlu araç aküleri), kanun gereği 
lisanslı araçlar ile toplanıp lisanslı geri 
kazanım tesislerinde işlenerek tamamen 
hammaddeye dönüşebiliyor. Ancak bu 
dönüştürme sürecinde yetersiz teknoloji 
kullanımı, yoğun miktarda katı- sıvı ve 
gaz atıkların çıkmasına neden oluyor. Bu 
alanda faaliyet gösteren tesislerin, bu tür 
atıkları fabrika içinde önleyecek güncel 
yatırımlar yapması gerekiyor. Öte yandan, 
halen faal durumdaki bazı tesislerin bu 

yatırımlardan kaçınması, çok ciddi risk 
yaratan atıklarını çeşitli yollarla yaşadığımız 
ortama salınmasına neden olabiliyor. 
Bazı tesislerin katı atıklarını ilgili “bertaraf 
tesislerine” göndermeleri gerekirken 
göndermeyip, gizlice bir yerlere sevk 
ettikleri ve yakalandıkları kısım içinde ceza 
yedikleri kayıtlara geçmiş durumda. 

Kendi kurdukları türde tesislerin, 
Desülfürizasyon ünitesi ve “Sıfır Atık” 
yaklaşımıyla yayılması ülkemizin ve 
insanımızın faydasına olacağını ifade 
eden AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki 
Büyükkalender, “Türkiyemizin Geri 
Kazanım tesisleri, gerek teknolojileri, 
gerek faaliyetlerinde kayıt içi işlemlerle 
insana, doğaya ve ekonomiye değer 
üretmelidir. Tesislerde doğaya zarar 
vermeyen teknolojilerin kullanımı ve 
ekonomi tarafından da vergi kontrolü, 
ülkemizin faydasına olacaktır. Maalesef 
bu sektörde, bu konularda yetersiz kalan 
tesisler, çevreye verdikleri zararın yanı sıra, 
vergi geliri kaybına ve haksız rekabete yol 
açmaktadır” dedi.
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Avis Filo, uzun süreli araç 
kiralama sektöründe 

büyümeye devam ediyor

Avis Filo, Türkiye genelindeki profesyonel 
portföy yönetimi, hızlı ve yaygın ikame 

araç tedarik süreci, 7/24 tam destek gibi 
hizmetleriyle operasyonel araç kiralama 

sektöründe liderliğini koruyor.
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2021 yılının ilk çeyreğinde, sektördeki 
müşteri adedi % 14 küçülürken Avis 
Filo müşteri portföyünü geçen yılın 
aynı dönemine göre % 7 artırdı. Otokoç 
Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, 
“Avis Filo, pandemi döneminde KOBİ 
segmentindeki daralmaya rağmen 
büyümeye devam etti” dedi.

Otokoç Otomotiv, 1980 yılından bu yana 
uzun süreli araç kiralama hizmeti verdiği 
Avis Filo ile operasyonel araç kiralama 
sektöründe liderliğini koruyor. 2021 
yılının ilk çeyreğinde Avis Filo müşteri 
portföyünü geçen yılın aynı dönemine 
göre % 7 artırdı. Avis Filo, 2020 sonunda 
% 5,8 olan müşteri adedi penetrasyonunu 
ise bu yıl % 6’ya çıkardı. Otokoç Otomotiv 
Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Eren Gündüz, Avis Filo’nun 
pandemi döneminde özellikle KOBİ 
segmentinde, araç ve müşteri sayısındaki 
daralmaya rağmen büyümeye devam 
ettiğini söyledi. Gündüz, “Müşteri 
sayımız artıyor, müşteri segmentimiz 
hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor. 
Müşterilerin beklentileriyle uyumlu olarak, 
kendilerini yakından tanıyan deneyimler 
kurgulayıp, ihtiyaca özel hizmet, ürün ve 
kampanyalar sunmamız, müşterilerimizle 
markalarımızın yakınlaşmasını sağlıyor. 
Sektör, KOBİ’lerin talebine bağlı olarak 
son beş yılda ciddi bir büyüme trendine 
girmişti. Bu hareketliliğin önümüzdeki 
dönemde de devam edeceğini 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

Operasyonel kiralama pazarı ilk 
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 
oranla bir miktar küçüldü. Bununla 
birlikte, Avis Filo aynı döneme göre 
% 1 büyüdü, pazar payını artırarak % 
13 olarak gerçekleştirdi. Avis Filo’nun 
sektörde uzun sözleşme süresi ile 
de fark yarattığını dile getiren Eren 
Gündüz, “Yarattığımız diğer bir fark, hafif 
ticari araç segmentinde. Operasyonel 
kiralama pazarında hafif ticari 
penetrasyon ortalaması % 4,3 iken, Avis 
Filo’nun oranı % 17,5. Bununla birlikte, 
operasyonel araç kiralama, ekonomik 
aktivitenin artması ile birlikte verim 
ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru 
olacaktır. Sektörümüzün pandemi 
dönemindeki eksilmeleri yerine koyarak 
gelişimini sürdüreceğini ve yılı da 
oldukça iyi kapatacağını öngörüyoruz. 
” dedi. 

Zengin içerikli ürün ve 

uygulamalarla beklentilerin 
ötesine geçiyor

Ürün ve uygulamaları ile müşterilerine, 
beklentilerinin ötesinde zengin içerikli 
alternatifler sunduklarını kaydeden Eren 
Gündüz, “Uzun dönem araç kiralamak 
isteyen kurumsal müşterilerimiz için hızlı, 
kolay ve kişiselleştirilebilir bir deneyim 
sunan, baştan sona dijital teklif ve sipariş 
sürecini kapsayan MyAvis adında yeni bir 
dijital satış kanalımız var. Uygulamamız, 
müşterilerimizin bilgisayar ya da akıllı 
telefon ile myavis.com.tr linki üzerinden 
kolayca ulaşabilecekleri, istedikleri 
kiralama koşullarına en uygun aracı 
belirlemelerini sağlayan hızlı ve kolay 
bir karar verme hizmeti sunuyor. 12-48 
ay aralığındaki kiralama periyotlarında, 
sınırlı adette araç kiralama ihtiyacı olan 
tüm kurumsal müşterilerimiz, MyAvis 
hizmetimizden faydalanabiliyor. İstedikleri 
marka, model, yakıt türü ve vites tipi gibi 
kriterlerini belirleyerek görüntüleme 
yapabiliyor ve seçtikleri araç ya da 
araçlar için en uygun teklifi alabiliyorlar. 
Araçlarımız müşterilerimize hijyenik 
koşullarda ve zaman kaybetmeden 
ulaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmelik KOBİ segmenti 
için büyük bir fırsat
Eren Gündüz, Resmi Gazetede yayınlanan 
“Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”e dikkat çekti. 
Gündüz, yurt içi hususi taşımacılık için 
gerekli olan K2 belgesine dair değişiklik ile 
uzun dönemli araç kiralama sektöründe, 
daralan toplam araç parkının yeniden eski 
seviyelerine getirilmesi yönünde büyük bir 
fırsat yaratıldığını vurguladı. Gündüz şöyle 
konuştu: “Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
uyarınca, K2 belgesini almak isteyenlerin en 
az 1 birim taşıta sahip olması gerekiyordu. 
Yeni düzenleme, kendi malını taşımak amacı 
ile ticari araca ihtiyaç duyan, özellikle küçük 
ölçekli işletmelere uzun süreli kiralama 
yöntemiyle ihtiyaç duydukları ticari aracı 
edinme ve bu sayede de öz kaynaklarını 
verimli bir şekilde ana faaliyet alanlarını 
geliştirmek için kullanma olanağı sağlayacak. 
Eski yönetmelikte işletmelerin ticari araç 
kiralayabilmesi için üzerine kayıtlı olan K2 
belgesinde 1 adet özmal aracının olması 
ve bununda belgesine kayıtlı olması şartı 
vardı. Bu zorunluluk kalktı. Bu sayede, uzun 
dönemli araç kiralama sektörü açısından, 
araç parkını yeniden eski rakamlara getirmek 
için önemli bir fırsat yaratılmış oldu.”
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VOLVO TRuCKS
yüksek verimlilik

konfor ve gücün sembolü
yeni Volvo FH16’yı tanıttı 

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 
yürüttüğü Volvo Trucks, daha fazla 
verimlilik sağlayan ve yeni güvenlik 
donanımlarıyla öne çıkan yeni Volvo 
FH16’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm yeni Volvo 
FH16 ile ilgili şunları dile getirdi: “Yeni Volvo 
FH16, en zorlu uygulamaların üstesinden 
gelebilen, aynı zamanda sürücülere her şeyin 
en iyisini toplu sunabilen üst segment bir ürün. 
Yeni Volvo FH16 ile, güç ve yakıt verimliliği 
ile konfor ve tasarımın hiçbirinden ödün 
vermeyen bir ürün yarattık. Yeni Volvo FH16, 
bir Volvo kamyonundan beklediğiniz her şeyi 
size sunuyor; böylece ağır ve zorlu uzun yol 
operasyonları için marka olarak konumumuzu 
sağlamlaştıracak bir ürün geliştirdik.”
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Sektörde bir ilk olan güvenlik 
özelliği: Adaptif uzun farlar

Yeni Volvo FH16, karşıdan gelen 
trafiğe veya başka bir araca arkadan 
yaklaşırken LED uzun farın seçilen 
bölümlerini otomatik olarak devre dışı 
bırakarak, karayollarını kullanan tüm 
araçlar için güvenliği artıran, sektörde 
bir ilk niteliğindeki adaptif uzun farlara 
sahip. Kamera ve radar diğer araçları 
tespit ettiğinde veya kamera kamyonun 
etrafındaki ışık miktarında değişiklikler 
tespit ettiğinde uzun far otomatik 
olarak ayarlanıyor. Yokuş aşağı inerken 
istenmeyen hızlanmayı önlemek için 
maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız 
sabitleyicisi ve 0 km/saat dahil tüm hızlarda 
çalışan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile 
güvenlik daha da geliştirildi.

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 FH16’da standart olarak sunuluyor. 
Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı 
güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo 
Dinamik Direksiyon da bir seçenek olarak 
mevcut. Yeni Volvo FH16’da yol işaretlerini 
tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme 
kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının 
tespiti ile sürüş güvenliği daha da 
geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, 
yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan 
yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle 
daha da iyileştirildi.

Zorlu görevler için mükemmel 
kombinasyon

Geliştirilmiş manevra kabiliyeti, en son 
güvenlik teknolojisi ve daha fazla sürücü 
desteği ile 750HP beygir kadar güce sahip 
16 litrelik motoru bir araya getiren yeni 
Volvo FH16, en zorlu taşımacılık işleri için 
üstün verimlilik sunuyor.

Yeni Volvo FH16 hakkında bilgiler

Kabinler: Yataklı alçak kabin, Yataklı kabin, 
Globetrotter kabin, Globetrotter XL ve 
Globetrotter XXL. Kişisel tasarım için dış ve 
iç döşeme paketleri.

Motorlar: Dizel motorlar farklı emisyon 
standartlarıyla sunulmaktadır. Euro 6, 
D Kademesi D16K 550 hp/2800 Nm, 
650 hp/3150 Nm ve 750 hp/3550 Nm 
seçenekleriyle sunulur.

Vites değiştirme sistemi: Farklı uygulama 
alanları için I-Shift ile yazılım paketleri.

Yeni Volvo FH16’nın cesur dış 
tasarımı akıllı teknolojileri yansıtıyor

Yeni Volvo FH16’nın dış tasarımı, 
kamyonların temel aldığı akıllı teknolojileri 
yansıtan tasarıma sahip yeni “V” şeklinde 
farlarla ön plana çıkıyor. Volvo’nun amiral 
gemisi olan Volvo FH16 modelinin 
güçlü karakteri şelale temalı ızgara ile 
güçlendirilirken, far panelleri araca gelişmiş 
aerodinamik ve kendinden emin bir duruş 
kazandırmak için hafif dışa bakacak şekilde 
yeniden tasarlandı.

Volvo Trucks Tasarım Şefi İsmail Ovacık 
yeni Volvo FH16’nın tasarımı ile ilgili olarak, 
“Yeni Volvo FH16’da önceki nesillerimizin 
en ikonik tasarım öğelerini yeniden gözden 
geçirdik ve bunları daha da geliştirdik. 
Örneğin; yeni yüksek teknoloji ürünü 
farlarla imzamız niteliğindeki güçlü ışığı 
bir üst seviyeye taşırken, kamyonun ön 
panelinin tamamı, daha güçlü bir izlenim 
yaratmak için yeniden tasarlandı. Ek 
olarak; yeni Volvo FH16’nın geliştirilmiş ve 
kendinden emin dış tasarımı, bu kamyonun 
her zamankinden daha akıllı olduğunu 
destekliyor” dedi.

Güncellenmiş, insan merkezli bir 
sürücü ortamı

Yeni Volvo FH16’nın iç mekânı, özellikle 
sürücüler düşünülerek tasarlanmış ve hem 
kullanım kolaylığı hem de kaliteyi sunan 
yeni malzeme ve renklerle güncellendi. 

İç mekân, daha fazla saklama alanı, yeni 
döşeme renkleri ve modern bir gösterge 
tablosuna sahip yeni ön konsol ile ön 
plana çıkıyor. Aynı zamanda, sürücünün 
sürüş durumuna bağlı olarak ilgili bilgileri 
hemen görebilmesini ve dört farklı ekran 
görünümü arasında seçim yapmasını 
sağlayan kullanıcı dostu bir ara yüze ve 
12 inç yüksek çözünürlüklü dinamik bir 
gösterge ekranına sahip. 

Yeni Volvo FH16 isteğe bağlı 9 inçlik 
bir yan multimedya ekranıyla bilgi-
eğlence, navigasyon desteği, sürüş 
bilgileri ve kamerayla izleme özelliği 
sunuyor. Erişimi kolay olan yan ekran, 
direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli 
komut veya doğrudan dokunmatik 
ekran kontrol paneli ile sürücünün birçok 
yoldan etkileşime girmesine olanak 
tanıyor. Bununla birlikte hem gösterge 
tablosunda, hem de yan ekranda çok 
sayıda dil seçeneği bulunuyor. Ek olarak 
yeni Volvo FH16’da, I-Shift vites kolu 
birinci sınıf standartlara göre yeniden 
tasarlandı. Optimize performans için 
aydınlatılmış vites seçme sembolleri ve 
yeni sürüş modları içeriyor.

Gelişmiş manevra kabiliyeti ve verimlilik 
Daha fazla ön aks yük kapasitesi ve daha 
iyi dönüş açılarıyla avara ve itici akslar, yeni 
Volvo FH16’nın hem manevra kabiliyetini 
hem de verimliliğini artırıyor. Özellikle 
zorlu operasyonlar için 38 ton arka aks 
kapasitesi ile Volvo kamyon serisindeki en 
ağır yüklemeyi sunuyor.
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Daimler 
Truck 

bağımsız 
bir şirket 

olarak 
gelecek 

hedeflerini 
duyurdu

Yatırımcılar ve analistlere yönelik ilk 
strateji gününü organize eden Daimler 

Truck, finans ve teknoloji hedeflerini 
açıkladı.Şirket, performansını artırmaya 

ve hissedarlar için yüksek getiri 
sağlamaya kararlı. Batarya Elektrikli 

Araçlar (BEV) ve Yakıt Hücreli Elektrikli 
Araçlar (FCEV) için iddialı teknoloji 

planlaması ile Daimler Trucks’ın 2030 
yılına kadar satışlarının % 60’ı Sıfır 

Emisyonlu Araçlar’dan (ZEV) oluşacak. 
CATL ile ileri teknolojili yeni nesil 

bataryalar; Power Electronics, Siemens 
ve Engie ile yüksek hızlı şarj ve Shell 

ile Avrupa’da 1.200 km uzunluğunda 
bir “Hidrojen Koridoru” geliştirilmesi 

gibi birçok yeni teknolojik ortak da 
toplantıda duyuruldu. Daimler Truck 

için yan şirket oluşumu ve halka 
arz süreçlerinin 2021 sonuna kadar 

tamamlanması planlanıyor.

Daimler Truck’ın ilk strateji günü 
gerçekleşti. Şirket, düzenlenen bu 
etkinlikte bağımsız bir şirket olma 
hedeflerinin yanında hem operasyonel 
hem de finansal planlarını açıkladı. Daimler 
Truck CEO’su Martin Daum başkanlığındaki 
Yönetim Kurulu, stratejik önceliklerin 
yanı sıra en önemli finansal ve teknolojik 
hedeflerini de etkinlikte açıkladı.

Satışlar, pazar payları ve küresel erişim 
açısından ticari araç dünyasında küresel 
lider olan Daimler Truck, güçlü ve avantajlı 
konumuyla yola çıkıyor. Yıllık ortalama 
40 milyar Euro’nun üzerinde satış yapan 
Daimler Truck, yıl içerisinde yaklaşık 
yarım milyon kamyon ve otobüs satışı 
gerçekleştiriyor. Freightliner, Mercedes-
Benz, FUSO ve BharatBenz gibi güçlü 
markaları ile Daimler Truck, tüm büyük 
kıtalarda geniş kamyon ve otobüs 
yelpazesi sunuyor. Şirket ayrıca; güvenlik, 
verimlilik ve elektrikli güç-aktarma 
sistemleri açısından da teknolojide öncü 
konumunda.

Bağımsız bir şirket olarak geleceğe 
odaklanan Daimler Truck, stratejik 
hedeflerini hızlandıracak ve finansal 
performansını güçlendirecek. 

Daimler Truck AG CEO’su Martin Daum 
yapmış olduğu değerlendirmede, 
“Bağımsız bir şirket olarak misyonumuz 
net; batarya ve yakıt hücreli araçların 
gelişimini hızlandırarak emisyonsuz 
ulaşıma öncülük edecek ve karlılığımızı 
önemli ölçüde artıracağız. Yer aldığımız 
her bölgede en iyi rakamları hedefliyoruz. 
Her bölgede rekabetçi bir performans 
sergilemek zorundayız ve bu hedefe 
ulaşmak için gerekli önlemleri almaya 
hazırız. Sabit maliyetlerimizi azaltmak 
ve finansal performansımızı daha da 
iyileştirmek için zorlu kararlar almaya 
hazırız.” şeklinde konuştu.

CEO Martin Daum, strateji gününde, 
performans ve kültürde gerekli değişimleri 
hayata geçirmek için gereken nitelik ve 
enerjiye sahip olan yeni Daimler Truck 
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Yönetim Kurulu’nu da tanıttı. Bu kişilerin 
arasında, Mercedes-Benz Trucks CEO’su, 
Avrupa ve Latin Amerika Bölgeleri’nden 
Sorumlu Karin Rådström; Daimler Trucks 
Kuzey Amerika CEO’su John O’Leary; 
Daimler Trucks Asya CEO’su Hartmut 
Schick ve Kamyon Teknolojisi Grubu 
Başkanı Andreas Gorbach da yer alıyordu.

Finansal hedeflerini açıkladı

Daimler Truck CFO’su Jochen Götz, şirketin 
finansal hedeflerini sunarken karlılığı ve 
getirileri artıracaklarını söylerken, bağımsız 
bir şirket olarak hissedarlar için yüksek 
katma değer yaratacaklarını da belirtti. 
Daimler Truck, güçlü piyasa koşulları göz 
önüne alındığında, 2025 yılına kadar tüm 
bölgelerde yüksek kârlılık ve genel olarak 
çift haneli satış getirisi hedefliyor.

Daimler Truck; sabit maliyetleri, yatırımları 
ve AR-GE harcamalarını 2025 yılına 
kadar (2019 yılına kıyasla) % 15 oranında 
azaltmayı planladığını açıkladı. Sabit 

maliyetleri azaltmak için Mercedes-Benz 
kamyon personel maliyetlerini 2022 yılına 
kadar 300 milyon Euro azaltma, kompleks 
yapıyı sadeleştirme, süreçleri kolaylaştırma 
gibi sürdürülebilir tasarruflar sağlamaya 
yönelik yeni önlemler içeriyor. Daimler 
Truck, karlı segmentlere ve bölgelere daha 
fazla odaklanacak. Bu, ana bölgelerdeki 
daha karlı ağır hizmet segmentlerine 
daha fazla odaklanmayı, geleneksel içten 
yanmalı motor yatırımlarından emisyonsuz 
ve küresel olarak standartlaştırılmış 
elektrikli araç mimarilerine geçişi içeriyor.

Bölgesel hedefler belirlendi

Daimler Truck, kısa bir süre önce 
organizasyon yapısını değiştirerek her 
bölgeye daha fazla girişim özgürlüğü ve 
ürün geliştirme konusunda daha fazla 
sorumluluk verdi. Kuzey Amerika, Avrupa, 
Latin Amerika ve Asya bölgelerindeki 
her bir birim, karlılık açısından en iyi 
yerel örneklere odaklanmakla yükümlü. 
Daimler Truck, bölgelerin ve segmentlerin 

karlılığına ilişkin süreci daha şeffaf hale 
getirmek ve daha fazla sorumluluk vermek 
için dördüncü çeyrekte beklenen halka 
arz öncesinde, Sermaye Piyasası Günü 
kapsamında bölgesel mali rakamları ve 
ayrıntılı RoS hedeflerini açıklayacak.

Daimler Truck AG CFO’su Jochen Götz, 
“Karlılığı yeniden düzenlememiz 
gerekiyor. Sabit maliyetlerimizi azaltmak 
ve hizmetlerde büyümeyi geliştirmek için 
net hedefler belirledik. Ayrıca girişimciliği 
ve finansal performansımızı güçlendirmek 
için bölgesel gücümüzü kullanacağız.” 
şeklinde konuştu.

Sıfır emisyona giden yolda lider

Daimler Truck’ın yeni CTO’su ve Kamyon 
Teknoloji Grubu Başkanı Dr. Andreas 
Gorbach, şirketin teknoloji stratejisinin 
temellerini açıkladı. Daimler Truck, 
başlangıçta geleneksel içten yanmalı 
motorlara yapılan yatırımları azaltacak 
ve bu süreçte, Cummins ile orta hacimli 
motorlar üzerinde sürdürdüğü çalışmaların 
benzerlerini farklı ortaklarla yapacak. 
Şirket, ayrıca gerekli yatırımları birlikte 
yapabilmek için ağır ticari araç motorları 
alanında daha fazla ortaklık arayışı 
içerisinde. Daimler Truck, 2025 yılına kadar 
geleneksel içten yanmalı motorlara yapılan 
harcamaları daha da azaltacak ve AR-GE 
harcamalarının çoğunu Sıfır Emisyonlu 
Araç (ZEV) teknolojilerine yönlendirecek. 
Şirket, ZEV teknolojisi konusunda hem 
Batarya Elektrikli Araçlar’a (BEV) hem de 
Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar’a (FCEV) 
güveniyor.

Batarya elektrikli kamyonlarda lider

Daimler Truck, 2017 yılında sunmaya 
başladığı tamamen elektrikli FUSO 
eCanter ile piyasadaki tüm küresel 
OEM kamyon üreticileri arasında en 
kapsamlı ZEV ticari araç portföyünü 
sunuyor. Freightliners eCascadia ve eM2, 
Mercedes-Benz eActros ve eCitaro gibi 
ZEV’ler dışında ikonik Thomas Built Buses 
Jouley de günlük hayatta kullanılıyor ve 
bu modeller, müşteri kullanımında 10 
milyon kilometreden fazla yol kat ettiler. 
Yaklaşık 500 km menzile sahip Mercedes-
Benz eActros LongHaul gibi modeller ise 
önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacak. 
Daimler Truck, önümüzdeki birkaç yıl 
içinde yeni nesil Batarya Elektrikli Araç 
(BEV) modelleri sunmayı planlıyor. Bu 
modeller ile 800 km’ye kadar menzil 
hedefliyor.
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Proje kapsamında, Türkiye’nin en saygın 
eğitim kurumlarından biri olan İstanbul 
Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine 
giden Karsan, Otonom Atak Electric’in 
üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinde 
kullanılması yönünde anlaştı. Bu iş birliği 
ile geleceğin Türk mühendislerince, 
sürücüsüz araç teknolojileri alanında, 
dünya çapında ticari potansiyeli yüksek 
yeni projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. 
8 metre sınıfındaki Atak Electric modeli 
üzerinde, Karsan Ar-Ge ekibi ve yerli 
firma ADASTEC’in otonom yazılımı ile 
yapılan çalışmalarla geliştirilen Otonom 
Atak Electric, üniversiteye senenin 2. 
yarısında teslim edilecek.

Söz konusu proje için düzenlenen imza 
töreninde İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu ve ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk 
Peker ile bir araya gelen Karsan CEO’su 
Okan Baş yaptığı değerlendirmede, 
“Karsan olarak üstlendiğimiz öncü rolle 
geleceğin toplu taşıma araçları için 
düğmeye basmıştık. Bu doğrultuda 
sene başında Avrupa ve Amerika’nın ilk 
seri üretim Seviye 4 sürücüsüz otobüsü 
Otonom Atak Electric’i tanıtmıştık. İlk 
siparişimizi aldığımız Romanya’dan 
sonra, şimdi de Türkiye’nin en saygın 
eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün 
talebine cevap vermekten mutluluk 
duyuyoruz. Bu kapsamda Otonom Atak 
Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim 
dönemine teslim etmeyi hedefliyoruz. 
Sürücüsüz 8 metrelik otobüsümüzün, 
İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilecek olması hem bizler hem 
de ülkemiz için gurur verici” dedi. Projeye 
dair, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 
“Umuyorum ki üzerinde çalıştığımız 
proje, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
öncü mühendislik bakış açısıyla gelişecek 
ve bir başarı hikâyesine dönüşecektir” 
ifadelerini kullanırken; ADASTEC CEO’su 
Dr. Ali Ufuk Peker ise 

“Ar-Ge çalışmalarından alınan verilerin 
paylaşımı ile, akademik yayınlar, otonom 
araçlar ile ilgili sanayiden ve teknoloji 
firmalarından gelecek ürün ve iş gücü 
talepleri, daha donanımlı ve katma 
değerli bilgiler olarak kullanılabilecek. 
Böyle bir projeye imza atmaktan büyük 
gurur ve memnuniyet duyuyoruz” 
şeklinde açıklama yaptı. 

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç 
üreticisi konumunda yer alan Karsan, 
Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol 
koşullarına hazır ilk Seviye 4 sürücüsüz 

Karsan’ın Seviye 4 
Sürücüsüz Otobüsü için

Otonom Atak Electric
İTÜ İşbirliği

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Amerika ve Avrupa’nın ilk 

Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric için Romanya’nın 
ardından şimdi yeni bir projeye imza atıyor. 
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otobüsü Otonom Atak Electric için 
Romanya’nın ardından şimdi yeni bir 
projeye imza atıyor. Geçtiğimiz yıl 
henüz geliştirme çalışmaları sırasında 
ilk siparişini Romanya’dan alan Otonom 
Atak Electric, üretime geçilmesinin 
hemen ardından Türkiye’de ilk olarak 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
(İTÜ) talep gördü. Karsan’ın 8 metre 
sınıfındaki % 100 elektrikli modeli 
Atak Electric üzerinde Karsan Ar-
Ge ekibi ve ADASTEC’in flowride.ai 
yazılımını kullanarak birlikte yaptığı 
çalışmalarla geliştirdiği Otonom Atak 
Electric, üniversitenin Ar-Ge faaliyetleri 
kapsamındaki proje geliştirme 
çalışmalarında kullanılacak. Bu 
sayede, sanayi ve teknoloji firmaları ile 
akademinin, bilimsel derinliği ve ticari 
potansiyeli yüksek teknolojik ürünler 
ve hizmetler geliştirmelerine de zemin 
sağlanmış olacak.

Otonom Atak Electric ile Türkiye’de 
gerçekleştirilecek olan bu proje için 
Karsan CEO’su Okan Baş, İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ADASTEC 
CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker düzenlenen 
imza töreninde bir araya geldi. Törende 
konuşan Karsan CEO’su Okan Baş 
şu sözleri dile getirdi: “Karsan olarak 
üstlendiğimiz öncü rolle geleceğin 
toplu taşıma araçları için düğmeye 
basmıştık. Otonom araçlar için bir ara 
istasyon olarak gördüğümüz elektrikli 
araçlarımız Avrupa’nın 30’dan fazla 
kentinde kısa sürede milyon kilometre 
yol katetti. Burada edindiğimiz 
deneyimden beslenerek, ADASTEC ile 
birlikte Otonom Atak Electric’i geliştirdik 
ve ilkleri gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Romanyalı teknoloji şirketinden 

aldığımız siparişin ardından, ülkemizin 
ilk otonom projesinde ise Türkiye’nin en 
saygın eğitim ve bilim kurumlarından 
biri olan İTÜ ile iş birliğine gidiyoruz. Bu 
kapsamda Otonom Atak Electric’i 2021-
2022 eğitim öğretim dönemine yetişecek 
şekilde üretmeyi ve İTÜ’ye teslim etmeyi 
hedefliyoruz. Otonom Atak Electric’in 
İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında 
değerlendirilecek olması hem bizler hem 
ülkemiz için gurur verici.” 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
ise projenin detaylarına değinerek, 
“Günümüzde dijitalleşmenin en önemli 
ayaklarından biri de, gün geçtikçe 
önemi artan ve birçok endüstriyle 
entegre uygulama alanı bulan yapay 
zekâ teknolojisidir. Bunu, şimdi otonom 
araç uygulamalarında yoğun bir 
biçimde kullanmak ve insan hatasından 
kaynaklanan sorunları en aza indirgemek 

mümkün hale geliyor. İTÜ olarak, 
halihazırda bu teknolojiye dair çeşitli 
çalışmalarımız bulunuyordu. Ancak 
şimdi, araç üreticisi Karsan ve otonom 
araç teknolojisi iş ortağı ADASTEC ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projesi 
sayesinde, hem tümüyle yerli ve milli 
bir teknolojiyi gerçekleştirecek, hem de 
buradan edindiğimiz yeni deneyimlerle 
daha başka sektörlere bilgi ve deneyim 
sağlama şansını elde edebileceğiz. 
Umuyorum ki üzerinde çalıştığımız proje, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öncü 
mühendislik bakış açısıyla gelişecek 
ve bir başarı hikâyesine dönüşecektir” 
ifadelerini kullandı. 

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker 
ise, açıklamasında çalışmanın katma 
değerine vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Otomotiv sektörü, üretiminden satışına, 
finansal hizmetlerinden hizmet ve iş 
modellerine kadar, dünya üzerindeki 
her ülkenin en büyük sanayi ve 
hizmet sektörlerinden biridir. Ar-Ge 
çalışmalarından alınan verilerin paylaşımı 
ile akademik yayınlar, otonom araçlar ile 
ilgili sanayiden ve teknoloji firmalarından 
gelecek ürün ve iş gücü talepleri daha 
donanımlı ve katma değerli bilgiler 
olarak kullanılabilecek. İTÜ öncülüğünde 
böyle bir projeye imza atmaktan büyük 
gurur ve memnuniyet duyuyoruz.”

Otonom Atak Electric,   
özellikleriyle çağın ötesinde!

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

Okan Baş
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Elektrikli şarj 
istasyonu 
ağı ZES
3.Yılda 1.000 
sokete ulaştı
Zorlu Enerji’nin yeni nesil 
teknolojileri hayata geçirmek 
amacıyla yaptığı en büyük 
yatırımlardan biri olan elektrikli 
şarj istasyonu ağı Zorlu Energy 
Solutions (ZES), üçüncü yılında 81 
ilin tamamında 1.000 sokete ulaştı.
Zorlu Enerji’nin geleceğin enerji şirketi 
olma vizyonuyla, sürdürülebilirlik 
alanındaki en büyük yatırımlarından 
biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı 
Zorlu Energy Solutions (ZES) kesintisiz 
yolculuk deneyimini ulaşılabilir hale 
getirmek için verdiği hizmeti her geçen 
gün daha ileriye taşıyor. Zorlu Enerji, 
karbon nötr bir gelecek için elektrikli 
araç dönüşümünü desteklemek amacıyla 
2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj 
istasyonu ağı ZES, 81 ilin tamamında 
1.000 sokete ulaştı. 

ZES ile üniversitelerde    
yeşil kampüs dönemi

Elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk 
imkânını Türkiye’nin tüm illerine taşıyan 
ZES, teknoloji ve yeniliği hayatlarına en 
hızlı şekilde adapte eden üniversiteli 
gençler arasında da elektrikli araç 
kullanımını özendirmek amacı ile 
üniversite yerleşkelerine şarj istasyonu 
ağı kurmaya başladı. ZES, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin ardından, bu 
kez İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
yerleşkelerindeki öğrencilerle buluştu. İki 
tanesi Avcılar Yerleşkesi’nde olmak üzere, 
Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, 
Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerine 
kurulan 7 adet ZES şarj istasyonu 
sayesinde öğrenciler Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile 
belgelendirilmiş temiz enerji ile araçlarını 
şarj edebilecek.
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Denetim ve 
belgelendirme 
üretimin 
devamlılığı
için şart 
TÜV Austria Turk, sertifika ve onaylarla
üretimde risklere karşı güvenlik ve emniyet 
kültürünün oluşumuna yardımcı oluyor.

Üretimin sertifikalarla 
belgelendirilmesi; hayati 
risklerin giderilmesi, iş 
verimliliğinin artırılması 
ve üretimde devamlılığın 
sağlanması adına büyük önem 
taşıyor. Denetleyici firmaların 
sektörlerin gelişiminin olmazsa 
olmazı olduğunu belirten 
TÜV Austria Turk Endüstri ve 
Enerji Genel Müdürü Melih 
Koray Efe, verdikleri sertifika ve 
onaylarla üretimde risklere karşı 
güvenlik ve emniyet kültürünün 
oluşumuna yardımcı olduklarını 
söyledi. Dijitalleşmeyle iş 
güvenliği ve üretim risklerinin 
daha çok artığını aktaran Efe, 
“Otomasyonlu üretimde, 
verimlilik ve iş güvenliği için 
doküman ve makinelerin 
sıkı denetimlerden geçmesi 
gerekiyor” dedi.

Ulusal ve uluslararası yetkilerini 
kullanarak, Türkiye’de 
gözetim, denetim, eğitim ve 
sertifikalandırma alanında 
faaliyet gösteren TÜV Austria 
Turk’ün Endüstri ve Enerji 
Genel Müdürü Melih Koray 
Efe, üretimde sertifika ve 
belgelendirme sektörü özelinde 
değerlendirmelerde bulundu. 
Efe, sertifika ve belgelendirme 
kurumlarının üretim süreçlerini 
değerlendirerek; ortaya 
çıkabilecek tüm riskleri, riskleri 
gidermenin maliyetlerini 
ve risklerin önlenmesi için 
yapılması gerekenleri bir bütün 
olarak sunduğunu söyledi. 

“İş sağlığı ve güvenliğini 
artırırken üretimde 
kayıpların önüne geçiyoruz”

Hizmet alıcılar için üretimde 
öngördükleri tüm risk ve 
faktörleri ortaya çıkardıklarını 
aktaran Efe, “Üretimde gerek 
insan sağlığı gerek verim 
kayıplarına karşı işletmenin 
yanında oluyoruz. Süreç ya da 
makine kaynaklı yaşanabilecek 
kaza ve kesintileri engelliyoruz. 
Bir yandan iş sağlığı ve 
güvenliğinin artırılmasına 

diğer yandan da üretimde 
istem dışı kesinti ve kayıpların 
önüne geçiyoruz. Böylece 
işletmelerde güvenlik ve 
emniyet kültürünün oluşmasına 
yardımcı oluyoruz. Hizmet 
alıcılarımızı çözüm ortağı olarak 
görüyoruz, uzun yıllara dayanan 
sektör ve firma tecrübemizle 
işletmede yaşanabilecek 
tüm riskleri açığa çıkarıyoruz. 
Alanında uzman kadromuz 
ve 60 yıllık farklı sektörlerdeki 
tecrübemizi süreçlere entegre 
eden yapımızla öngördüğümüz 
tüm aksaklık ve riskleri sıfıra 
indiriyoruz” diye konuştu. 

“Dijital üretimde yaşanacak 
ihtimal ve riskleri kontrol 
altına alıyoruz”

Artan dijitalleşmeyle dikkat 
edilmesi gereken bir diğer 
konun da uzaktan bağlantı ve 
uzaktan çalışabilen makinelerin 
denetimi olduğunu vurgulayan 
Efe, “Uzaktan kontrollü ve 
otomasyonlu üretim, siber 
saldırı ve iç kaynaklı sabotaj 
riskine karşı oldukça açık 
olabiliyor. Dijitalleşme, 
uzaktan müdahale ile üretimin 
durdurulması, üretimde 
verimsizlik ya da hatalı üretim 
gibi birçok ihtimali beraberinde 
getiriyor. Dijitalleşme TÜV 
Austria Turk’ün en önem 
verdiği konular arasında 
yer alıyor. Viyana’da S3 adını 
verdiğimiz Safety, Security 
ve System laboratuvarımız 
bulunuyor. Mühendislerimiz 
bu laboratuvarda otomasyonlu 
sistemlerin güvenliği ve işlevinin 
korunması için çalışıyor. S3 
laboratuvarında sistemin 
alt yapısının güvenliğinin 
testlerini yapıyoruz. 
Yaptığımız çalışmalarla dijital 
üretimde yaşanacak ihtimal 
ve riskleri kontrol altına 
alıyoruz. Yazılımların güvenli 
olup olmadığını, sistem ve 
mekaniğiyle birlikte ele alıyoruz 
ve uçtan uca güvenli, bir şekilde 
çalışmasını sağlıyoruz” dedi.

Melih Koray Efe
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Renault Trucks
T-C-K serilerinin değişimi
TASARIMIN DOğuşu

Renault Trucks, T, T High, C ve K 
modellerinin dış tasarımını daha 
iddialı ve güncellenen bir tarz ile 
değiştiriyor. Renault Trucks Tasarım 
Direktörü Paul Daintree, daha fazla 
konfor ve verimlilik sunan bu yeni 
modellerin doğuşunu açıklıyor.
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Rahat, pratik bir iç mekan
İç mekanda sürücü konforuna 
odaklanılıyor. Paul Daintree, açıklamasına; 
“Sürüş konforu açısından, müşterilerimizin 
taleplerinden biri, kamyonlarımızın 
otomobil benzeri bir sürüş pozisyonuna 
sahip olmasıydı” diyerek devam 
ediyor. Yeni Renault Trucks T, T High, 
C ve K, ayakla kumanda edilerek 3 
yönlü ayarlanabilen ve anahtarsız 
çalıştırılabilen bir düğmeye sahip. Bu da 
sürücülerin sürüş pozisyonlarını kişisel 
vücut şekillerine ve tercihlerine göre 
uyarlamalarını kolaylaştırıyor.

Kabindeki yaşam konforunda da 
iyileştirmeler yapıldı. Daintree; “Yatağın 
konforunu iyileştirmeye, kalınlığını ve 
yoğunluğunu artırmaya ve yay sayısını 
iki katına çıkarmaya karar verdik” diyor. 
Ayrıca optimum konfor için bir yatak şiltesi 
de eklendi. Renault Trucks tasarımcıları, 
yeni araçlarda daha büyük depolama 
alanları yarattı ve telefonlar veya tabletler 
için yakınlarında USB şarj noktaları 
bulunan özel depolama alanı eklediler. 
A4 boyutunda bir dizüstü bilgisayar veya 
tabletin güvenli bir şekilde saklanmasına 
olanak tanıyan yeni bir çekmece ile 
görünmeyen bir depolama alanı da 
oluşturuldu.

Son olarak, mükemmel rahatlıkta bir 
araç içi atmosferi için kumaşlar ve 
renkler, kontrastları yumuşatmak ve 
sürüş sırasında büyük baskı altında 
olan sürücülerin gözlerini rahatlatmaya 
yardımcı olmak üzere değiştirildi. Paul 
Daintree, konu ile ilgili olarak; “Mevcut 
koltuklarımız gerçekten takdir edilse de 
özellikle geleneksel tam deri koltuğu 
kabartmalı bir kumaşla değiştirerek 
malzemeleri güncelleme fırsatını 
yakaladık. Renault Trucks olmaktan gurur 
duyuyoruz, bu nedenle dış tasarımda 
olduğu gibi koltuklarda da logonun yeri 
gurur verici” açıklamasında bulundu. 

Paul Daintree yönetimindeki Renault 
Trucks tasarım ekipleri, 2018’den 
bu yana T, T High, C ve K serilerinin 
değişimleri üzerinde çalışıyor. Bu 
yenilikler, müşterilerle yakın iş birliği 
içinde geliştirildi.

Kullanıcı deneyimini daha da 
optimize etmek için müşterilerle 
yakın iş birliği
Renault Trucks Tasarım Direktörü 
Paul Daintree, açıklamasında; 
“Tasarımcıların fikir geliştirme ve 
karar verme süreçlerinin merkezinde 
son kullanıcının olması çok önemli. 
Bu nedenle müşterilerimizle tasarım 
stüdyosunda ortak çalışma oturumları 
düzenledik. Taşımacılık profesyonelleri 
ve sürücülerin ihtiyaçlarını anlamak 
ve karşılamak için kamyon duraklarını 
ve müşteri depolarını ziyaret ettik” 
diye belirtti. Tasarım ekiplerinin 
gerçekleştirdiği bu saha çalışması, bayi 
ağından toplanan bilgiler ve Renault 
Trucks mühendislerinin uzmanlığı, 
araçlarda stil ve konfor açısından yapılan 
değişikliklerin temelini oluşturdu.

Cesur, şık bir dış tasarım
Paul Daintree, “Araçların ön kısmı, 
müşterilerimizin logo ve grafikleri için 
daha fazla alan sağlamak üzere yeniden 
tasarlandı” dedi. Ön aydınlatma, daha 
iyi aydınlatma sağlama avantajının 
yanı sıra tasarımcıların far ünitesinin 
yüksekliğini azaltmasına ve daha 
küçük bir alana daha fazla özellik 
sığdırmasına olanak tanıyan LED 
teknolojisi ile tamamen yenilendi. 
Işıkların üstüne bir deflektör eklendi. 
Paul Daintree; “Ön tasarımdaki oranlar, 
tamamen yenilendi. Araçlar, daha farklı 
duruşa, daha farklı bir tarza ve anında 
tanınabilir bir görünüme sahip”   
diye ekledi. 

Ön ızgara da yeniden tasarlandı ve 
daha sofistike bir görünüm yaratıldı. 
Izgaranın bir koltuğa veya basamağa 
dönüştürülebildiği öne doğru açılma 
işlevi, sürücüler arasındaki popülerliği 
nedeniyle aynı şekilde bırakıldı. 
Son olarak, ön ızgaradaki Renault 
Trucks logosunun boyutu büyütüldü. 
Renault Trucks Tasarım Direktörü; 
“Harika araçlarımız var ve bu yeni 
tasarımla gerçekten gurur duyuyoruz. 
Bu nedenle logomuzla da bunu 
göstermek istedik” dedi. 

Paul Daintree
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan Castrol’e ödül: 

Dünyanın ilk 
karbon-nötr 
motor yağı
Castrol’e 
ödül getirdi

Castrol, ‘dünyanın ilk karbon-
nötr motor yağı’ olma özelliği 
taşıyan ürünleri ile, 7 Haziran 2021 
tarihinde 4. Türkiye Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Zirvesi’nde gerçekleşen 
Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri’nde 
sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarıyla ödüllendirildi. 

Ana temasını ‘Sürdürülebilir Enerji’ konusunun 
oluşturduğu ve bu yıl ikincisi düzenlenen 
Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri’ne, 2014 yılından 
bu yana portföyündeki ‘dünyanın ilk karbon-
nötr motor yağı’ ürünleri ile katılan Castrol, bu 
alandaki çalışmalarıyla ödüllendirildi. Enerji 
şirketlerinin, son üç yıl içinde gerçekleştirdikleri 
sürdürülebilirlik temalı projeler ile katıldıkları 
ödül programında başvurular; etki alanı, 
sağladığı fayda ve geleceğe yönelik yansımaları 
açısından değerlendirildi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden oluşan 
bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınan 
projeler; iklim değişikliği ve çevre, sürdürülebilir 
finansman, dijitalleşme ve yenilikçilik, 
enerji verimliliği, yatırım ve toplumsal fayda 
alanlarında yarıştı.

bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan: 
“Düşük karbonlu bir geleceğe ve 
sürdürülebilirliğe odaklandığımız bir 
dönemde bu ödül büyük önem taşıyor.”

Ödül töreninde ödülü T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in 
elinden alan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan 
Işıltan, bp’nin teknolojiye dayalı yenilikçi 
yaklaşımını madeni yağ alanında ortaya koyan 
Castrol’ün, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin 
gelecek için önemine işaret ederek: “Düşük 
karbonlu bir geleceğe ve sürdürülebilirliğe 
odaklandığımız bir dönemde bu ödül büyük 
önem taşıyor. Çalışmalarımızı ödüllendirerek, 
sürdürülebilir enerji alanındaki değişimi 
teşvik eden T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. 
Tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu 
faaliyetlere yapılan yatırımları artırdığımız 
ve emisyon azaltımı hedefimize doğru hızlı 
adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte Castrol’ün 
‘dünyanın ilk karbon nötr motor yağı’ 
ürünleri ile aldığımız ödül, vizyonumuzu 
ortaya koymak adına çok önemli bir örnek 
teşkil ediyor. Enerjiden ulaşıma, tekstilden 
otomotive kadar birçok farklı sektörün 
karbon ayak izini azaltmak için geniş kapsamlı 
önlemler aldığını biliyoruz ve biz de üzerimize 
düşen görevi yenilikçi teknolojimizden 
faydalanarak gezegenimizin karbon yükünü 
azaltarak gerçekleştiriyoruz. Castrol’ün 
çevreye duyarlı ürünleri ile sürdürülebilir 
bir geleceği mümkün kılmak adına 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 
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Castrol Türkiye, ukrayna ve Orta 
Asya Direktörü Ayhan Köksal: 
“Sürdürülebilirlik adına attığımız 
adımlarla madeni yağ sektörüne öncülük 
etmek, aldığımız ödüller kadar değerli.”

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü 
Ayhan Köksal, konu ile ilgili şöyle konuştu: 
“Castrol olarak, ‘Dünyanın ilk karbon nötr 
motor yağı’ Castrol Professional Serisi’ni 2014 
yılında madeni yağ pazarına sunduğumuzda, 
sektörde milyonlarca müşterisine karbon 
emisyonlarını dengeleme fırsatı sunan ilk 
marka olmuştuk. Bugün aldığımız ödül ile 

sürdürülebilirlik alanında, sektöre öncülük 
etmenin ve bunun da ödüllendirilmesinin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik 
adına attığımız adımlarla madeni yağ 
sektörüne öncülük etmek, aldığımız ödüller 
kadar değerli. Sürece katkı sağlayan tüm 
çalışma arkadaşlarımı bu ödülden dolayı 
gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Dünya Sürdürülebilir   
Kalkınma İş Konseyi’nden tescilli 
Castrol’ün, Türkiye’deki tüketicilerin de 
kullanımına sunduğu karbon-nötr madeni 
yağları, her 1 litre madeni yağ kullanımına 

karşılık yaklaşık 2 kilogram karbondioksiti 
dengeleyerek karbon ayak izini nötr 
hale getiriyor. Castrol ürünlerinin karbon 
ayak izi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
İş Konseyi tarafından geliştirilen Sera 
Gazı Protokolü’ne göre değerlendirilerek 
ürünlerin tamamı, bir ürün yaşam 
döngüsünde karbon ayak izinin ölçülmesi 
ve yönetilmesini sağlayan BSI PAS2060 
standardına göre karbon nötr olarak 
sertifikalandırılıyor.

Düşük karbonlu bir gelecek için; 2014 
yılında araç üreticileri ile ortak vizyon 
paylaşılarak yetkili servislere özel sunulan 
“Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı” 
sertifikalı Castrol Professional serisiyle 
ilk karbon nötr madeni yağ portföyü 
oluşturulmaya başlandı. 2017 itibarıyla 
bu portföye “Dünyanın ilk karbon nötr 
ağır vasıta motor yağı” markası Castrol 
VECTON ve sonrasında endüstriyel 
madeni yağlar grubundan tam sentetik 
dişli yağı Castrol OPTIGEAR katıldı. 
Projenin başlangıcından bu yana, 
toplamda 127 bin ton karbondioksit 
nötürlendi. Bu miktar, her yıl ortalama 
25 bin ton karbondioksitin nötrlenmesi 
anlamına geliyor. Castrol’ un projesi ile 
her yıl dengelenen karbondioksit miktarı 
yaklaşık 4.2 milyon kozalaklı ağacın 
absorbe ettiği karbondioksit miktarına 
veya benzer bir hesaplama ile 320 bin 
metrekare yağmur ormanının absorbe 
ettiği karbondioksit miktarına eşittir.
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Mevsim geçişleriyle birlikte araç 
kullanıcıları uzun araştırmalar 
yaparak araçları için lastik 
tercihlerini yapıyor. Aynı ebatta 
bulunan birbirinden farklı 
lastikler ise kullanıcılarda kafa 
karışıklığına yol açan en büyük 
etkenlerden biri. Dünyanın en 
büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, kullanıcıların lastik 
seçimlerini kolaylaştıracak 
önerilerde bulundu. 

Lastik almaya karar vermeden 
önce bir lastikten ne 
beklediğinize karar vermelisiniz. 
Aynı ebatta hem yakıt ekonomisi 
ve uzun süreli kullanım sunan 
hem sportif kullanımı destekleyen 
hem de tüm mevsim koşullarında 
kullanabileceğiniz farklı lastik 
modelleri bulunuyor olabilir. 
Eğer yakıt tüketimi sizin için çok 
önemliyse, sportif kullanıma 
uygun lastikler sizin için doğru bir 
seçenek olmayabilir. Bu durumda 
düşük yuvarlanma direncine 
sahip lastiklere yönelmeniz daha 
doğru olacaktır. Bu noktada 
PRIMACY 4 lastikleri sizin için iyi 
bir seçenek olabilir. 

Performans beklentisi önemli
Benzer şekilde lastikten 
beklentiniz üstün viraj kabiliyeti, 
yüksek hızlarda yol tutuşu veya 
direksiyon tepkilerinin yola anında 
iletilmesiyse, düşük yuvarlanma 
dirençli lastikler bu beklentilerinizi 
karşılamayabilir. Bu durumda uzun 
ömürlü performans ve güvenlik 
için Michelin Primacy 4 lastikleri, 
daha sportif ve benzersiz sürüş 
keyfi arıyorsanız da Michelin Pilot 
Sport 4 lastikleri tercih edebilirsiniz. 
Primacy 4’ün ürün gamı, 15 inç 
ile 20 inç arasında ebatlarla 112 
model sunmak üzere 19 yeni ebatla 
genişletilirken, Pilot Sport 4’ün ise 
bu sezon 16 inç ile 21 inç arasında 
değişen 138 ebat içeren ürün gamı 
13 yeni lastikle tamamlanacak.
Hava koşulları dikkate alınmalı
En iyi lastiği bulmak için 
kış koşulları ile ne sıklıkta 
karşılaştığınızı sorgulamak da 
işinizi kolaylaştıracaktır. 7°C’nin 
altındaki düşük sıcaklıklar, 
yoğun yağan yağmur veya kar 
yağışı gibi kış koşullarıyla hiç 
karşılaşmıyorsanız tüm yılı yaz 
lastikleriniz ile geçirebilirsiniz. 

Fakat nadiren de olsa kış 
koşullarıyla karşılaşıyorsanız ve 
mevsim geçişlerinde lastiklerinizi 
değiştirmek istemiyorsanız, her 
mevsim kullanılabilen dört mevsim 
lastikler sizin için daha uygun 
olacaktır. Bu tür lastikleri seçerken 
dikkat etmeniz gereken en önemli 
konu lastiğin kış sertifikasının 
olup olmamasıdır. 3PMSF isimli 
kış lastiği sertifikası, bağımsız 
kuruluşlar tarafından gerçek kış 
koşullarında test edildikten sonra 
verilen bir sertifikadır ve lastiğin 
yanak bölgesinde yer alır.
Dört mevsim lastiklerin sırt deseni 
kış lastiklerini anımsatır, bu sayede 
kış koşullarındaki performansları, 
yaz koşullarındakinden daha iyi 
olur. Eğer hem yaz hem de kış 
koşullarında sürüş güvenliği ve 
performanstan ödün vermek 
istemiyorsanız, dünyanın ilk ve tek kış 
lastiği sertifikalı yaz lastiği Michelin 
CrossClimate+’ı tercih edebilirsiniz. 
Kış sertifikalı ilk yaz lastiği MICHELIN 
CrossClimate+ ürün gamı, 14 inç 
ile 19 inç arasında 78 ebatta, SUV 
sahipleri için 16 inç ile 20 inç arasında 
41 ebatta kullanıcılarla buluşuyor.

Hangi lastik
tercih edilmeli? Dünyanın en büyük lastik 

üreticilerinden Michelin, 
mevsim geçişlerinde 

sürücülerin aklını 
karıştıran lastik tercihleri 

için önerilerde bulundu.
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İş ve maden makinaları üretiminde 
dünyanın lider markası Komatsu’nun 
Türkiye Distribütörü Temsa İş 
Makinaları, satış sonrasında 2 avantajlı 
kampanya başlattı. İş makinalarına satış 
sonrasında da desteğini kesmeyen 
müşterilerini çözüm ortağı Komatsu, 
hidrolik pompa revizyon parçalarında 
%60’a varan indirim sunarken, orijinal 
zincir alımlarında maket hediye ediyor.
Ülkemizde distribütörlüğü Temsa İş 
Makinaları güvencesiyle yürütülen 
Japon dünya devi Komatsu, iş makinası 
sahiplerine sunduğu çözümlerle 
sahadaki makinalarının uzun yıllar 
ilk günkü gücü, performansı ve 
sağlamlığını en uygun fiyatlar ve 
kampanyalarla devam ettirmesi için 

müşterilerinin yanında olmaya devam 
ediyor. Sadece bir satış değil aynı 
zamanda bir hizmet şirketi misyonu 
ile müşterilerine her zaman çözüm 
sunma bakış açısı ile faaliyetlerini 
sürdüren Temsa İş Makinaları bu 
çerçevede müşterilerine her zaman 
uygun fiyatlarla sunduğu orijinal yedek 
parça kalitesi ve yetkili servis uzmanlığı 
ile sağlamlığı ve gücü ile öne çıkan 
Komatsu iş makinalarının ilk günkü 
performansını uzun yıllar devam 
ettirmesini sağlıyor. 
“Aynı fiyata orijinali varsa haydi 
Komatsu’ya” sloganıyla hayata geçen 
hidrolik pompa revizyon kampanyası 
kapsamında, Komatsu Yetkili 
Servislerinden yılsonuna kadar PC200, 

PC300 ve PC400 ekskavatörlerinin 
hidrolik pompasını revizyona sokmak 
isteyen müşteriler orijinal yedek 
parçada %60’a varan indirimlerden 
yararlanabiliyor. Kampanya sayesinde 
Komatsu PC200, PC300 ve PC400 
sahipleri avantajlı fiyatlarla, daha 
uzun yıllar orijinal Komatsu kalitesi ile 
makinalarının üstün performanslarını 
koruyabilecekler. 
Ayrıca yılsonuna kadar Komatsu 
yetkili servislerinde paletli Komatsu 
iş makinasının zincirini, Komatsu 
kalitesini taşıyan orijinal zincirle 
yenileyen herkese PC210LC-10 maketi 
hediye ediliyor. Kampanya tüm 
Komatsu paletli iş makinası zincirlerini 
kapsıyor.

KOMATSu
orijinal parçalarında 

cazip avantajlar
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İNCİ HOLDİNG
uN Global

Compact’e katıldı
Kurulduğu 
günden bu 

yana tüm strateji ve 
operasyonlarını insan 

hakları, çalışma standartları 
ve çevre alanlarında sorumlu 

politikalarla yürüten İnci 
Holding, UN Global Compact 

(Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi) 

imzacısı oldu.
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Mart 2016’dan beri UN Women 
önderliğinde oluşturulan Kadının 
Güçlendirilmesi (WEPs) prensiplerinin 
imzacısı olan ve cinsiyet eşitliği 
konusunda somut faaliyetler yürüten İnci 
Holding, UN Global Compact’e katılarak 
sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerini 
daha sistematik hale getirmeyi hedefliyor. 

İnci Holding, sürdürülebilirlik 
yolculuğunun ana hatlarını oluşturan, 
iş-operasyon-ürün verimliliği, çevresel 
etkilerinin azaltılması, topluma 
fayda sağlanması, çalışanların değer 
oluşturarak, değer görerek çalışmasının 
sağlanması ve ortak aklı destekleyen 
yönetişim ilkeleriyle faaliyet gösteriyor. 
Bu anlamda, İnci Holding sorumlu 
iş uygulamalarının geliştirilmesi, 
uygulanması ve açıklanması için  
gönüllü liderlik platformu olan   
UN Global Compact imzacısı oldu ve  
daha iyi bir dünya yaratmak için  
sorumlu iş uygulamaları yürütmeyi 
taahhüt eden dünya genelinde binlerce 
şirket arasına katıldı. 

2000 yılında başlatılan UN Global 
Compact, 160’tan fazla ülkede 
yerleşik 12.000’den fazla şirket ve 
3.000 şirket dışı imzacı ve 69 Yerel 
Ağ ile dünyanın en büyük kurumsal 
sürdürülebilirlik girişimidir. İnci Holding 
UN Global Compact’e katılarak insan 
hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla 
mücadele alanlarında operasyonlarını 
ve stratejilerini evrensel olarak kabul 
edilmiş on ilkeye uyumlu hale getirmeyi 
ve bu hedefler doğrultusunda BM’nin 
amaçlarını desteklemeyi taahhüt ediyor. 

Bu bağlamda, sürdürülebilir şirketler ve 
paydaşlardan oluşan küresel bir hareketin 
parçası olan İnci Holding, sürdürülebilirlik 
ilkelerine dayalı bir yaklaşımla daha iyi bir 
dünyaya ulaşmak için ortak sorumluluk 
alıyor. UN Global Compact taahhütünün 
bir parçası İlerleme Bildirimi Raporu 
(COP), Holding’in daha geniş toplumsal 
hedefleri desteklemek için sorumluluk 
ilkesiyle faaliyet göstermeye bağlılığının 
bir göstergesi olarak insan hakları, çalışma, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 
evrensel olarak kabul edilen ilkelere 
verdiği desteği özetliyor. 

Yönetim kurulunda kadın oranı %50 
Tüm İnsan Kaynakları süreç ve 
uygulamalarında “fırsat eşitliğine önem 
vererek, farklılıklara ve etik değerlere 
saygılı olmak” prensibi ile çalışan İnci 
Holding, çeşitliliği bir zenginlik olarak 
görüyor ve çalışanlarına kapsayıcı, dürüst 

ve adil bir çalışma ortamı sunuyor. 
Yönetim Kurulu’nda kadın oranı % 50 olan 
Holding, Mart 2016’da kadınların, tüm 
sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik 
yaşamın içinde yer alabilmelerini 
sağlamak amacıyla kadınların 
güçlenmesini hedefleyen özel sektörün 
küresel en önemli girişimlerinden 
biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 
(Women’s Empowerment Principles – 
WEPs) imzaladı. Otomotiv yan sanayi 
sektörü ağırlıklı çalışan İnci Holding, 
sektörde kadın çalışan sayısını artırmaya 
yönelik faaliyetler yürütüyor. İnci Holding 
teknolojiyi odağına alarak çevresel 
etkilerinin azaltılması ve topluma değer 
sunulması için de yoğun çaba gösteriyor.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök konuyla ilgili şöyle konuştu: 
“Sürdürülebilirlik bilincini yıllar önce 
kazanmış ve sorumluluk ilkesiyle 
faaliyet gösteren bir topluluğun 
parçası olduğum için kendimi 
şanslı hissediyorum. Sunduğumuz 
kapsayıcı ve eşitlikçi iş ortamıyla, 
insan haklarına bakışımızla, çevre 
politikalarımızla, yolsuzlukla 
mücadele uygulamalarımızla 
daima sektörümüzdeki diğer 
firmalara örnek oluyoruz. 

İmzacısı olduğumuz Kadının 
Güçlendirilmesi (WEPs) prensipleri ile 
toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek 
şirket politikaları oluşturmak için 
çalışıyoruz. Taahhütlerimiz arasında, 
cinsiyet eşitliğinde kurumsal lider 
olmak, kadın - erkek tüm çalışanların 
insan haklarına saygılı olmak, kadının 
güçlenmesine yönelik girişim, tedarik 
zinciri ve pazarlama faaliyetleri uygulamak 
gibi prensipler yer alıyor. Şimdi UN Global 
Compact’e dahil olarak çabalarımızı 
daha da genişletiyor ve derinleştiriyoruz. 
Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmaya 
devam edeceğiz.”
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Brisa’dan sektörde bir ilk daha:

Dijital
Filo-Filofix 
uygulaması
ile tek tuşla 
mobil yol 
yardımı 
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 
sahadaki başarılı uygulamalarından 
biri olan Filofix yol yardım hizmetinin 
çok daha gelişmiş mobil versiyonunu 
2020’de kullanıma açtı. Yurt içinde 
bir telefonla 7/24 Türkçe yol yardım 
hizmeti alabilen Brisa müşterileri 
artık, Dijital Filo – filofix mobil 
uygulaması sayesinde tek tuşla bu 
yardıma ulaşabiliyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla 
Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, akıllı 
hizmetleriyle lastik sektöründeki mobilite 
dönüşümüne liderlik ediyor. Brisa 
daha önce hayata geçirdiği yol yardım 
hizmetinin mobil uygulamasını 2020’de 
kullanıma sundu. Filofix Dijital Filo mobil 
uygulaması sayesinde Brisa müşterileri, 
yurt içinde bir telefonla 7/24 aldıkları 
Türkçe yol yardım hizmetine artık Dijital 
Filo - Filofix mobil uygulaması üzerinden 
tek tuşla ulaşabiliyor.

Sektörde bir ilk: Filofix ile   
365 gün / 24 saat hizmet 
Filofix, Brisa’nın Bridgestone ve Lassa bayileri 
aracılığıyla tüm Türkiye sınırları dahilinde 
hizmet verdiği filo yol yardım hizmeti. Filofix 
kapsamında lastik sökme takma, lastik 
tamiri, lastik rotasyonu ve yeni lastik temini 
hizmetleri veren Brisa, Filofix ile filolara 
bağlı araçların seyir esnasında lastikle ilgili 
yaşadıkları sorunlarını acil olarak ve yerinde 
çözerek filo müşterilerinin operasyonlarını 
sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı 
oluyor. Brisa Filofix mobil yol yardımı 
ile sektördeki bu açığa çözüm üreterek 
mobilitenin dönüşümüne liderlik ediyor. 
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Continental doğal kauçuk
tedarik zincirinde sürdürülebilirlik 

taahhüdünü genişletiyor

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, doğal kauçuk tedarik zincirinin 
dijitalleşerek tam izlenebilirliği yönünde önemli bir adım attı. Alman Federal Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile anlaşmaya varan teknoloji şirketi, Endonezya’da 
yürüttüğü başarılı projelerini genişletecek. Anlaşma kapsamında bu projelere katılan 

küçük çiftçilerin sayısı ise 2024 yılında 450‘den 4.000‘e çıkacak. Continental Lastik 
Grubu Sürdürülebilirlik Başkanı Claus Petschick, eğitim ve dijitalleşmenin, tedarik 

zincirlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağladığına dikkat çekti.
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Continental doğal kauçuk tedarik 
zincirinde sürdürülebilirlik taahhüdünü 
genişletiyor. Premium lastik üreticisi, 
Alman Federal Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ile 
Endonezya‘nın Borneo adasındaki Batı 
Kalimantan’da doğal kauçuk tedarik 
zincirinin tam izlenebilirliğini hedefleyen 
başarılı projelerin genişletilmesi için 
anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, 
2024 yılına kadar projeye katılan küçük 
çiftçilerin sayısı 450‘den 4.000‘e çıkacak. 
Proje ile doğal kauçuk sektöründeki 
küçük çiftçilerin, net bir şekilde 
tanımlanan sürdürülebilirlik kriterlerine 
uygun olarak kaliteli hammaddeler 
yetiştirmek üzere eğitilmesi hedefleniyor. 
Hammadde kalitesinin iyileşmesiyle 
küçük çiftçilerin geliri de artacak.

Continental’in 2050 yılına kadar % 
100 sürdürülebilir tedarik zincirlerine 
ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Lastik 
Grubu Sürdürülebilirlik Başkanı Claus 
Petschick, “Bu projede kazandığımız 
değerli deneyim, doğal kauçuk tedarik 
zincirlerimizde şeffaflığı kademeli 
olarak artırmamıza izin veriyor. Eğitim 
ve dijitalleşme, tedarik zincirlerimizi 
daha sürdürülebilir hale getirmemize 
önemli katkılar sağlıyor. İş ortaklarımızla 
birlikte bunu Borneo‘da doğal 
kauçuk sektöründe başarılabileceğini 
gösteriyoruz. Şimdi de bu başarılı projeyi 
büyük çapta genişletmekten mutluluk 
duyuyoruz“ dedi. 

Tedarik zinciri tarladan  
fabrikaya izlenebiliyor
Dünyanın en büyük doğal kauçuk 
üreticilerinden Endonezya’da 
Continental‘in BMZ ile işbirliği yaptığı 
Kapuas Hulu bölgesinde, UNESCO‘nun 
biyosfer rezervi olarak belirlediği iki 
adet milli park bulunuyor. Continental 
ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Bakanlığı (BMZ), 2018 yılında 
proje bölgesinde doğal kauçuk için 
dijital bir izlenebilirlik sistemi hayata 
geçirmişti. Bu sistemin yardımıyla, doğal 
kauçuk tedarik zincirinin, kauçuğun 
tarladan Continental lastik fabrikalarında 
işlenmesine kadar, tüm adımları ayrıntılı 
bir şekilde değerlendirilebiliyor. Her 
bir işlem için GPS ile tespit edilen ekim 
alanları, ham kauçuk teslimat miktarları 
ve satış fiyatları sisteme giriliyor. Projede 
üretilen ham kauçuğun işlenmesi 
ve izlenebilirlik aşamalarında proje 
ortakları, doğal kauçuk tedarikçileri 
Southland Global ve Halcyon Agri şirketi 
ile çalışıyorlar.

Doğal kauçuk tedarik politikası ile 
taahhütlerini ortaya koyuyor

Sürdürülebilir ve sorumlu iş uygulamaları, 
uzun yıllardır Continental’in kurumsal 
stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve 
Lastik Grubunun “Vision 2030“ stratejik 
programının da önemli bir öğesi 
haline geldi. Lastik üreticisi, özellikle 
sürdürülebilir teknolojiler ve yenilikçi 
çözümlerle fark yaratmayı hedefliyor. 

Bu faaliyetler, değer zincirinin tüm 
aşamalarında iklim değişikliği ile 
mücadele, düşük emisyonlu mobilite, 
döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir 
tedarik zincirleri gibi stratejik konular 
etrafında yoğunlaşıyor. Şirketin „Doğal 
Kauçuk Tedarik Politikası“, doğal kauçuk 
değer zinciri boyunca Continental‘in 
yanı sıra tüm tedarikçilerin ve hizmet 
sağlayıcıların sorumluluk ve taahhütlerini 
net bir şekilde tanımlıyor. Bu politika, 
çevre, insan hakları ve sosyal alanlarda 
riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

BMZ ve Continental, ekonomi 
dünyasından ve sivil toplumdan 
doğal kauçuk sektörünün en önemli 
oyuncularının ortak girişimiyle Mart 
2019‘da kurulan Global Sürdürülebilir 
Doğal Kauçuk Platformu‘nun (GPSNR) 
üyeleri arasında yer alıyor. Diğer 
üyelerle birlikte, dünya çapında doğal 
kauçuk sektöründe sürdürülebilirliğin 
iyileştirilmesi için çalışıyorlar. Continental 
ve BMZ, Endonezya‘daki projelerinde 
doğal kauçuk sektöründe daha fazla 
sürdürülebilirliği hedefleyen kılavuz 
ilkeleri aciliyetle dikkate almayı amaçlıyor.

Claus
Petschick
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Endüstri Radyo’da Dr. Hüseyin Halıcı’nın 
sunduğu Otomasyon Sohbetleri programına BM 
Makina Grup Genel Müdürü Kenan Bebek ve BM 
Makina Grup Elektrik Otomasyon Müdürü Şener 
Abanoz konuk oldu. Bebek, makine sektöründe 
üretim yapan bir firma olarak sektörün 
başarılarına odaklandıklarını ve özellikle ihracat 
çalışmalarındaki artan grafiği incelediklerini 
belirtti. Bebek, “Biz de makine sektöründe üretim 
yapıyoruz. Bu anlamda sıkıntılarını görüyor, 
yaşıyoruz. Ben sektörün sıkıntılarından çok 
başarılarına odaklanıyorum. Makine sektörünün 
son 10 yıl içerisindeki ihracat rakamları artarak 
devam ediyor. Ben bunun artarak devam 
edeceğini düşünüyorum. Birçok kıtada özellikle 
Afrika’da önemli bir yoğunluğumuz bulunuyor. 
Birçok pazarda ihracat rakamlarının artırarak 
devam ettirebileceğimizi düşünüyorum” dedi. 

“Kalifiye eleman sorunu öne çıkıyor” 
Sektörde yaşanan sıkıntıları değerlendiren 
Bebek, özellikle kalifiye eleman sorunun 
öne çıktığını belirtti. Bebek, konuyla ilgili 
görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Üretim yapan 
tüm sektörlerde bu sorun kendini gösteriyor. 
Bu soruna kısa vadede çözüm getiremeyecek 
gibi görünüyoruz. Bu beni biraz üzen ve 
ürküten bir konu… Teknoloji anlamında 
ise dünya standartlarına yakınız. Sektörde 
çok iyi mühendislerimiz ve çok iyi çalışan 
arkadaşlarımız bulunuyor. Yapılamayacak 
gibi görünen birçok şeyi başarıyoruz. Makine 
sektörünün çok daha iyisini yapabileceğini 
düşünüyorum” dedi.  

Otomasyon sektöründe   
neden personel yetiştirilemiyor?
Bu soruyla ilgili kapsamlı bir yanıt veren BM 
Makina Grup Elektrik Otomasyon Müdürü 
Şener Abanoz, “BM Makina Grup bünyesinde 
2 yıldır görev yapıyorum ve firmayı 20 yıldır 
tanıyorum. BM Makine, kendi bünyesinde bu 
konuya çok önem veriyor ve önemli ilkeleri 
bulunuyor. Biz stajyer arkadaşlarımıza atölye 
temizlettiriyorsak, çay getirtiyorsak teknik 
eleman yetişmesi konusunda şikayet hakkında 
sahip değiliz. Bu cümleyi sondan başlayarak 
söyledim. Bizim ailemize katılan gençlerimizle 
eğitimci tarafımızı kullanarak iletişim halinde 
olmalıyız. Yaptıkları hatalarda rencide etmeden 
hareket etmeliyiz. Başarılı olduklarında onları 
motive etmeliyiz. Tüm bu davranış tutumlarını 
ne kadar yapabiliyoruz? Genel anlamda biz bu 
duruma gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz teknik 
okullarda ders aldıktan sonra uygulamasını 
gördüklerinde keyif alabiliyorlar. PLC 
planlayabildiğinde, işlediği verilerin sonuçlarını 
gördüğünde mesleğe olan ilgileri artabiliyor. 
Bu noktada okulların teknik altyapılarının 
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim 
kurumlarının sanayiyle olan işbirliklerinin sıcak 
olması gerektiğine inanıyorum” dedi.   

“Makina sektörünün 
başarılarına 

odaklanıyoruz”
BM Makina Grup Genel Müdürü Kenan Bebek, makine sektöründe 
üretim yapan bir firma olarak sektörün sıkıntılarını gördüklerini, 

yaşadıklarını ancak yine de başarılarına odaklandıklarını söyledi.

Hüseyin Halıcı
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PETROL OFİSİ
akaryakıttaki geleneksel 

liderliğini sürdürdü

Petrol Ofisi, pandemi koşullarının 
damga vurduğu 2020 yılında Türkiye akaryakıt 
pazarındaki küçülmeye rağmen hem satış tonajını 
hem de pazar payını arttırarak, geleneksel liderliğini 
devam ettirdi. Petrol Ofisi, 2020 yılında 26.372.288 
ton olarak gerçekleşen pazarda, 6.223.952 tonluk 
satış ile pazar payını % 23.60’ya taşıdı.
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Türkiye’ye her koşulda hizmet etmeye, 
katkı sağlamaya devam etmeyi bir görev 
addettiklerini belirten Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, “Pandemi koşullarına rağmen 
elde ettiğimiz bu yılki liderliğimizin özel 
başka bir önemi daha var. Çünkü 2015 
yılında 2.300 istasyonla elde edilen 
pazar payını, 2020 yılında çok daha az, 
ortalama 1.800 civarındaki istasyon 
sayımızla elde ettik” açıklamasında 
bulundu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Petrol Piyasası 2020 Yılı Sektör 
Raporu’nu yayımladı. Raporda yer alan 
‘2019 ve 2020 Yıllarında Toplam Yurtiçi 
Satışların Karşılaştırılması’ tablosuna 
göre; 2019 yılında yaklaşık 26.8 milyon 
ton olan pazar büyüklüğü, 2020 
yılında pandeminin de etkisi ile % 1.37 
daralarak, yaklaşık 26.4 milyon ton olarak 
gerçekleşti. 

Pazar payını % 23.60’ya yükselterek 
geleneksel liderliğini pekiştirdi
Raporda yer alan ‘Lisans Sahiplerine 
Göre Yurtiçi Satış Miktarları’ tablosunda 
yer alan verilere göre Petrol Ofisi, 2019 
yılında yaklaşık 6 milyon ton olan satış 
miktarını, pazardaki daralmaya rağmen 
arttırarak 2020 yılında 6.2 milyon tona 
ulaştırdı. Böylece Petrol Ofisi, 2019 yılında 
% 22.47 olan pazar payını da % 23.60’a 
yükselterek, sektördeki geleneksel 
liderliğini pekiştirerek sürdürdü. 

“Her koşulda Türkiye’ye hizmet 
etmeye, katkı sağlamaya aralıksız 
devam edeceğiz” 
Petrol Ofisi’nin 1941 yılında ilk kuruluş 
amacının, 2’nci Dünya Savaşı’nın zorlu 
koşullarında Türkiye’nin petrol ürünleri 
ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatan 
Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, şöyle 
konuştu: 

“Şirketimiz, tam 80 yıldır da her koşulda 
Türkiye’ye hizmet etmeye, geleceğine 
katkı sağlamaya aralıksız devam etmiştir 
ve edecektir. Bu ruhu ve felsefeyi 
koruyan ve ülkemize hizmet etmeyi, 
katkı sağlamayı görev olarak addeden bir 
şirketiz. İçinde bulunduğumuz küresel 
pandemi koşullarında, bir yandan her 
türlü tedbiri almak, diğer yandan zorlu 
şartlar altında işinizi layığı ile sürdürmek 
önemli. Ancak bunu hem tedbirler 
hem de iş açısından örnek olacak 
şekilde yapmak da, sektör liderinin 
sorumluluğudur. İşte Petrol Ofisi olarak 
biz de bunu yapacak güce, büyüklüğe, 
azme ve ruha sahibiz. 

 TSE COVID-19 Güvenli Hizmet ve 
Üretim sertifikalarını ‘0 bulgu – 
tam not’ ile aldık 
Pandeminin ilk gününden bu yana 
belirtilen tüm tedbirleri, uygulamaları 
harfiyen ve hatta fazlasıyla hayata 
geçirdik. Nitekim Genel Müdürlüğümüz, 
7 akaryakıt terminalimiz, 1 LPG 
terminalimiz, 18 hava ikmal ünitemiz 
ile 76 akaryakıt istasyonumuz ‘TSE 
COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ’ 
ile sertifikalandırıldı. Madeni yağ 
fabrikamız da ‘TSE COVID-19 GÜVENLİ 
ÜRETİM BELGESİ’ aldı. Üstelik tüm 
sertifikaları, değerlendirmelerde ‘0 
bulgu - tam not’ ile aldık. Türkiye’de bu 
çapta ve bütün tesisleri TSE COVID-19 
sertifikasına sahip sektördeki tek 
şirketiz. 

Desteklediğimiz projeler, ithal 
cihazlara, yerli, milli ve daha 
gelişmiş alternatifler sunuyor
Öte yandan, İTÜ Çekirdek iş birliğimiz 
kapsamında COVID-19 ile mücadeleye 
yönelik ‘dezenfeksiyon teknolojileri’, 
‘yeni nesil tanı kitleri’ ve ‘yapay zekâ 
teknolojileri’nden oluşan 11 projeyi 
destekledik. Pandemi ile mücadelenin 
yanı sıra gelecekteki iş hayatı ve sosyal 
yaşama da önemli katkılar sağlayacak 
olan projelerin büyük bölümü Türkiye’de 
ilk kez üretiliyor, bazılarının ise dünyada 
benzeri bulunmuyor. Aynı zamanda 
Türkiye’nin teknoloji ve yaratıcılık 
gücünü tüm dünyaya sergileyen 
bu projeler, ülkemizde ithal olarak 
kullanılan cihazlara yerli ve milli, üstelik 
daha gelişmiş alternatifler sunuyor. 

Bu başarının zorlu pandemi koşullarına 
karşın elde edilmesi çok kıymetli
Bu süreçte işimizi de en iyi şekilde yapmaya 
odaklandık. Sadece istasyon satışlarında 
değil, denizcilikten, toptan ve kamu 
satışlarına kadar, pazarlamadan, iletişime, 
insan kaynaklarına kadar her alanda 
gelişim kaydettik. Türkiye madeni yağlar 
ve kimyasallar pazarında ve salt madeni 
yağlar segmentinde de çok önemli bir fark 
ile liderliklerimizi sürdürdük. Nihayetinde 
EPDK’nın açıkladığı 2020 yılı verilerine 
göre, daralan pazarda satışlarımızı ve pazar 
payımızı arttırarak liderliğimizi devam 
ettirdik. Üstelik tüm bu başarıların zorlu 
pandemi koşulları altında elde edilmesi, 
bizler için çok daha kıymetli kılıyor. Emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

2015 yılında 2.300 istasyon ile elde 
edilen pazar payına, 2020 sonunda 
1.850 istasyonla ulaştık
2020 yılında elde ettiğimiz bu başarı, bizim 
açımızdan başka bir anlam daha taşıyor. 
Zira 2015 yılında yaklaşık 2.300 istasyon 
ile elde edilen % 23’lü pazar payını, 2020 
sonunda ulaştığımız 1.850 istasyon ile elde 
etmiş olduk. Bu bizim için aynı zamanda; 
bayi, ürün, hizmet kalitelerimizde, verimde, 
müşteri memnuniyetinde olduğu gibi 
tüm alanlarda yakaladığımız başarının da 
somut bir göstergesi konumunda. Petrol 
Ofisi 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra 
da, her alanda lidere yakışır bir şekilde 
sektörüne örnek olmaya, Türkiye’nin en 
büyük 3 şirketinden biri olarak ülkesine 
hizmet etmeye ve katkı sağlamaya devam 
edecektir. Tüm bunları gerçekleştirecek, 
büyüklük, güç, ruh ve azme sahibiz.”

Selim şiper
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uzmanlar
sıcak yaz günlerinde

araç kullanacakları uyarıyor
Uluslararası Yol ve 

Sürüş Güvenliği 
Uzmanı Mert 

İntepe; Türkiye’nin 
ilk ve tek trafik 

radyosu Radyo 
Trafik’te sürücüleri 

sıcak yaz günlerine 
karşı uyardı. İntepe; 

sıcaklıkların mevsim 
normallerinin de 
üzerine çıktığı şu 
günlerde trafikte 

olacak sürücülerin 
güvenli yolculuk için 
nelere dikkat etmesi 

gerektiğini tek tek 
anlattı.
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Sürücülerin genel olarak şehir içi 
yolculuklara alışık olduğunu ve vücudun 
da buna göre gelişim gösterdiğini ifade 
eden İntepe: “Genelde hepimizin şehir 
içindeki kalabalık trafikte araç kullanım 
zamanı uzun yoldakine göre daha 
fazla. Biz daha çok şehir içindeki trafiğe 
alışığız. Vücudumuz ve ergonomimiz 
de böyle gelişiyor. Bu sıcaklarda 
uzun yola çıktığımızda tempolu 
sürüş dediğimiz sürüşte ya da sürüş 
sırasında hız limitlerine uyanlarda bir 
anda kan dolaşımı yavaşlar ve farkında 
olmadan sürücünün uykusu gelir. En 
büyük sorunlardan biri bu! Bu uyku 
problemi mola vermemekten, aracın 
içindeki sıcaklığın ideal bir ortamda 
olmamasından, ilaç alınması, sağlık 
sorunu olması, alışık olmama ve tecrübe 
olmaması gibi çeşitli nedenlerden 
kaynaklanabilir.” dedi.

Gece yolculuğu doğru karar mı?
Sıcak yaz aylarında birçok sürücü 
şehirlerarası kara yolu seyahati için 
gece saatlerini tercih ediyor. Havanın 
daha serin olduğu bu anlarda yolculuk 
yapmak ise farklı sorunları beraberinde 
getirebiliyor. İntepe: “Günümüz 
insan hayatının, çalışma şartlarının 
ve modern insanın gerçekten kafa 
yapısındaki düşünceler, günlük hayatının 
problemleri, sağlık ya da ekonomik 
problemleri bir arada düşündüğümüzde 
gece az aldığınız bir uyku gerçekten 
sizin gün içinde uykunuzu getirecek bir 
noktaya gelir. Yapabileceğiniz en tehlikeli 
işlerden birinden bahsediyoruz. Ne 
kadar iyi bir arabanız olsa da, ne kadar 
tecrübeli bir sürücü olasınız da insanların 
biyolojik bir saati var. Ben size şöyle 
bir örnek anlatayım; bayramdan evvel 
bir kaza inceledim. Türkiye’deki bilinen 
bir şirketin müdürünün Hatay Dörtyol 
bölgesinde yaptığı kazasını inceledim. 
Erken yol gitmek, klimayı açmamak ve 
ekonomik olarak bütçesinden tasarruf 
etmek için sabaha karşı yola çıkan 
sürücü, ‘araba sıcaklığı içerisinde ben 
kendimi yönetebilirim, çoluk çocuk da 
giderim. Biz zaten bu bölgenin insanıyız, 
sıcağa da alışığız’ diyerek erkenden yola 
çıkıyor. Fakat sürüşe başladıktan yaklaşık 
1 saat 10 dakika sonra, çok uzun bir 
zamandan bahsetmiyorum 100 km sonra 
gerçekten uyuyor ve bir TIR dorsesinin 
altına giriyor. Araba pert, vefat edenler 
var, yaşayanlar var. Arabadaki diğer 
insanlar uyuduğunda, direksiyondaki kişi 
de psikolojik olarak beyin diyor ki; benim 
de uyumam lazım.” dedi. 

İdeal mola zamanı
Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği 
Uzmanı Mert İntepe, sürücülerin mola 
verme zamanına yönelik hesaplamayı da 
anlattı: “Dün akşam kaçta uyudunuz onu 
bulalım beraber. 24.00’de uyudum. Sabah 
kaçta kalktım? 08.00’de kalktım. Bunun 
tam arası 04.00. 24.00’de uyudum 08.00’de 
kalktım, tam ara noktayı buluyorsunuz; 
saat 04.00. Saat 04.00’e 12 ekliyorsunuz, 
öğleden sonra saat 16.00 oluyor. Şu anda 
siz öğleden sonra 16.00’yı bulduğunuzda 
muhakkak bir yarım saat mola vermeniz 
gerekiyor. Ne iş yaparsanız mola verin ama 
trafikte iseniz kesinlikle mola verin.” 

Ne durum ve sıklıkta mola verilmeli?
İntepe, araç kullanıcılarının uzun 
yolculuklarda ne sıklıkla ve hangi 
durumlarda mola vermesi gerektiğine dair 
de önemli bilgiler verdi. 

“‘Ben çabuk gideyim, otobanda gideyim, 
mola vermeyim ya da pandemiden dolayı 
orası kalabalık girmeyeyim, çoluk çocuk 
arabada ben sinirlemiyorum, geriliyorum. 
Bir an evvel yerime ulaşayım.’ diyerek 
yola çıkanlar var. Bu kültür son derece 
sizi kazaya götüren bir gerginlik kültürü 

bir kere, bundan kurtulmalısınız. Trafik 
ortamında gergin olduğunuzda kesinlikle 
mola vermelisiniz. Arabadaki çocuklar 
sizi sinirlendirdiğinde mola vermelisiniz. 
Çok problemli bir telefon aldınız, bayram 
kutlaması yaptınız, iş yerinden bir telefon 
geldi ki biz direksiyonda araba kullanırken 
telefon kullanmayın diyoruz ama yine de 
yapılan aramalar var bunu da kabul etmek 
lazım.  O telefon sizin canınızı sıktıysa mola 
vermelisiniz. Çünkü insan beyni saniyede 
5 tane algıya cevap verebiliyor. Önde 
giden araba, arkadan gelen araba, aracın 
içindeki olaylar, aynaya bakıyorsunuz, 
sinyal veriyorsunuz, şerit değiştiriyorsunuz, 
trafikteki riskleri görüyorsunuz… İnsan 
beyni 1 saniyede 5 tanesine müsait. Siz 
trafik ortamında birden çok şeyi düşünüyor, 
konuşuyor, yapıyor, yazışıyor, e-posta 
atıyorsanız bedeniniz direksiyonda ama 
kafanız başka yerde demektir.” dedi.

Terlikle araç kullanımı
Güvenli sürüş için sürücülerin ayaklarına 
giydikleri ayakkabı türlerinin önemi 
biliniyor. Yaz aylarında sıcaklığın artması 
ile bazı sürücüler ise terlikle araç 
kullanıyor. Bu durum ise güvenli bir 
yolculuk için risk teşkil ediyor. Konuyla 
ilgili Mert İntepe, şu uyarıda bulundu;  
“Hem terliğin uç tarafı hem de topuk 
tarafı yere takılabilir, ayak terliğin içinde 
kayabilir, iyi fren yapamazsınız. Gerçekten 
bir fren yapma ihtiyacınız olduğunda 
kaliteli bir şekilde, güçlü bir şekilde fren 
pedalına basamazsınız. O % n terlikle 
kullanmayın ama bazen çıplak yalın ayak 
da araç kullananlar var yaz döneminde bu 
ondan da tehlikeli.” dedi.

Güneş yansımalarının 
oluşturabileceği riskler
Yaz aylarında oluşan sıcak hava dışında 
kuvvetli güneş ışınları da güvenli sürüşü 
tehlikeye sokabiliyor. Güneşe doğru 
gitmenin zorluklarını anlatan Mert 
İntepe şu uyarılarda bulundu; “Yazın 
araba kullanmak, güneşe doğru gitmek 
gerçekten tehlikelidir. Güneşe doğru 
giderken eğer uykusuzsanız anında 
kafanız düşer, gözleriniz kapanır. Öğleden 
sonra güneş arkadan vurduğunda size sol 
ve sağ aynadan ya da dikiz aynasından 
güneş çarpar yine gözünüz kamaşır yolu 
göremezsiniz. Maksimum 200 km’de 
bir mola verin ya da 2 saatte bir 15-20 
dakika mola verin. Mola verdiğimde 
solladığım bütün arabalar beni geçiyor 
diye düşünmeyin. Siz kendi başınıza A 
noktasından B noktasına sevdiklerinizin 
yanınıza gidiyorsunuz ve geri dönmeniz 
lazım.” İfadeleriyle sürücüleri uyardı.
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2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
toplam üretim % 11 ve otomobil üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
üretim 705 bin 79 adet, otomobil 
üretimi ise 449 bin 550 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre % 31 artarak 461 bin 730 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise % 27 oranında arttı ve 
346 bin 636 adet olarak gerçekleşti. 
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-
Temmuz döneminde üretim % 30 
seviyesinde artarken, ağır ticari araç 
grubunda % 56 oranında, hafif ticari araç 
grubunda % 28 oranında arttı. 2020 yılı 
Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç 
pazarı % 95, hafif ticari araç pazarı % 40 ve 
ağır ticari araç pazarı % 112 arttı.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında % 7 
oranında artarken, otomobil ihracatı % 
3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
ihracat 512 bin 320 adet, otomobil 
ihracatı ise 322 bin 874 adet düzeyinde 
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 

toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
% 27, Euro bazında geçen yılın aynı 
dönemine göre % 17 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 16,7 Milyar $ 
olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 
% 7 artarak 5,4 Milyar $ seviyesinde 
gerçekleşti. Euro bazında otomobil 
ihracatı ise % 1 azalarak 4,5 Milyar € 
seviyesinde gerçekleşti. 
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI  
TEMMuZ AYI SONuÇLARI
ÜRETİM
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre % 11 
oranında artarak toplam 705 bin 79 adet 
taşıt aracı üretildi.
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 
738 bin 329 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-
Temmuz döneminde % 30 seviyesinde 
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste      % 32
- Midibüste     % 12 
- Minibüste     % 13 oranlarında azaldı, 
- Kamyonette % 35
- Kamyonda    % 105 oranında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 

otomobil üretimi, 2020 yılına göre % 
2 oranında artarak 449 bin 550 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
traktör üretimi % 98 oranında artarak 33 
bin 250 adet oldu.
Ocak-Temmuz döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araçlar) % 61, ağır ticari 
araçlarda % 58 ve traktörde % 76 olarak 
gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde 
Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite 
kullanım oranı % 62 oldu.
PAZAR
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre % 31 artarak 461 bin 730 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine 
göre % 27 oranında arttı ve 346 bin 636 
adet oldu.
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı % 60 
olarak gerçekleşti. 
- 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları % 27, ithal otomobil 
satışları % 26 ve yerli otomobil satışları % 
29 oranlarında arttı.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEğİ 
2021 YILI “TEMMuZ” AYI 
SONuÇLARINI AÇIKLADI

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)



672021   RADÜS DERGİSİ



68 RADÜS DERGİSİ   2021

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı % 47 olarak gerçekleşti. 
- 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları % 40, ithal hafif ticari araç % 69 ve 
yerli hafif ticari araç satışları % 22 oranlarında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı % 95 artarak 19 bin 180 adet, kamyon 
pazarı % 112 oranında artarak 17 bin 733 adet, otobüs pazarı % 24 oranında artarak 784 adet düzeyinde ve midibüs pazarı % 20 
oranında azalarak 663 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-Temmuz döneminde toplam pazar 
% 6,4, otomobil pazarı % 10 oranlarında 
artarken, ağır ticari araç pazarı % 3,7 ve 
hafif ticari araç pazarı % 0,3 oranında 
azaldı. 
İHRACAT
• 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
322 bin 874 adedi otomobil olmak 
üzere, toplam üretimin % 73’ünü 
oluşturan 512 bin 320 adet taşıt 
ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Temmuz 

döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre % 
7 arttı.
• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 3,3 
azalırken, ticari araç ihracatı ise % 29 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre % 23 artarak 9 bin 182 adet 
olarak gerçekleşti.
• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 

2020 yılına göre % 27 oranında arttı ve 
16,7 milyar $ oldu. Euro bazında ise % 17 
artarak 13,9 milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı % 18 oranında artarken, yan 
sanayi ihracatı da % 42 oranında arttı. 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde % 
13,5 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu. 

Kaynak: OSD
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Sava, ön lastikler için 
Avant 5, çeker lastikler 
için Orjak 5 ve treyler 
lastikler için Cargo 5 
lastiklerinden oluşan 5 Serisi 
ürün grubunu tanıttı. 

Bu ürün grubu, dört mevsim 
performansın sağladığı çok 
yönlülükle birlikte sağlam ve güvenilir 
lastik arayan filolar için tasarlandı. Tüm 
boyutlar ve tüm aks konumları için Kar 
Tanesi (3PMSF) etiketine sahip Sava 5 
Serisi, karla kaplı yollarda sürüş sırasında 
dört mevsim özelliğinin güvenini sunuyor. 

5 Serisi, zorlu yollarda, bölgesel ve şehir 
içi kullanımda etkili performans sağlamak 
üzere tasarlandı. Sağlam bir diş tasarımı 
ve karkasa sahip olan ürün, kullanım 
maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak 
üzere geliştirildi.

Bu ürün grubunun ön aks kullanım için 
tasarlanmış lastikleri Sava Avant 5 adını 
alıyor. Bu lastiklerdeki 5 dişli sırt deseni ve 
kanalların kıvrımlı yapısı diş arası çatlak ve 
kopma yolunmaları azaltıp dönüşlerdeki 
aşınmaları en aza indiriyor. Ayrıca Avant 
5 lastikler bir önceki nesile göre %4 
oranında arttırılmış aşınabilir kauçuğa ve 1 
mm daha fazla diş derinliğine sahip ve bu 
ilave özellikler dayanıklılığın artırılmasına 
yardımcı oluyor. Avant 5 ön lastiklerde ilk 
kez High Load özelliği (arttırılmış tonaj 
kapasitesi) sunuluyor. Bu özellik, Euro 6 
emisyon standartları ve yeni elektrikli 
araçların ön aks lastiklere yüklediği ilave 
ağırlıklar nedeniyle geliştirildi.

Orjak 5 çeker lastiği de zorlu koşullar için 
tasarlanmış bir ürün olma özelliği taşıyor. 
Lastiğe 5 dişli desen tasarımı dayanıklılık 
sağlarken desendeki yoğun kılcal 
kanallı yapı her türlü hava koşulunda 
ekstra çekiş sağlıyor. Lastiğin kapalı 
olmayan, yarı açık tip omuzlarında ise 
diş arası bağlantı tümsekleri bulunuyor. 
Bu güçlendirici tümsekler, aşınmayı 
azaltırken daha dayanıklı bir desen yapısı 
meydana getiriyor.

Cargo 5 treyler lastiği ise dayanıklı 
desen yapısı sayesinde, yüksek ve uzun 
kilometre ömrü sağlar. Bunun yanında, 
ilave sırt altı kauçuğu sayesinde, lastik 
karkasını hasarlara karşı koruyarak 

karkasın defalarca 
kaplanabilmesine 

olanak sunuyor. 

Yola temas eden alanda 
bulunan derin kılcal kanallar 

lastiğin Kar Tanesi (3PMSF) 
düzenlemelerine uyumlu 

olmasını sağlıyor. Yol yüzeyiyle 
kenetlenen bu kanallar, lastiğin 

kullanım ömrü boyunca ıslak yol tutuş 
performansını ve frenlemeyi iyileştiriyor. 
Kauçuk hamuru ise yuvarlanma direncini 
azaltacak şekilde tasarlandı. Daha düşük 
yuvarlanma direnci olan bu lastikler 
maliyetlerini düşürmeye çalışan filolara 
akaryakıt tasarrufu ve kilometre başı 
düşük işletme maliyeti sağlıyor.

Sava 5 Serisi ürün grubu, her türlü 
karayoluna uygun, çok yönlü bir çözüm 
arayan filolar için ideal seçim ve güvenilir 
bir markadan paranızın tam karşılığını 
sunan bir üründür.

Sava
5 Serisi
satışta
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ	 KONUSU ŞEHİR	-	YER DÜZENLEYEN
	 TARİHİ   FİRMA

Otomotiv ve  15 Haziran 2021  Otomotiv,   Fuar Takip
Yan Sanayi  15 Ağustos 2022  Yedek Parça
Sanal Fuarı 365 Gün Sistemleri  
 Online Sanal Tamir - Bakım
  Ekipmanları,
  Aksesuarlar 

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

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

AAPEX 2021 02-04 Kasım 2021  Otomotiv ve ABD  Aapex Show
  Yan Sanayii Las Vegas

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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Erfelek Şelaleleri
Tatlıca şelaleleri, Erfelek şelaleleri veya Tatlıca 
takım şelaleleri, Sinop’un Erfelek ilçesine 
bağlı Tatlıca köyü yakınlarındaki 
sıra şelalelerdir. Tatlıca irili ufaklı 28 ayrı şelale 
barındırmaktadır. Erfelek’e yaklaşık 10, Sinop’a 
ise 45 km uzaklıktadır. şelaleler aslen Ayancık 
ilçesine bağlıdır ama Erfelek’e daha yakındır.

şelaleler Karasu Çayı üzerindedir. Burada 
tırmanma ve trekking yapılabilir. şelale 
kenarındaki oyuklar ve taş şekiller basamak 
olarak kullanılıp yukarı tırmanılır. 28 şelaleden, 
ilk şelaleye tırmanılamaz. şelaleyi dönüş 
yolundan geçmek gerekir. Bazı şelalelerden 
yukarı, dönüş yoluna çıkış vardır. Bu dönüş 
yolu ise sadece doğada yürümek için de 
kullanılabilir. Dönüş yolu üstünde çay 
bahçeleri vardır. şelalelerin en tepesinde de 
bir cafe bulunmaktadır. Son yıllarda şelaleleri 
ziyaret sayısı fazlalaşmıştır. 

1997 Yılında Erfelek Barajının yol yapım 
çalışmaları ile ulaşım sorunun ortadan 
kalkması sonucu gün yüzüne cıkmış kayıp bir 
vadide yer alırlar. 
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YERÇEKIMI
Yönetmen: Alfonso Cuarón

Senarist: Jonás Cuarón, Alfonso Cuarón
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden 
önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt 

Kowalsky’nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna 
çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü 

sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu 
paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız 
kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz 

karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, 
üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. 

İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir? Y Tu 
Mamá También, Son Umut, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 
gibi filmlerin yönetmeni ve ortak senaristi olarak tanıdığımız 

Meksikalı sinemacı Alfonso Cuarón’ın yönetmenliğini 
üstlendiği bilim-kurgu geriliminin başrollerini ise Sandra 

Bullock ve George Clooney paylaşıyor.

INCPTION
Yönetmen: Christopher Nolan

Senarist: Christopher Nolan
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, 

Marion Cotillard, Elliot Page

Leonardo DiCaprio bu yapımda, çok yetenekli bir hırsız 
olan “Dom Cobb “ ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin 
en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, 

bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve 
onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek 

yeteneği, bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal 
casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu 
yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir 

kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde 
bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat 

sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer 
imkansız ‘başlangıç’ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun 

yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam 
tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu 
yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.
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KIRLANGIÇ ÇIğLIğI
Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türk edebiyatında adı polisiye roman türü ile özdeşleşen 
Ahmet Ümit, 2019 yılında yayımlanan Kırlangıç 

Çığlığı adlı eseri ile okurlarını adalet kavramı üzerine 
düşünmeye davet ediyor. Zengin kurgusu ve sürükleyici 

temposu ile her sayfasında merak uyandıran Kırlangıç 
Çığlığı, toplumsal meselelere olan hassas yaklaşımı ile 
bir polisiye romandan daha fazlasını sunuyor. Sebebi 
ne olursa olsun katilliğin yüceltilemeyeceği gerçeğini 

vurgulayan roman, insanlığın bugününü sorgulamanızı 
ve sürekli değişen toplumsal gündemi yeniden gözden 

geçirmenizi sağlayacak.

AşK VE GuRuR
Yazar: Jane Austen

Yayınevi: Can Yayınları

Jane Austen’ın yirmi bir yaşında yazdığı Aşk ve Gurur 
18. yüzyıl İngiltere’sinin taşralı-soylu çatışmasının 
atmosferinde, kalıp düşüncelerin aslında nasıl da 

tam tersine dönüşeceğinin romanıdır. Yazarın kendi 
yaşadıklarından da izler taşıdığı düşünülen kitapta, 
taşralı Elizabeth Bennett ve onun kalabalık ailesinin 
soylu ve zengin Charles Bingley’in, Bennet ailesinin 

yaşadığı yere yakın bir malikâneyi kiralamasıyla 
birlikte işler değişir. Charles Bingley’in yakın arkadaşı 

Fitzwilliam Darcy ile Elizabeth Bennett’in baloda 
dans etmelerinin ardından ikili arasındaki sürtüşme 

başlar. Denilebilir ki soyu ve zenginliğiyle gururlanan 
Darcy’nin soylu olmayan Elizabeth için duyduğu ön 
yargı, Elizabeth’in ise Darcy’e karşı ahlaklı gururuyla 
Darcy’nin zenginliğine duyduğu ön yargı romanın 
akışında hem karakterleri hem de okuru şaşırtacak 

seyriyle akıp gitmektedir.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAğA
1. Kâğıt para koymaya yarayan cüzdan
2. Arıların kovan deliğini kapamak için 

kullandıkları sarı ve yumuşak madde
3. Maddenin yapısına atomik düzeyde 

müdahale ederek yeni maddeler ve 
ürünler geliştirmeyi amaçlayan bilim dalı

4. Tanınan, bilinen varlıkları görme, 
işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt 
edememe durumu, tanısızlık

5. Gazların hareketini inceleyen fizik bilimi 
dalı

6. Hamsi, sardalye gibi balıkları avlamakta 
kullanılan küçük gözlü ağ

7. Ağız ağıza dolu, ağzına kadar dolu, silme
8. Kıyma ve bulgurla yapılan, irili ufaklı bir 

tür sulu köfte: Analıkızlı

YuKARIDAN AşAğIYA
1. Yabancılara tanınan ayrıcalıklar
2. Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da 

süsleyen resim
3. Namzet
4. Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir 

süre sonunda tek taraflı bir satış vaadiyle 
kiraya verilmesi

5. Halk dilinde değiş tokuş anlamında 
kullanılan sözcük. 
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Malzemeler
• 2 adet yumurta
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 100 gr eritilmiş margarin
• ½  paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• ½ çay bardağı irmik
• 1 çay bardağı pudra şekeri
• Alabildiği kadar un

İçi Malzemesi:
• 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz 
içi ya da çekilmiş Antep fıstığı
• Tarçın

Çöven Kreması:
• 2 adet çöven otu
• 5 su bardağı pudra şekeri

Kerebiç

Bir kabın içine yumurtayı, pudra şekerini koyup 
karıştırıyoruz. Üzerine sıvı yağı, eritilmiş margarini, 
vanilyayı, irmiği ilave edip karıştırmaya devam ettikten 
sonra, unu, kabartma tozunu ilave edip, kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz.  Hazırladığımız 
hamuru buzdolabında 10 dakika bekletiyoruz. Bir kabın 
içine ceviz içini ve tarçını koyup karıştırıyoruz. Hamurdan, 
cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp içli köfte 
gibi açıyoruz. İçine harcı koyup kapattıktan sonra fırın 
tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 
üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çöven kremasını 

yapmak için öncelikle çöven otunu yıkıyoruz. Tencereye 
koyup üzerine 4 bardak su ilave ediyoruz. Bir gece 
suda bekletip, sabah çöven otunu 3 saat kaynattıktan 
sonra suyunu bir kaba süzüyoruz. Kaynama esnasında 
suyu azalırsa 1,5 bardak su ilave edebiliriz. Suyu 
sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırarak içinde 
eritiyoruz. Biraz ılındıktan sonra bir mikser yardımıyla 
köpürene kadar çırpıyoruz. Kıvamı koyulaştırdıktan 
sonra hazırladığınız çöven köpüğünün içine kerebiçleri 
atıyoruz. Bir süre buzdolabında beklettikten sonra 
üzerine tarçın serperek servis ediyoruz.H
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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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