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Otonom 
(Sürücüsüz) 

Araçlar
O tonom (sürücüsüz) araçlar son teknolojik 

hamleler ile üretilmiş olan yeni nesil araçlar 
olarak bilinmektedir. Otonom (sürücüsüz) 
araçlar sayesinde mevcut otomobil 
alışkanlıkları değişmekte olup yeni nesil bir 
ulaşım sistemi gelişmeye başlamaktadır.

Bu araçların mevcut sistemleri sayesinde 
çevre ve trafik algılaması yapılarak 
araçların insana ihtiyaç duymadan yolculuk 
yapabilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede 
hem güvenilir hem de konforlu bir yolculuk 
sürdürülmüş olmaktadır.

Çevre ve trafik incelemelerinin yanı sıra hız 
kontrolünü de otomatik bir biçimde yapmakta 
olan otonom araçlar, akan trafik için de 
herhangi bir problem oluşturmadığı için 
gelecek vaat ettiği düşünülmektedir.

Tesla tarafından 
ilk defa denenen 
bu araçlar ortalama 
olarak 1940’lı 
yıllardan bu yana 
denenmeye ve 
geliştirilmeye 
devam edilmiş olup 
günümüzde ise son 
ve güncel halini 
almayı başarmıştır.

Otonom otomobiller binek araç sektöründe 
bir devrime yol açarak otomotiv sektöründe 
de büyük bir dönüşüme neden olacak gibi 
görünüyor. Özellikle otomotiv sanayisi bu 
gelişimden en çok etkilenen birimlerden 
biri olacak. Sürücüsüz ya da otonom 
otomobillerin yakın gelecekte eşi benzeri 
görülmemiş bir ekonomik, sosyal ve çevresel 
bir değişime de yol açacakları düşünülüyor. 
Özellikler vatandaşlar bazında mükemmel bir 
sosyal statü eşitliğine yol açacağı da açıkça 
ortada. Otonom araçlar gençlerin, yaşlıların 
veya fiziksel engellilerin kişisel seyahat etme 
özgürlüklerini eşit bir düzeye gelmesini 
sağlamakta.

Teknolojik alanda sağlanan birkaç 
köklü değişimin yanı sıra tüketicilerin 
taleplerindeki değişimlere gün geçtikçe daha 
güçlü bataryaların üretilmesi, daha çevreci 
yakıtların sağlanması ve otonom araçların 
üretilmesi gibi etkenler de neden olabiliyor. 
Tüketicilerin taleplerindeki bu değişimler 
üretici firmaların yaptığı planlamalarda köklü 
değişimlere gidilmesine de neden oluyor

Günümüzde piyasada değer kazanmış 
araçların göz önüne alındığında yaklaşık %30 
gibi bir oranda araçların elektroniğe dayalı 
olduğunu görmekteyiz ve bu oranın sektörün 
gelecekteki inovasyonları ile birlikte %80 
dolaylarına çıkacağı tahmin ediliyor. 

Sürücüsüz araç teknoloji endüstrisi 
şu an için yılda ortalama %16 oranında 

büyüyor. Bu büyümeyle 
sürücüsüz araç teknoloji 
endüstrisinin 2025 
yılında piyasada  900 
milyar sterlinlik bir 
piyasa değerine ulaşması 
bekleniyor.

Otonom Araçların 
Çalışma Sistemi Nasıl 
İlerler?

Otonom araçların 
çalışma sistemi öncelikli olarak sürücü 
tarafından bir rotanın belirlenmesi ile 
başlamaktadır. Mevcut rota belirlendikten 
sonra ilgili kamera ve sensörler yardımıyla 
çevre kontrolleri yapılarak yolculuk 
başlatılmış olmaktadır.

3D algılama ile konum takip edilirken aynı 
zamanda radar teknoloji sayesinde de hız 
kontrolü ve takip mesafesinin korunması 
gibi durumlar da otonom sistem üzerinden 
yapılmaya devam etmektedir.

Gün geçtikçe teknolojinin daha ucuz hale 
gelmesiyle sürücüsüz araçların geleceği   
giderek gerçekleştirilebilir bir hal alıyor.
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Mercedes-Benz Türk
41 farklı seçeneği otobüs 
severlerle buluşturuyor

Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, 
2021 yılında sunmaya başladığı 41 farklı yeniliğe sahip şehirler 

arası otobüslerini, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 
düzenlediği tanıtım etkinliğiyle otobüs severlerle buluşturuyor. 

26-27 Ağustos tarihlerindeki etkinlik kapsamında sergilenen, 
41 yeni donanıma sahip Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 
Tourismo 15 2+2 otobüsler, hem sektör çalışanları hem de 

yolcular tarafından yakından inceleniyor.



52021   RADÜS DERGİSİ

Yolcular, sürücüler, host/hostesler, 
işletmeler ve müşterilerden gelen geri 
bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı 
yeniliği otobüs modellerinde sunmaya 
başlayan, Türkiye’nin şehirler arası otobüs 
pazarının lideri olan Mercedes-Benz Türk, 
bu yenilikleri özel bir etkinlikle tanıtıyor. 
26 - 27 Ağustos tarihlerinde, İstanbul 
15 Temmuz Şehitler Otogarı Fuar ve 
Sergileme Alanı’nda gerçekleştirilecek 
etkinlikte, sektör çalışanları ve yolcular, 
Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 

Tourismo 15 2+2 otobüsleri yakından 
inceleme fırsatı yakalarken, yenilikler 
hakkında da yetkililerden bilgi alma 
şansına kavuşuyor. Ziyaretçilere aynı 
zamanda Mercedes-Benz Türk’ün 2021 
yılında şehirler arası otobüslerinde 
sunduğu 41 farklı yeniliğin detaylarını 
içeren broşürler dağıtılıyor.

Yeni otobüsler son teknolojiyle donatıldı, 
müşteri konforuna odaklanıldı 

İnsanların güvenli ve konforlu seyahat 
deneyimi yaşamalarını odağına ve 
önceliğine koyan Mercedes-Benz Türk, 
2021 yılında otobüslerinde sunduğu 
yenilikler ile seyahatlerdeki “Yeni 
Standartları” belirliyor.

Yeni Standartlar, 3 ana başlık altında 
özetleniyor:
1. Yeni Güvenlik Standartları
2. Yeni Konfor Standartları
3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

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

Dikkat Asistanı (Attention Assist): 
Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin 
uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin 
arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 
60 km/s’nin üzerinde seyredilirken sürücü 
davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü 
davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı 
ile sürücünün mola vermesini öneriyor. 

Dönüş Farı: Artırılmış dönüş güvenliği 
sağlayan yeni farlar, 40 km/s’den düşük 
hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde 
devreye giriyor. Bu anlarda sis farları 
dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma 
etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik 
şekilde manevra yapabiliyor.

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

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

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-
Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 
salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek 
performanslı partikül filtreleri standart 
olarak sunulurken, yeni iklimlendirme 
sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. 
Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde 
otobüslerin içindeki hava, her iki 
dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. 
Yeni otobüs siparişleri haricinde 
mevcut otobüslere de eklenebilen bu 
donanımlar sayesinde daha güvenli ve 
huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni 
donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki 
ekipler ile ortak çalışması sonucunda 
geliştirildi. Yolcu otobüsü klima kontrolü 
için yazılım güncellemeleri mevcut 
olup, temiz hava oranı bu sayede daha 
da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz 
hava içeriği, sürücüler ve yolcular için 
enfeksiyon riskini kanıtlanabilir şekilde 
azaltıyor. Çok katmanlı, aşamalı olarak 
yapılandırılmış yüksek performanslı 
partikül filtreleri de ayrıca bir antiviral 
işlevsel katmana sahip. Aktif filtreler; tavan 
kliması, sirkülasyon hava filtreleri ve ön 
kutu kliması için kullanılabiliyor. Şehirler 
arası ve şehir içi otobüsler için uygun olan 
aktif filtreler isteğe bağlı olarak mevcut 
araçlara da uygulanabiliyor. Aktif filtre 
ile donatılmış araçlar, yolcu kapılarında 
yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de 
işaretleniyor.  
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2. Yeni Konfor Standartları
Pazardan gelen taleplere göre yeni 
donanımlar geliştiren Mercedes-Benz, 
2021 yılıyla beraber global ürünlerine 
lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece 
yolcular için değil, otobüs içindeki herkese 
daha fazla konfor donanımı sunuyor.

Tüm yolcu koltuklarında USB üniteleri 
standart olarak sunularak otobüs 
sektöründe bir ilke imza atılırken, 
yolculardan gelen geri bildirimler 
sonrasında her koltuk sırası için sunulan 
USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler 
şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik 
altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler 
sayesinde araçların güvenlik ve konfor 
seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB 
girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 
2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara 

konumlandırılıyor. USB girişlerinde 
ayrıca aydınlatma da sunularak gece 
yolculuklarında kolay erişim imkânı 
sağlanıyor.   

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

3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları 

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber 
sektöre yeni bir standart getiren 
Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü 
sürüş sistemi, otomatik karoser indirme, 
lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı 
aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik 

şanzıman bu yeni ekonomik sürüş 
paketinde standart olarak sunuluyor. 
MB GO 250-8 Powershift 8 ileri 1 geri 
oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman 
sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum 
vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan 
şanzıman sayesinde debriyaj pedalı 
da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile 
beraber sürücünün sürüş kondisyonu 
artıyor ve böylece trafik emniyetine daha 
fazla katkı sağlanabiliyor. 

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

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

Otomatik karoser indirme özelliği ile araç 
80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan 
karoser sayesinde hava sürtünmesinde 
avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine 
olumlu anlamda etki eden bu sistem 
otomatik olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 
km/s’nin altına yeniden indiğinde gövde 
bu sefer 20 mm yükselerek standart 
konumuna geliyor. Otomatik karoser 
indirme sistemi ekonomi, çevre ve 
güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.
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Renault Trucks‘ın elektrikli kamyon 
filosu, alçak girişli kabine sahip D 
Wide Z.E. Low modelinin Avrupa 

lansmanı ile daha da genişliyor. Bu 
tam elektrikli araç, atık toplama 

görevlerini kolaylaştırmak, 
operatörlerin ve diğer yol 

kullanıcılarının güvenliğini arttırmak 
için özel olarak tasarlanan yeni bir 

alçak kabin ile donatılıyor.

3,5 tondan 26 tona kadar sektördeki en 
kapsamlı elektrikli kamyon yelpazesini 
sunan Renault Trucks, D Wide Z.E. LEC 
(Alçak Girişli Kabin) ile ürün yelpazesini 
daha da genişletiyor. Bu alçak kabinli 
kamyon, operatörlerin işini kolaylaştırıp, 
onların güvenliğini, konforlarını ve 
nihayetinde verimliliği optimize 
ederek evsel atık toplama sektörünün 
gereksinimlerini karşılamak üzere özel 
olarak tasarlandı.

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC, 
operatörlerin araca kolay ve güvenli 
bir şekilde erişimini sağlayacak şekilde 
donatıldı. Kabin girişi, standart bir 
dağıtım kamyonuna göre 200 mm daha 
alçak tasarlanırken, tek bir kaymaz 
basamağa ve 90° açılan kapılara sahip. Bu 
durum, çalışan ekibin bir tam güzergah 
başına 100 defadan fazla kabine girip 
çıkmasından kaynaklanan yorgunluğunu 
önemli ölçüde azaltıyor.

Kabinin alçak konumu, sürücüler 
için mükemmel bir doğrudan görüş 
sağlayarak diğer yol kullanıcıları için 
optimum koruma sağlıyor. Görüşü daha 
da artırmak için Renault Trucks, opsiyonel 
olarak kabinin arka tarafına yerleştirilen 
ek yan camları öneriyor.

Bu tam elektrikli kamyonun geniş kabini, 
sürücüye ve ek olarak üç çalışana daha 
alan sunuyor. Opsiyonel düz zemin, araç 
içinde hareket özgürlüğü sağlarken hem 
sol hem de sağ taraftan biniş ve inişi 
mümkün kılıyor. 

Üstyapı üreticisi Estepe ile yakın 
işbirliği içinde geliştirilen Renault 
Trucks D Wide Z.E. LEC, dümenli arka 
akslı 6x2 versiyonuyla sunuluyor ve 
tüm Avrupa’da sipariş edilebiliyor. Tam 
elektrikli olan araç, egzoz gazı yaymıyor 
ve trafik kısıtlamalarının söz konusu 
olduğu kentsel alanlarda kullanımı için 
onaylanmıştır.

Renault Trucks yeni elektrikli şehiriçi 
kamyonunu tanıttı;
Alçak kabinli
D Wide
Z.E. LEC
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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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OKT Trailer savunma
sanayinde ilerliyor
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OKT Trailer, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla 
açılışı gerçekleştirilen 15. Uluslararası 
Savunma Sanayi Fuarı IDEF21’de 
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri 
ve Aselsan adına üretilen üzerinde 
radar sistemi bulunan askeri römork 
aracı ile boy gösterdi.  

2007 yılından bu yana Türk savunma 
sanayisine gerçekleştirdiği projelerle 
ilerleyişine devam eden OKT Trailer, yerli 
ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst 
seviyeye çıkararak Ar-Ge tecrübesini 
savunma sanayiine taşıyor. Askeri 
güvenlik güçlerine verdikleri hizmetleri 
artarak devam eden OKT, savunma 
sanayisinin kullanıma sunduğu 2 aracını 
ilk kez IDEF 21’de sergiledi. 

MUHAREBE SAHASI AKARYAKIT 
TANKERİ; SILAHLI KUVVETLERİN 
GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
OKT Trailer -Anadolu Savunma iş birliği 
ile geliştirilen proje kapsamında fuarda 
sergilenen ‘Muharebe Sahası Akaryakıt 

Tankeri’; uçak, helikopter, tank vb. hem 
kara hem de hava savunma araçlarına 
operasyon sırasında operasyonun 
aksamaması için karadan akaryakıt 
ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak 
üretilmiştir. Aynı anda birçok araca 
akaryakıt takviyesi yapabilen ve silahlı 
kuvvetlerin operasyonel verimliliğini 
sahada en üst seviyeye çıkararak 
güçlerine güç katmaları için tasarlanan 
akaryakıt tankeri; zorlu arazi koşullarına 
dayanıklı, yakıt ikmalinde hızlı, arttırılmış 
operasyonel verimliliği, alüminyum 
malzeme ile hafifliği, güçlendirilmiş 
konstrüksiyon yapısı, 20.000 litre taşıma 
kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit 
ürün ailesinde hizmet verecek. 

ASKERİ RÖMORK, ÇOK 
YÖNLÜ KULLANIMI İLE TÜRK 
DONANMASININ HİZMETİNE HAZIR
Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre 
edilebilecek şekilde tasarlanan ‘Askeri 
Römork’ ise radar sistemleri, anten ve 
görüntüleme sistemlerinin taşınmasında 
mükemmel çözüm ortağı olurken, 
bunun yanında; silahlı kuvvetlerin ağır 
yüklerini ön-cephede rahatlıkla taşımasına 
yardımcı olması için tasarlanan ‘otomatik 
seviyelendirme’ ve ‘tek aks’ avantajlarıyla 
hassas denge özelliklerine sahip teleskopik 
yükseltme sistemleri gibi çok yönlü kullanımı 
ile Türk donanmasının hizmetine hazır. 
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OKT, SAVUNMA SANAYİSİNDE 
SUNDUĞU HİZMETLERİ AR-GE 
ÇALIŞMALARI İLE GÜÇLENDİRİYOR

İHA ve askeri helikopterlerin akaryakıt 
ikmalinde sunduğu çözümleri ve şasi 
grubundaki ürünleri ile ülke savunma 
sanayiine desteklerini sürdüren OKT 
Trailer, üretim çalışmalarının yanında 
askeri güvenlik güçlerinin envanterinde 
bulunan mevcut araçlara ilişkin tadil, 
yenileme ve montaj projelerinde de 
başarı ile rol alarak mevcut değerlerin 
geri kazandırılması ve sürdürülebilir 
hale getirilmesini sağlıyor. Savunma 
sanayiinde bulunan tüm motorlu 
araç guruplarının yakıt ikmallerinin 
karşılanmasında ve ağır yüklerin 
taşınmasında gerçekleştirdiği projelerini 
üst seviyeye taşımak için çalışmalarına 
aralıksız devam eden OKT, Ar-Ge 
stratejilerini sürekli güncel tutarak 
değişen yaşam koşullarının, teknolojik 
gelişmelerin, mevzuat ve standartların 
takipçisi oluyor. Bu doğrultuda yaptığı 
çalışmalar ile spesifik ihtiyaçlara, 
ürünlerin hizmet edeceği coğrafi bölge 
iklim ve yol koşullarına göre operasyonel 
verimliliği yüksek, ürün performansını 
maksimum fayda ile ortaya koyacak 
yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunuyor.

Ar-Ge merkezindeki faaliyetleri ile askeri 
ekipmanların taşınmasında dayanıklı şasi 
gruplarının, zorlu şartlarda ve alanlarda 
gerçekleştireceği yakıt ikmallerinin, 
sorunsuz, hızlı ve ergonomik şartlarda 
yürütülmesinde sunduğu çözümlerle 
yerli ürün kullanımında özel projeler 
geliştiren OKT, Türkiye’nin savunma 
sanayiinde dışa bağımlı olmadan 
milli araçların kullanımı ile başarılı 
operasyonlar gerçekleştirmesine destek 
vermeye devam ediyor. 



132021   RADÜS DERGİSİ



14 RADÜS DERGİSİ   2021

TürkTraktör
yılın ilk yarısında üretim 

ve ihracat rekoru kırdı
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10 Ağustos 2021 – Türkiye otomotiv 
sektörünün ilk üretici kuruluşu 

olan TürkTraktör, 2021 yılının ilk 
yarısında üretimini yüzde 105, 

ihracatını ise yüzde 31 artırarak 
yeni rekorlara imza attı. Pandemi 

sürecine bağlı belirsizliklerin 
etkisinde geçen 2021 yılının ilk 

yarısında tarımın artan stratejik 
önemine paralel büyüyen 

TürkTraktör, toplam satış adedini 
yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 

576 milyon TL’ye yükseltti. Yılın ilk 
yarısında 25 bin 335 adet traktör 
üreten şirket Türkiye’deki toplam 

traktör üretiminin de yaklaşık 
üçte ikisini gerçekleştirmiş oldu. 

Ülkemizden yurtdışı pazarlara 
yapılan traktör ihracatının yüzde 

88’ini de tek başına gerçekleştiren 
TürkTraktör’de ihracatın toplam ciro 

içindeki payı ise yüzde 30 olarak 
gerçekleşti. 

Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki 
artışa bağlı olarak 5 milyar 576milyon 
TL’ye yükselen TürkTraktör’ün faaliyet 
kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile 
yüzde 14,1 ve yüzde 15,5 oldu. Tüm 
bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör, yılın 
ilk yarısını 608 milyon TL net kârla 
tamamladı. 

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut 
Özüner, belirsizliklerin devam ettiği 2021 
yılının ilk yarısında üretim ve ihracatta 
yakalanan performansın temelinde, 
düşük maliyetli yüksek kalitede üretim 
yapmayı sürdürmelerini sağlayan 
Ar-Ge çalışmalarının yattığını söyledi. 
Verimlilik artışının Ar-Ge merkezleri 
sayesinde mümkün olduğunu belirten 
Özüner, sektörde 2 Ar-Ge merkeziyle 
faaliyet gösteren tek şirket olduklarının 
altını çizdi. Pandeminin tarımda 
verimliliğin ve sürdürülebilirliğin 
öneminin anlaşılmasında hızlandırıcı 
bir etki yaptığını da vurgulayan 
Özüner, şu değerlendirmede bulundu: 
“TürkTraktör’ü 14 yıldır kesintisiz pazar 
lideri konumuna taşıyan 3 önemli 
etkenden bahsedebiliriz. Bunlardan 
ilki, güçlü ve özgün Ar-Ge yeteneğimiz. 
Ar-Ge ve fabrika yenileme yatırımlarımız 
için her yıl ortalama 250-300 milyon TL 
fon ayırıyoruz. Diğer bir konu tarımda 
ihtiyaç duyulan her alanda geniş ürün 
yelpazesini yüksek miktarda üretebilen 
çok esnek bir üretim kabiliyetine sahip 
olmamız. Üçüncüsü ise sahip olduğumuz 
satış ve satış sonrası yaygın ve güvenli 
hizmet ağımız. Türkiye genelinde yaklaşık 
500 servis ve 150 yedek parça bayimizle 
her noktada çiftçimizin yanındayız.”

Yerli Üretim İş Makinelerinde  
Satışlar 4 Kat Arttı
TürkTraktör olarak 2013’te adım attıkları 
iş makineleri sektöründe de önemli bir 
boşluğu doldurduklarını belirten Özüner, 
“2020 yılında üretmeye başladığımız yerli 
iş makinelerinin traktör dışı gelirlerimize 
pozitif katkısı, ivmelenerek artmaya 
devam ediyor. New Holland ve Case 
markalı kazıcı yükleyici ürün gamını 
Ankara’daki fabrikamızda geçen sene 
üretmeye başlamıştık. Kısa sürede pazar 
payımızı artırdık. Yılın ilk yarısında 269 
adet iş makinesi satışı gerçekleştirdik.  Yılın 
geri kalanında da sektördeki bilinirliğimizi 
artırmayı ve pazar payımızı daha da 
yukarılara taşımayı hedefliyoruz” dedi. 

TürkTraktör, Türk tarımının 
geleceği adına bir manifesto 
oluşturdu 
Modern tarıma yön veren şirket olma 
vizyonuyla sürdürülebilir tarımsal 
üretimde çiftçilerin her zaman yanında 
ve destek olmayı hedefleyen TürkTraktör, 
bu amacını bir manifesto aracılığıyla ilan 
etti. Beş maddeden oluşan TürkTraktör 
Manifestosu’na göre, şirket tarımda 
teknoloji kullanımının demokratikleşmesi 
için yaptığı çalışmaları hızlandıracak, 
çevre ve iklim değişikliği ile ilgili Türk 
çiftçisinin algısını güçlendirmek için 
projeler yürütecek, üretimde verimlilik 
artışı sağlayacak tarım ekipmanlarının 
geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına 
devam edecek, doğanın ve Türk tarımının 
korunmasına adına aldığı sorumluluğunu 
artıracak ve son olarak toplumda 
sürdürülebilirlik konusunda farkındalık 
çalışmaları gerçekleştirecek.
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Armutlu 
Belediyesi 

Altyapı 
İşleri İçin 

TürkTraktör’ün 
yerli üretim

iş makinelerini 
tercih etti

Türk otomotiv sektörünün ilk üretici 
kuruluşu TürkTraktör, iş makineleri 

alanında da büyümeye devam 
ediyor. Tarım mekanizasyonundaki 
67 yıllık tecrübesini iş makinelerine 

de taşıyan TürkTraktör, Armutlu 
Belediyesi’ne 2 adet yerli üretim New 

Holland B115 Pilot model Kazıcı 
Yükleyici teslim etti. Armutlu Belediye 

Başkanı Mustafa Tokat ve TürkTraktör 
Bursa Bölge Müdürü Burak Özkan’ın 

katılımıyla gerçekleşen törende teslim 
edilen iş makineleri TürkTraktör’ün 

Ankara’daki fabrikasında yerli 
olarak üretiliyor. Armutlu Belediyesi 

satın aldığı kazıcı yükleyicileri su, 
kanalizasyon, park bahçe ve temizlik 

işleri gibi altyapı hizmetlerinde 
kullanacak. 

Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, 
“TürkTraktör’ün üretim gücü ve çatısı altında 
bulunduğu Koç Holding güvencesinde 
yerli olarak üretilen New Holland Kazıcı 
Yükleyiciler beklediğimiz şartları sağlıyor. 
Bölgemizde hizmet veren Aysar’ın güçlü 
satış sonrası hizmetleriyle, ihtiyaç dahilinde 
en hızlı desteğin de sağlanacağını biliyoruz. 
Gücü ve performansı yüksek bu makineleri 
bölgemize sunacağımız hizmetlerimizde 
en etkin ve faydalı şekilde kullanmayı 
hedefliyoruz.» dedi.

Ürettikleri iş makineleri ile Armutlu 
Belediyesi bölge çalışmalarına katkı 
sağlayacak olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirten TürkTraktör İş 
Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç 
Ertekin, “Kazıcı yükleyiciler başta olmak 
üzere, iş makinelerinin yaygın şekilde 
kullanıldığı sektörlere yönelik yatırımlar 
pandemi koşullarına rağmen artış 
göstererek devam ediyor. Bu durumun 
iş makineleri pazarındaki talebi olumlu 
etkilediğini gözlemliyoruz. Yerli üretim 
kazıcı yükleyicilerimizle, belediyelerimizin 
kazıcı yükleyici iş makinesi ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılıyoruz. Bizim işimizin 
olmazsa olmazı satış sonrası hizmetler 
alanında da verdiğimiz iyi hizmetlerimiz 
ve Türkiye geneline yaygın bayi ağımızla 
müşterilerimizin yanındayız. Sunduğumuz 
makinelerin sağladığı güven ve kalitenin 
yanı sıra, müşterilerimize ihtiyaç duydukları 
parça ve servis hizmetlerini de en hızlı 
ve kaliteli şekilde ulaştırıyoruz. Armutlu 
Belediyesi’ne teslim ettiğimiz B115 model 
Kazıcı Yükleyicilerimizin, bölge bayimiz 
Aysar’ın ilgi ve güvencesinde takip 

edileceğine duyduğumuz güvenin rahatlığı 
içerisindeyiz. Bayimizle beraber TürkTraktör 
olarak hep birlikte Armutlu Belediyesi’nin 
işlerinde en yüksek faydayı sağlayabilmesi 
adına çalışıyor olacağız. Armutlu Belediyesi 
için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’ dedi. 

En Modern Motor ve Şanzıman 
Sayesinde Maksimum Verim
New Holland B Serisi Kazıcı Yükleyiciler, 
yüksek dayanıma sahip komponent bileşimi 
ve üstün teknolojik özellikleriyle B110B 
ve B115B olarak iki farklı model seçeneği 
ile üretiliyor. B Serisi Kazıcı Yükleyiciler’de 
bulunan 110 beygir gücündeki motor, en 
gelişmiş teknolojilerden biri olan Yüksek 
Basınçlı Common Rail Yakıt Enjeksiyon 
Sistemine sahip. Birim yakıttan maksimum 
verim sağlayan teknoloji, yüksek güç 
üretirken yakıt tüketiminin düşük 
seviyelerde kalmasını sağlıyor.

Optimum dişli oranlarına sahip tam 
otomatik Powershift şanzıman yükleme, 
tesviye, dozerleme uygulamalarında 
tekerleklerde mükemmel bir itiş gücü 
sağlıyor. Powershift şanzıman yol 
yürüyüşlerinde sunduğu sarsıntısız 
geçişleriyle, makinenin doğrusal biçimde 
hızlanmasına da destek oluyor.  B110B ve 
B115B modellerinin her ikisinde de standart 
olarak sunulan diferansiyel kilidi, kaygan ve 
gevşek zeminlerde tekerleklerin patinaja 
düşmesini önleyerek her zaman maksimum 
çekiş sunuyor. B110B modelinde arka aks 
üzerinde yüzde 100 kilitli diferansiyeller 
kullanılırken; B115B modelinde her iki aks 
üzerinde Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel  
Kilidi (LSD) kullanılıyor.
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Temsa İş Makinaları distribütörlüğünü 
yürüttüğü Dieci için Yapı Kredi Leasing 
iş ortaklığıyla avantajlı bir leasing 
kampanyası başlattı. 30 Eylül’e kadar 
geçerli kampanya kapsamında 
Dieci’nin inşaat uygulamalarında 
yüksek performans sunan teleskopik 
yükleyicisi Icarus 40.17, Euro 
ödemelerde %20 peşinatla sıfır faiz ve 
36 ay vade seçeneğiyle sunuluyor.

Temsa İş Makinaları Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü Dieci 
için kullanıcıların finansal yükünü 
hafifleten leasing kampanyası başlattı. 
Yapı Kredi Leasing ortaklığıyla 
düzenlenen kampanya ile Dieci’nin 
ağır koşullarda yoğun kullanıma karşı 
dayanıklılığıyla öne çıkan ve özellikle 
inşaat uygulamalarında tercih edilen 
Icarus 40.17 teleskopik yükleyiciler 
kullanıcılara %20 Euro peşinat ile 36 
ay vade ve sıfır faizli ödeme fırsatı ile 
sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2021 
tarihinde sona eriyor.

İnşaat Sahalarında Farklı 
Uygulamalarda Yüksek Verimlilik
Dieci’nin Icarus 40.17 modeli, gücü, 
dayanıklılığı ve kaldırma yüksekliğiyle 
özellikle inşaat ve endüstriyel 
taşımacılığın olduğu alanlarda tercih 
ediliyor. 125 beygirlik nominal güç 
sağlayan Fiat motoru ve tozun motora 
girmesini engelleyen kaput dizaynıyla 
tozlu ve zor koşullarda etkin performans 
gösteriyor. 4 tona varan yükleri kolaylıkla 
taşıyabilen modelin ataşmanları da 
kolaylıkla ve hızlıca değiştirilebiliyor, 
yüksek manevra kabiliyeti ile 4.4 
metre yarıçapta dönebiliyor. Değişken 
kapasiteli hidrostatik tahrik sistemi 
sayesinde ise 2.5 tona kadar olan yükleri 
16.9 metre yüksekteki bir noktaya hassas 
ve güvenli bir şekilde çıkarabiliyor.

Güçlü ses yalıtımı, klimalı ve otomatik 
süspansiyonlu koltuklara sahip kabini 
ile operatörün dış koşullardan olumsuz 
etkilenmesi önlenerek konforlu bir 
çalışma alanı sunuyor, böylece operatör 
verimliliğini de artırıyor.

Dieci’nin inşaat alanlarının gözde 
teleskopik yükleyici modeli Icarus 40.17 
için geçerli olan bu avantajlı leasing 
kampanyasından faydalanmak isteyenler 
detaylı bilgiye www.dieci.com.tr  veya 0 
850 480 1 846 numaralı müşteri iletişim 
hattından erişebilecekler.

Dieci Icarus 
40.17 teleskopik 

yükleyicilerde avantajlı 
leasing kampanyası
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Mercedes-Benz Türk, 
“Sıfır Gibi Motor” hizmeti 

portföyünü genişletti

Mercedes-Benz Türk, Nisan 2017’de 
kamyon ve otobüs müşterileri için 

başlatmış olduğu “Sıfır Gibi Motor” 
hizmetine Euro 6 şehir içi otobüsleri ve 

şehir içi kamyonları da ekleyerek verdiği 
hizmet kapsamını genişletiyor. Mercedes-

Benz Türk güvencesiyle yapılan işlemde 
bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen 

yenilenebiliyor.Yenilenen motorlara 
kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl süreyle 
orijinal yedek parça ve işçilik garantisi 
veriliyor, 24 ila 48 ay vadeli cazip kredi 

imkânları sunuluyor.
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Müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki 
beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına 
yönelik en doğru hizmetleri sunmaya 
devam eden Mercedes-Benz Türk, “Sıfır 
Gibi Motor” programını 2017 yılında 
başlatmıştı. Üstün performans, kaliteli 
ürünler ve uygun fiyatlı servis hizmetleri 
ile dikkat çeken bu programdan 2019 
yılında Euro 6 normuna sahip kamyon, 
çekici ve şehirlerarası otobüsler 
yararlanabiliyordu. 2020 yılında Euro 6 
normlu motorlara sahip şehir içi otobüsler 
ve şehir içi kamyonlar için de “Sıfır Gibi 
Motor” uygulamasına başlandı. Mercedes-
Benz Türk güvencesiyle yapılan işlemde 
bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen 
yenilenebiliyor.  

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Müşteri Hizmetleri Direktörü Tolga 
Bilgisu, “Mercedes-Benz Türk olarak 
2017 yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi 
Motor’ hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 
motorlara sahip olan Mercedes-Benz 
kamyon ve otobüs müşterilerimize 
sunuyorduk. Müşterilerimizin ihtiyaç 
ve isteklerine yönelik hizmetlerimizi 
ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. 
Bu doğrultuda 2019 yılı itibarıyla 
yenilediğimiz hizmetlerimizle kamyon ve 
otobüslerimizdeki Euro 6 motorlarda da 
bu uygulamamızı sunmaya başlamıştık. 
Müşterilerimizden aldığımız olumlu 
geri bildirimler doğrultusunda cazip 
koşullarda verdiğimiz bu hizmetimizi 
daha da genişleterek 2020 yılında Euro 

6 motorlara sahip şehir içi otobüsler ve 
şehir içi kamyonlar için de devreye aldık. 
Bu konuda özel eğitim almış ekibiyle 
Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor 
yenileme merkezi olma özelliği taşıyan 
Teknik Uzmanlık Merkezi ile sunduğumuz 
bu hizmetimizi önümüzdeki yıllarda  
daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

“Sıfır Gibi Motor” ile ilk günkü gibi 
performans ve düşük yakıt tüketimi 
Özellikle araçlarını daha uzun süre 
kullanmayı planlayan Euro 6 kamyon ve 
otobüs müşterileri için sunulan avantajlı 
“Sıfır Gibi Motor” fiyatları ile araçlar, ilk 
günkü performans ve düşük yakıt tüketimi 
ile yoluna devam ediyor. 

Daha kompleks ve hassas teknolojiye 
sahip Euro 6 motorlarının yenileme 
sürecinde gerekli olan tesis kriterlerini 
karşılamak için Teknik Uzmanlık 
Merkezi’ni ilave yatırımlarla güçlendiren 
Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” 
portföyüne Euro 6 motorları kullanan 
şehir içi otobüsleri ve şehir içi kamyonları 
da ekledi. Sadece uygun donanım 
ve sistemlerle donatılmış, tozdan 
arındırılmış tesislerde; konusunda 
sertifikalı teknisyenler tarafından kişilerce 
yapılabilen bu motor yenileme işlemi için 
yatırım yapılan Teknik Uzmanlık Merkezi, 
bu konuda özel eğitim almış ekibiyle 
Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor 
yenileme merkezi olma özelliği taşıyor.

Tolga Bilgisu
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7-Tonluk IVECO Daily, Birleşik 
Krallık’taki Ascot Pistinde 

düzenlenen Fleet News Awards’da 
Yılın Kamyonu Ödülünü (6-16 ton) 
aldı. Birleşik Krallıktaki 2. ödülünü 

alan 7 tonluk IVECO Daily, çok daha 
geniş katılımlı bu mücadelede Fleet 

News Awards 2021 Yılının Kamyonu 
(6-16 ton) Ödülünü alarak gücünü 

ortaya koydu. Her yıl gerçekleşen 
Fleet News Awards töreni bu yıl 

Ascot Pistinde gerçekleşti ve aynı 
zamanda filo sektöründeki çeşitliliği 

belirtmek için ilk defa Ticarî Filo 
Ödüllerine de yer verildi.

Fleet News editörleri ve sektördeki önemli 
kişilerden meydana gelen jüri üyeleri 
Daily hakkında şu yorumu yaptı: “Bu 7 
tonluk araç, dizel ve CNG dâhil olmak 
üzere farklı güç aktarma organları ve 
farklı  konfigürasyonlarla sunuluyor, bu 
özellikleri onu farklı ve başarılı kılıyor. 
Esnek, manevra kabiliyeti yüksek, etkileyici 
yükleme kapasitesiyle 7 tonluk Daily’nin 
filo operatörleri arasında neden bu kadar 
popüler olduğunu anlamak mümkün”.

Yüksek istiab haddi ile pazarda önemli bir 
yer alan 7 tonluk Daily, sağlam C şekilli 
şasisiyle 4,900 kiloya (Şasi Kabin) kadar 
yükleme kapasitesi sunuyor. Sınıfında eşsiz 
19.6 metreküpe kadar hacim sunan Daily 
panelvan 7 ton ise yük taşıma ve üst yapı 
dönüşümleri için ideal zemin sağlıyor.

Midibüs üst yapı çalışması için uygun 
olan 7 tonluk Daily şasi(chassis cowl),  
3450 MM’den 5100 MM’ye kadar farklı 
dingil mesafeleri ve neredeyse 7 metre 
uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde 
şasisi ile eşsiz. Ek olarak sıradışı dar 
dönüş açısıyla otomobil gibi olan sürüş 
konforunu da koruyor. Çekiş gücü, 160, 
180 ve 210 beygirlik maksimum 470 Nm 
torka sahip 3 litrelik güçlü ve verimli F1C 
turbodizel motordan geliyor. 7 Tonluk 
Daily aynı zamanda 136 beygir gücünde 
350 Nm torka sahip biyometan ile 
kullanıldığında %95 daha az karbondioksit 
salınımı sunan Sıkıştırılmış Doğal Gaz 

(CNG) motoru ile de sunuluyor.

160 ve 180 beygir motorlarında 6 ileri 
manuel vites mevcutken 180 ve 210 
beygir motorlarında IVECO’nun ünlü 
8 ileri otomatik vitesli HI-MATIC vites 
kutusu mevcut. CNG’li motorda ise bu iki 
seçenek arasında seçim yapılabiliyor. 200 
Milisaniyelik vites değiştirme oranı ile her 
türlü koşulda güç ve ekonomi sağlarken 
yorucu şehir içi trafiğinde sürücünün daha 
az yorulmasını sağlıyor. 

40 Yılı aşkın deneyim, fonksiyonelliğin ve 
sağlamlığın sınırlarını zorlamaya yönelik 
çaba ile Daily her türlü görev için tam bir 
taşımacılık çözümü sunuyor. IVECO’nun 
kamyon kültürü sayesinde aynı hızlı 7/24 Yol 
Yardım ağı ile ağır kamyonların kullandığı 
aynı ticarî servis ağından yararlanıyor. Daily 
sahiplerinin yararlanacağı şeyler yalnız 
bunlarla sınırlı değil; Daily operatörleri, 
aralarında aracın Toplam Sahiplik 
Maliyetini optimize eden IVECO ON Bakım 
& Onarım paketlerinin olduğu etkileyici 
akıllı ve bağlı hizmetler koleksiyonundan 
yararlanabilirler. Aracın kullanımına, 
sürüş tarzı iyileştirme önerilerine ve 
performansı takip eden IVECO Kontrol 
Odası bağlantısıyla uyarlamalı servis 
aralıkları ayarlanarak aracın çalıştığı süre 
maksimize edilir. Ek olarak sürücü net ve 
duyarlı 7 inçlik ekranıyla Hi-Connect Bilgi – 
Eğlence Sisteminden servise uğramaksızın 
güncellemeleri alabilir.

Fleet News 
Awards 2021’de 
’’Yılın Kamyonu’’ 
ödülü, 7 Tonluk
IVECO Daily’nin
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Ankara Nakliyat ve Lojistik 
ödüllü MAN TGX’ler ile 
gücüne güç kattı
Lojistik sektörünün önemli firmalarından 
Ankara Nakliyat ve Lojistik, filosunu 
büyütmek için geçen yıl olduğu gibi bu 
yılda yine MAN araçlarını tercih etti. 
Firma, yeni araç yatırım kapsamında 
çoğunluğu MAN araçlarından oluşan 
filosuna, 15 adet daha ‘2021 Yılın 
Kamyonu ödüllü’ MAN TGX çekici kattı.
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Ankara Nakliyat ve Lojistik, satın aldığı 
araçların ilk grubu olan 5 adet TGX 18.470 
4X2 BL SA GM ve 6 adet TGX 18.510 4X2 
BL SA GM oluşan 11 adetlik yeni MAN 
çekiciyi törenle teslim aldı.

Üstün nitelikli araçları ve sunduğu 
ayrıcalıklı satış sonrası hizmet kalitesi 
ile pazarda fark yaratan MAN, yeni araç 
yatırımlarında işletmelerin değişmez 
tercihi olmaya devam ediyor. Lojistik 
sektörünün önemli firmalarından Ankara 
Nakliyat ve Lojistik de araç ve hizmet 
kalitesinden duyduğu memnuniyetle 
yeni araç yatırımlarında yine MAN’ı tercih 
etti. Filosunun büyük çoğunluğu MAN 
araçlarından oluşan firma, 15 adet ‘2021 
Yılın Kamyonu’ ödüllü MAN TGX çekici 
daha satın aldı.

Ankara Nakliyat ve Lojistik, aldığı araçların 
ilk grubu 5 adet MAN TGX 18.470 4X2 
BL SA GM ve 6 adet MAN TGX 18.510 
4X2 BL SA GM çekiciyi Ankara’daki MAN 
Customer Center’da düzenlenen törenle 
teslim aldı. Törene Ankara Nakliyat ve 
Lojistik Şirketi’nin sahibi Orhan Yalçın 

ve şirketin ortakları Mithat Yalçın, Nihat 
Yalçın, Hüseyin Yalçın ile MAN Kamyon 
ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış Uzmanı 
Engin Karaoğlu katıldı.

“Müşteriye sunduğumuz hizmette MAN 
araçları çok önemli bir yer tutuyor”
Törende konuşan Ankara Nakliyat ve 
Lojistik Şirketi’nin sahibi Orhan Yalçın, 
daima müşterilerine en iyiyi sunma 
hedefiyle çalıştıklarını belirterek, 
“Nakliye sektörü, müşteri ilişkilerinin ve 
karşılıklı güvenin çok önemli olduğu 
bir sektördür. Ankara Nakliyat ve 
Lojistik olarak, biz de 22 yıldır karşılıklı 
güven temelinde müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunma gayretiyle çalışıyoruz. Bu 
hizmetimizin odağında ise, hiç şüphesiz 
yol arkadaşlığına inandığımız MAN 
araçları önemli bir yer tutuyor. MAN’ın 
hem araç hem de satış sonrası hizmet 
kalitesine güveniyoruz. Bu nedenle 
geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine araç 
yatırımımızda MAN’ı tercih ettik. Büyük 
çoğunluğu MAN araçlarından oluşan 
filomuza bugün de ‘2021 Yılın Kamyonu’ 

ödüllü yeni MAN TGX’ler kattık. Aldığımız 
MAN çekicilerimizin, yeni hedeflere 
yürümemizde bize çok büyük bir güç 
katacaklarına inanıyorum” dedi.

“MAN demek; üstün nitelikli araçlar 
ve ayrıcalıklı hizmet demek”
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon 
Satış Uzmanı Engin Karaoğlu ise, şunları 
söyledi: “MAN demek; üstün nitelikli 
araçlar ve ayrıcalıklı hizmet demek. 
MAN’ın yol arkadaşlığının temelinde işte 
bu özellikler yatıyor. MAN’ı pazarda farklı 
kılan tüm bu özellikler, aynı zamanda onu 
müşterileri için de tercih sebebi yapıyor. 
Ankara Nakliyat ve Lojistik de MAN’ın bu 
yol arkadaşlığından memnun kalan ve 
yeni araç yatırımında da yine MAN’ı tercih 
eden sektörünün önemli firmalarından 
bir tanesidir. Geçen yıl olduğu gibi bu 
yılda da araç yatırımlarında yine MAN’ı 
tercih etmeleri, bizlere duydukları 
güvenin en önemli göstergesidir. Biz 
de MAN olarak, kendileri ile iş birliği 
yapmaktan çok memnunuz.”
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Anadolu Isuzu’nun Grand Toro ve 
Interliner modelleri uluslararası 

otoritelerce takdir görmeye devam 
ediyor. Daha yollara çıkmadan A’ 

Design Award tarafından ödüle 
layık görülen modellere bir ödül de 

BIG SEE Awards’dan geldi. Grand 
Toro ve Interliner, Avrupa›da 
yaratıcılığı ve iş potansiyelini 

teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
uluslararası tasarım yarışması BIG 

SEE Awards 2021’de Product Design 
kategorisinde ödüle layık görüldü.

Anadolu Isuzu’nun yenilikçi tasarım 
anlayışının temsilcileri olan modelleri 
Grand Toro ve Interliner bir uluslararası 
organizasyonda daha takdir gördü. 
Interliner 13 CNG ve Grand Toro, 
Avrupa’da yaratıcılığı ve iş potansiyelini 
sistematik olarak keşfetmek ve teşvik 
etmek amacıyla her yıl düzenlenen 
uluslararası tasarım yarışması BIG 
SEE Awards 2021’den ödülle döndü. 
Markaların 6 kategoride ödüllendirildiği 
yarışmada Grand Toro ve Interliner, 
Product Design (Ürün Tasarımı) 
kategorisinde “Mobility” (Mobilite) başlığı 
altında ödüle layık görüldü. 

Grand Toro ve Interliner geçtiğimiz yıl, 
daha yollara çıkmadan İtalya merkezli 
tasarım yarışması A’ Design Award 
tarafından ödüle layık görülmüştü. 
Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge tasarımcıları 
ve mühendisleri tarafından tasarlanan 
Grand Toro, Silver A’ Design Award’ün 
sahibi olurken, Interliner yarışmada, 
Gold A’ Design Award almıştı. CNG 
motorlu çevreci Interliner bu yıl ayrıca 
uluslararası ticari araç sektörünün en 
prestijli ödüllerinden Sustainable Bus 
Award (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) 
organizasyonunda “Bus Of The Year” 
kategorisinde finale kaldı. 

Yeni tasarım dilinin temsilcileri
Servis ve okul otobüsü taşımacılığı için 
ekonomik ve yeşil bir çözüm olarak 
tasarlanan 13 m boyutundaki Interliner,  
Anadolu Isuzu’nun dijital, keskin ve güven 
veren yeni tasarım çizgisiyle tasarlanan 
araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Dinamik 
gövde, aerodinamik CNG kapağı, yeni 
gösterge paneli bu yeni çizgiyi destekliyor. 
Interliner, sürücüye ve yolculara maksimum 
konfor ve ergonomik bir alan sağlıyor. Kısa 
ve orta mesafeli servis, turizm ve havaalanı 
taşımacılığı için tasarlanan 8,5 m uzunluktaki 
Grand Toro, Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım 
dilini sergiliyor. Araç, bagaj yükleme ve 
boşaltma işlemini üç yan kapak sayesinde 
daha rahat ve kolay erişilebilir hale getirirken, 
Anadolu Isuzu’nun midibüs segmentinde en 
büyük bagaj kapasitesine sahip, düşük yakıt 
tüketimi sunan aracı olma özelliği gösteriyor.

BIG SEE Awards; dünya çapında mimari, 
iç mekan, ahşap, turizm, ürün ve moda 
tasarımında benzersiz ve özgün yaratıcı 
başarıların tanıtımına katkıda bulunuyor. 
Organizasyonda markalar Product 
Design (Ürün Tasarımı), Fashion Design 
(Moda Tasarımı), Architecture (Mimarlık), 
Interior Design (İç Tasarım), Wood Design 
(Ahşap Tasarım), Tourism Design (Turizm 
Tasarımı) olmak üzere 6 temel kategoride 
değerlendiriliyor.

Anadolu Isuzu’ya
Grand Toro ve Interliner ile

bir ödül daha
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Her yıl düzenli olarak Renault 
Trucks araçlar ile yatırım yapan 

ITT Lojistik’in filosu, son alımlarıyla 
yüzde yüz Renault Trucks 

çekicilerden oluşuyor. ITT Lojistik, 
yeni alımını yaptığı 25 adet Renault 
Trucks T460 4x2 ADR’li çekici ile tek 
markalı filoya ulaştı. Böylece, 2015 

yılı itibariyle Renault Trucks’tan 
düzenli araç alımı yapan ITT 

Lojistik’in filosunda bulunan 85 öz 
mal aracın tümü, Renault Trucks 

marka oluyor. 

Yeni alım kapsamında ilk 10 araç, ITT 
Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve 
Genel Müdürü Didem Öztanık’a teslim 
edildi. Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Renault 
Trucks Bölge Müdürü Tolga Aykaç, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü 
Mesut Süzer, Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü İsmail Alkan ve Renault Trucks 
Finansal Hizmetler Bölge Satış Müdürü 
Çağrı Ayduğan törene katıldılar. Kalan 
15 aracın ise Eylül ayına kadar teslim 
edileceği bildirildi. 

Düzenli büyüme stratejilerine dikkat 
çeken ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin 
Öztanık; “Her yıl organik bir büyüme 
ile hedeflerimize ulaşıyoruz. 2020’ye 
göre ilk yarı yılda yüzde 25’in üzerinde 

ITT’nin son alımlarıyla filosu
artık %100 Renault Trucks
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büyüme kaydettik ve hedefimiz, 
yüzde 30 büyüme ile yılı kapatmak. 
Bu doğrultuda araç parkımızı da hem 
yeniliyor hem de güçlendiriyoruz. 
2015’ten bu yana filomuzu Renault 
Trucks ile tek markalı hale getirmeyi 
planlıyorduk ve başardık. Renault Trucks 
araçlardan ve satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetimiz ile tek markalı filoya 
sahip olmamız, operasyonlarımızı daha 
da kolaylaştıracak” şeklinde açıkladı.

Tekin Öztanık, tehlikeli madde ve 
kimyasal ağırlıklı likit taşımacılığı alanında 
başta Avrupa olmak üzere yüzde 30 
ihracat, yüzde 70 iç pazara hizmet ile 
operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti. 
Pandemi dönemini yeni iş geliştirme 
modelleri ile depolama, antrepo, tank 
kiralama ve bakımlar gibi hizmet alanlarına 
yatırım yaparak değerlendirdiklerine 
değinen Öztanık; “Ortalama 60 milyon 
TL’lik yatırım yaparak Kocaeli, Şekerpınar’da 
yeni depolama alanımızı faaliyete geçirdik. 
İş sahalarımızı geliştirerek müşterilerimize 
katma değerli hizmetler sunarken rekabet 
gücümüzü de arttırıyoruz. Sektörde 
farklılaşıyoruz. Geçmişte rakibimiz 
olan firmalar, artık sunduğumuz bazı 
çözümlerden faydalanan müşterilerimiz 
haline geldi. Tüm bu gelişmeler esnasında 
nakliye faaliyetlerimizde güvendiğiniz bir 
çözüm ortağı ile çalışabilmek iş yükümüzü 
oldukça hafifletiyor. Bu nedenle Renault 
Trucks ile son derece verimli şekilde 
taşımacılık operasyonlarımıza devam 
ediyoruz” diye belirtti. 

Renault Trucks ile yakıt tasarrufu 
sayesinde sürdürülebilirliğe katkı 
Tekin Öztanık, Renault Trucks çekiciler 
ile en az 2 puanlık yakıt tasarrufu 

sağladıklarına değiniyor; “Tüm filomuzu 
göz önünde bulundurduğumuzda yıllık 
170 bin litre yakıt tasarrufu yapabilmemiz 
anlamına geliyor. Bu da karbon salınımı ve 
ayak izi açısından hiç küçümsenmeyecek 
bir tasarruf. Tabi ki maliyet açısından 
da avantaj sağlıyor ancak şirketimizin 
sürdürülebilir politikaları için de büyük 
önem taşıyor. Öte yandan araçlarımızın 
tamamının Euro 6 olması da bu durumu 
destekliyor. Hizmet sunduğumuz alanda 
Avrupa’da dahi filoları yüzde yüz Euro 6 
araçlardan oluşan firmalar sayılıdır.” 

ITT Lojistik’in genç filosu 
ITT’nin filosunda bulunan araçlar, 3 yaş 
ortalaması ile hizmet sunuyor. Bu da 
sorunsuz, verimli ve çevre dostu araçlar 
anlamına geliyor. ITT Lojistik, Renault 
Trucks çekicilerin ikinci el değerinden de 
oldukça memnun. 

İstihdam açısından bu yıl, yüzde 25 
artış sağladık
Tehlikeli madde taşımacılığında 
sürücünün konforu, çok önemli. Didem 
Öztanık, şu şekilde açıklıyor; “Büyüme 
stratejilerimiz doğrultusunda taleplere 
cevap verebilmek üzere düzenli olarak iş 
gücümüzü de arttırıyoruz. Kalifiye sürücü 
bulabilmenin zor olduğu günümüzde 
hem nitelikli sürücüyü koruyabilmek hem 
de sürücü kaynaklı hataları minimize 
edebilmek için araçların donanımlarına 
önem veriyoruz. Bu doğrultuda 
sürücülerimizin araçların konfor ve 
performansından memnuniyetlerini de 
gözetiyoruz. Tüm sürücülerimiz, Renault 
Trucks çekiciler ile yolda olmaktan son 
derece memnun.” 

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, teslimatta iş birliklerini 

değerlendirerek; “ITT Lojistik, son 
derece kontrollü ancak düzenli büyüme 
kaydeden alanında uzman bir firma. 
ITT Lojistik’in çözüm ortağı olarak 
büyüme sürecine şahitlik yaptığımız 
gibi katkı sağladığımıza da inanıyoruz. 
Birlikte başarılı bir ivme yakaladık. Zaten 
öyle olmasa bugün iş birliğimiz, bu 
başarıda devam etmezdi. Araçlarımızdan 
memnuniyetleri kadar toplam sahip olma 
maliyetinde avantaj yakalamaları için 
tüm desteğimiz ile yanlarında oluyoruz” 
şeklinde açıklamada bulundu. 

ITT, yine RTFS çözümleri ile 
alımlarına devam ediyor  
Her zaman Renault Trucks Finansal 
Hizmetler’in (RTFS) finansman ürünleri ile 
araç alımlarını yaptıklarına değinen ITT 
Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık; 
“Renault Trucks ile olduğu gibi finansal 
çözümler sunan RTFS ile de yıllara 
dayanan güçlü bir iş birliği kurduk. 
RTFS ile her açıdan operasyonel kolaylık 
ve avantaj sağlıyoruz. Tek yapıda tüm 
çözümlere ulaşırken, kredi süreçlerinde 
ödeme kolaylığı ve düşük faiz oranları da 
sağlıyoruz” dedi.  

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan 
ise; “ITT Lojistik, sadece lojistik değil 
artık pek çok yan hizmet sunarak 
gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle 
lojistik kısmında üstlerinden yük 
alabilmeyi ve filolarının sorunsuz 
operasyonlarına devam etmelerini 
sağlamayı hedefliyoruz. Satış sonrası 
hizmetlerimizde düzenli ve verimli bir 
iş akışı yakaladık. Böylece araçların 
sorunsuz olarak görevlerine devam 
etmesini sağlıyoruz” diye belirtti. 
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Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi 
şirketlerinden Otokar, Kocaeli Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen KSO 
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde 
Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi, 
Otomotiv Sektöründe “Çevre” 
ödülüne layık görüldü.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
iş ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bir 
ödüle daha layık görüldü. Fikri hakları 
yüzde 100 kendine ait, verimli, çevreci 
ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin 
yaşam standartlarının geliştirilmesi için 
teknoloji ve dijitalleşmenin itici gücünden 
yararlanarak öncü işleri hayata geçiren 
şirket, Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen KSO Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme 
Kategorisi’nde Otomotiv Sektöründe 
Çevre Ödülü’ne layık görüldü.

Otokar’ın Çevresel Sürdürülebilirlik 
Adımları Hız Kesmiyor
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği 
çalışmalarla, iş ve üretim stratejilerinde 
çevre dostu uygulamalarla sektöründe 
öncü olmayı başaran Otokar, Borsa 
İstanbul’da işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik performansları üst 
seviyede olan şirketlerin yer aldığı BİST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6’ncı kez 
listelenmeye hak kazandı. 

2020 yılında sürdürülebilirlik 
performansını artırmaya yönelik 
istikrarlı çalışmaları ve hayata geçirdiği 
uygulamalarla Otokar, 150.500 m3 atık 
suyu geri dönüştürerek üretime geri 
kazandırdı. Şirket, enerji verimliliği 
çalışmalarıyla 1.526 GJ enerji tasarrufu, 
sera gazı emisyonlarında ise 300 ton CO2 
azaltım elde etti.

Bu yıl “Temiz Çevre, Güçlü Sanayi” teması 
ile 27’ncisi düzenlenen tören, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Vali 
Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli 
Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve iş 
dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
Otokar’ın ödülünü Otokar Üretim ve 
Tedarik Grup Direktörü Mesut Akdağ, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı. 

Otokar Çevre Dostu
İş Stratejileriyle

KSO Çevre Ödülü’nün 
sahibi oldu
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Mercedes-Benz’in küçük boyutlu 
hafif ticari araç segmentindeki 

modeli Citan, tamamen 
yenilenmesiyle beraber bir de eCitan 

isminde, tamamen elektrikli bir 
versiyona kavuşuyor.İlk aşamada 

“Panelvan” ve “Tourer” olarak 
iki versiyonda satışa sunulacak 

olan Yeni Citan, BASE ve PRO 
donanımlarına sahip.  Citan 

Panelvan’da 6 adet hava yastığı 
mevcutken, Citan Tourer’da, ön 

yolcular arasındaki orta hava 
yastığı sayesinde toplamda 7 hava 

yastığı aracın mevcut güvenlik 
donanımlarını pekiştiriyor.    

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı 
Marcus Breitschwerdt: “Citan, Mercedes-
Benz Hafif Ticari Araçlar’ın müşterileri için, 
içten yanmalı motorlar ile geliştirilen son 
yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni 
gelişmeler, yalnızca elektrikli motorlar ile 
sunulacak.” Yeni Mercedes-Benz Citan’da 
geniş iç hacim ve yüksek yük kapasitesi 
ile bir araya gelen kompakt dış boyutlar, 
özellikle şehir içi teslimat ve hizmet sunma 
operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları 
mümkün kılıyor. Ürün hem Panelvan hem 
de Tourer yani “kombi” tiplerinde sunuluyor. 
Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta 
açılan sürgülü kapılar ile alçak yükleme eşiği 
birleştiğinde Citan ve eCitan’ın içine erişim 
rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca 
kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Aracın 
içinde ise yolcular, Citan Tourer’in konforlu 
koltuklarının keyfini çıkarabiliyor. Araç, 
yüksek işlevselliğinin ve değişkenliğinin 
yanı sıra kapsamlı güvenlik donanımları ve 
yüksek sürüş konforu da sunuyor. 

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar 
Başkanı Marcus Breitschwerdt: “Sprinter 
ve Vito ile büyük ve orta boyutlu hafif 
ticari araç segmentinde varlığımızı 
başarıyla sürdürüyoruz. Küçük boyutlu 

hafif ticari araç segmentindeki Yeni 
Citan, portföyümüzü tamamlayan parça 
olacak. Araç, profesyoneller tarafından, 
profesyoneller için tamamen yeniden 
geliştirildi. Citan, benzersiz tasarımından 
sürüş özelliklerine, güvenliğine ve bağlantı 
sistemlerine kadar her yönüyle Mercedes-
Benz DNA’sını taşıyor. Citan aynı zamanda, 
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın ticari 
müşterileri için, içten yanmalı motorlar ile 
geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki 
tüm yeni gelişmeler, yalnızca elektrikli 
motorlar ile sunulacak. Bu nedenle, 
Yeni eCitan, bu tutarlı elektriğe geçiş 
yolculuğunda mantıklı bir adım olacaktır.”

Yeni Mercedes-Benz Citan’ın tasarımı, 
dengeli oranları ve duyusal yüzey tasarımı 
ile öne çıkıyor. Küçük boyutlu hafif 
ticari araçlar için alışılmadık olan güçlü 
gövde hattı ve göze çarpan çamurluklar 
gibi tasarım ögeleri, aracın gücünü ve 
duygusal çekiciliğini vurguluyor.  Daimler 
Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener: 
“Yeni Citan’ın Mercedes-Benz’in bir üyesi 
olduğu ilk bakışta bile açıkça görülebiliyor. 
Daha az sayıdaki hatlar ve güçlü yüzeylere 
sahip olan net şekiller, duyusal saflık 
felsefemizi yansıtıyor.”

Yeni Mercedes-Benz
Citan ve eCitan tanıtıldı
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Çok sayıda farklı kullanım  
imkanı ve rahat yükleme
Citan’da kompakt dış boyutlar (Uzunluk: 
4498 mm) geniş hacimle bir araya getirildi. 
Farklı versiyonları ve pratik donanım 
detayları sayesinde çok sayıda farklı 
kullanım olanağı ve kolay yükleme imkânı 
sunuluyor. Citan, Panelvan ve Tourer 
olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. 
Daha sonra uzun dingil mesafesine sahip 
başka varyantlarının yanı sıra Mixto 
versiyonun da müşterilere sunulması 
planlanıyor. Citan, kısa dingil mesafeli 
varyantında (2716 mm) dahi önceki 
modele kıyasla çok daha geniş bir hacim 
sunuyor. Örneğin, Panelvan versiyonunun 
bagaj bölümünün uzunluğu esnek bölme 
duvarıyla birlikte 3,05 metreye ulaştı.

Sürgülü kapılar, özellikle dar park 
yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat 
çekiyor. Yeni Citan’da sürgülü kapı sayısı 
ikiye kadar çıkartılabiliyor. Bu kapılar, 
aracın her iki tarafında 615 milimetre 
gibi geniş bir açıklık sunuyor. Bagaj 
açıklığının yüksekliği, 1059 milimetre. 
Bagaj bölümüne arkadan da kolayca 
erişilebiliyor: Panelvan versiyonunun 
yükleme eşiği, 59 cm yüksekliğinde. 
Ayrıca, arka kapılar, 90 derecelik bir 
açıyla kilitlenebilirken aracın yanlarına 
doğru 180 dereceye kadar da açılabiliyor. 
Asimetrik arka kapılardan ilk olarak daha 
geniş olan sol kanadın açılması gerekiyor. 
Panelvan’da isteğe bağlı olarak ısıtmalı 
camlar ve cam sileceği bulunan arka 
kapılar sipariş edilebiliyor. Yine bu iki 
donanım seçeneğinin bulunduğu bir 
bagaj kapağı da talep edilebiliyor. 

Citan Panelvan, sürücü kabini ile 
bagaj bölmesi arasında sabit (camlı 
ve camsız seçenekleri mevcut) veya 
katlanır bölme duvarı varyantlarıyla 

sunuluyor. Katlanır bölme duvarı 
seçeneği, önceki modelde oldukça 
rağbet gördü ve özellikleri yeni modelde 
geliştirildi. Uzun nesnelerin taşınması 
gerektiğinde, ön yolcu tarafındaki bu 
ızgara 90 derece döndürülerek sürücü 
koltuğuna doğru katlanabiliyor ve 
kilitlenebiliyor. Ön yolcu koltuğu da düz 
bir zemin oluşturmak için katlanabiliyor. 
Yük koruma ızgarası çelikten yapılarak 
sürücü ile ön koltuktaki yolcuyu 
yüklerden korumak için tasarlandı.

Sabah erken saatlerde şantiyeye gitmek, 
zorlu dur-kalk trafikte araç sürmek 
veya havalimanında servis hizmeti 
sunmak... Küçük boyutlu bir hafif ticari 
araç sürücüsü olarak iş gününüzün zor 
geçebileceğini bilirsiniz. Ancak neyse ki 
Mercedes-Benz Citan’ı geliştiren ekip, 
örnek teşkil eden gürültü düzeyleri, koltuk 
konforu ve çeşitli pratik donanım ögeleri 

ile markayla özdeşleşen konfor düzeyine 
ulaşmaya büyük önem verdi. Bu, yalnızca 
sürücülerin refahına katkıda bulunmakla 
kalmıyor, aynı zamanda özellikle güvenlik 
açısından da fayda sağlıyor: Sürücüler 
rahat olduklarında trafiğe daha iyi 
odaklanabiliyor. Bu amaç doğrultusunda 
yeni Citan; THERMOTRONIC, KEYLESS-
GO çalıştırma özelliği ve elektronik 
park freni gibi binek otomobillerden 
aşina olduğumuz konfor ve rahatlık 
sistemleriyle donatıldı. 

Panelvan ve Tourer, BASE ve PRO 
donanım serileriyle sunuluyor. BASE 
Serisi’nde müşterilere gereken tüm 
temel donanımları içeren işlevsel bir giriş 
seviyesi varyantı sunuluyor. PRO Serisi’nde 
ise ek işlevler, markayı temsil eden bir 
tasarımla bir araya getiriliyor.

Modern ve ekonomik motorlar 
Yeni Citan’ın motor yelpazesi, üç dizel ve 
iki benzinli modelden oluşuyor. Düşük 
devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik 
ve ekonomik tüketim değerleri, bu 
motorların ortak güçlü yönleri. Panelvan 
modellerde yer alan dizel motorun 85 
kW’lık versiyonu, aşırı güç/aşırı tork 
fonksiyonu ile örneğin sollama sırasında 
daha da yüksek bir ivme sunuyor. Kısa bir 
süre için 89 kW’lık güç ve 295 Nm’lik tork 
elde edilebiliyor.

Güç üniteleri, Euro 6d emisyon normlarına 
uygun. Tüm motorlar, ECO start/stop 
fonksiyonuna sahip. 6 ileri manuel 
şanzımanın yanı sıra, en güçlü dizel ve 
benzinli modeller için 7 kademeli çift 
kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.
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eCitan, 285 km menzil sunuyor
eCitan, 2022’nin ikinci yarısında piyasaya 
sürülüyor. Citan’ın bu tamamen elektrikli 
modeli, eVito ve eSprinter’den oluşan 
elektrikli ticari araç portföyünü genişletiyor. 
Aracın menzilinin WLTP’ye göre yaklaşık 
285 kilometre olması planlanıyor. Böylece, 
aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat 
hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların 
ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bataryanın hızlı 
şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada 
yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması 
hedefleniyor. Müşterilerin, bagaj bölmesinin 
boyutları, yük kapasitesi ve donanımların 
bulunabilirliği konularında geleneksel 
motorlara sahip araçlara kıyasla herhangi bir 
ödün vermesinin gerekmemesi de önemli 
bir avantaj sunuyor. eCitan’da bir römork 
bağlantısı da bulunuyor.

Hem boşken hem de yük taşırken 
güvenli ve konforlu sürüş deneyimi
Mercedes-Benz Geliştirme Ekibi; sürüş 
konforu, dinamikleri ve güvenliğinin 
dengeli bir kombinasyonu olarak 
tanımlanan markaya özgü sürüş 
özelliklerini elde etmeye büyük önem 
verdi. Ön tekerleklerde MacPherson 
tipi alt salıncaklı bir aks kullanılıyor. 
Arkada ise yerden tasarruf sağlayan 
burulma kirişli aks bulunuyor. Aks taşıyıcı 
bağlantı kolları burada tekerlekler için 
ek yönlendirme sağlarken yaylar ile 
amortisörler birbirlerinden ayrı tasarlandı.  
Kapsamlı araç testlerinde Citan’ın yayları, 
amortisörleri ve viraj denge demirleri, 
ince ayarları dikkatli bir şekilde yapılarak 
birbirleriyle uyumlu hale getirildi. Tourer, 
Mercedes-Benz’e özgü bir yaylanma 
oranına sahip yaylarla ve ön ve arka 
akslarda uygun şekilde ayarlanmış 
bir sönümleme kuvvetine sahip 
amortisörlerle donatıldı. 

Kapsamlı güvenlik donanımları
Güvenlik, Mercedes-Benz temel 
değerlerinden biri. Enerjiyi emen 
dağıtım yollarına sahip sağlam gövde 
yapısı, sayısı yediye kadar çıkabilen hava 
yastıkları ve çeşitli modern sürüş destek 
sistemleri, yüksek bir güvenlik düzeyinin 
sağlanmasına katkıda bulunuyor. 
Mercedes-Benz Küçük Hafif Ticari Araçlar 
Segmenti Stratejik Proje Yöneticisi ve 
Baş Mühendisi Dirk Hipp: “Sürüş destek 
sistemlerini koordine ederken amacımız, 
Mercedes-Benz otomobillerinin konforlu 
ve uyumlu müdahalelere ilişkin felsefesini 
hafif ticari araçlarda uygulamaktı.”
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Azerbaycan
Otokar’a 

50 adet 
doğalgazlı 

otobüs 
siparişi  verdi

Türkiye’nin lider otobüs markası 
Otokar, ihracatta hız kesmiyor. 

Dünyanın 50 ülkesinde 35 binden 
fazla otobüsü ile milyonlarca 

yolcuya konforlu, güvenli seyahat 
imkânı sunan Otokar, Bakü toplu 

taşımacılığında kullanılmak üzere 
Azerbaycan›dan 50 adet doğalgazlı 

şehir içi otobüs siparişi aldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
kendi tasarımı ve üretimi otobüslerle 
ihracat pazarlarında büyümeye devam 
ediyor. Başta Avrupa olmak üzere 50’den 
fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, 
son olarak Azerbaycan’ın önde gelen 
toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu’ndan 
50 adetlik CNG’li KENT şehir içi otobüsü 
siparişi aldı. Bakü toplu taşımacılık 
ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek 
48 adet 12 metre CNG’li KENT ve 2 
adet 18.75 metre CNG’li KENT Körüklü 
siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 
yılının ilk çeyreğinde tamamlanması 
planlanıyor.

“TEK KALEMDE ALDIĞIMIZ EN 
BÜYÜK CNG’Lİ ARAÇ SİPARİŞİ”
Toplu taşımacılık sektöründeki 60 yıla 
yaklaşan deneyimi, mühendislik kabiliyeti 
ve araçlarıyla Avrupa başkentlerinin ilk 
tercihi olan Otokar’ın şehir içi otobüslerini 
Azerbaycan’a da ihraç edeceklerinden 
büyük bir mutluluk duyduğunu belirten 
Genel Müdür Serdar Görgüç; “Türkiye’nin 
yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, 
Romanya başta olmak üzere pek 
çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu 
taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın 
kısa süre sonra Azerbaycan’da da hizmet 
verecek olmasından mutluyuz. Bu sipariş 
aynı zamanda CNG’li araçlar konusunda 
tek kalemde aldığımız en büyük ihracat 
siparişi olma özelliğini taşıyor. ” dedi.

TOPLU TAŞIMADA KONFOR ARTACAK
Sipariş edilen 48 adet KENT ve 2 adet 
KENT Körüklü CNG araçların Bakü toplu 
taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda 
üretileceğini kaydeden Görgüç; 
“Azerbaycan’da 20 yıla yakın süredir 
hizmet veren ülkenin en büyük şehir içi 
otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu’nun 
talepleri doğrultusunda üreteceğimiz 
KENT otobüsler, geniş iç hacmi ve 
özellikleriyle Bakü toplu taşıma 
hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak” dedi. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ 
İLE MÜCADELENİN DESTEKÇİSİ 
Son yıllarda iklim değişikliği ve hava 
kirliliği sebebi ile belediyeler ile otobüs 
işletmecilerinin çevreci araçlara yöneldiğini 
kaydeden Görgüç şöyle konuştu, «Elektrikli 
otobüs başta olmak üzere alternatif yakıtlı 
araçlar önemli bir birikime sahibiz. Verimli, 
çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin 
yaşam standartlarını yükseltmek için son 
10 yılda 1,3 milyar TL›lik Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışmalarımızdan 
aldığımız güçle Türkiye’nin ilk elektrikli, 
ilk hibrit, CNG’li ve ilk güvenli otobüsünü 
geliştirdik. Her gün 35 binden fazla 
otobüsümüz milyonlarca yolcuya konforlu, 
güvenli seyahat imkânı sunuyor. Teslimatlarına 
bu yıl başlayıp, 2022’nin ilk çeyreğinde 
tamamlayacağımız 50 otobüsümüz hem 
iklim değişikliği hem de hava kirliliğiyle 
mücadelenin de destekçisi olacak.”
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Çamsan 
“Scania ile 
devam” 
dedi
Sakarya Hendek Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren 
Çamsan, 10 adet daha Scania 
R500 Style çekiciyi filosuna 
ekledi. 1978 yılında faaliyete 
başlayan Çamsan Entegre Ağaç 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye’de 
MDF, MDFLAM ve Laminat 
PARKE ürünlerinin üretimini ilk 
gerçekleştiren firma olarak öne 
çıkıyor.  Filosunda halen 38 adet 
Scania araç bulunan Çamsan’ın 
yeni araçları, Bursa Koçaslan 
Otomotiv tesislerinde düzenlenen 
törenle Koçaslan Otomotiv Genel 
Müdürü Yakup Koçaslan ve 
Koçaslan Otomotiv Satış Müdürü 
Tolga Doyran tarafından Çamsan 
A.Ş. Lojistik Müdürü Çetin Yılmaz’a 
teslim edildi. 

“40 yıldır Scania ile   
devam ediyoruz”
Çamsan A.Ş. Lojistik Müdürü Çetin 
Yılmaz, firma olarak karayolu 
dağıtım filolarının ilk günden 
bu yana Scania araçlarından 
oluştuğunu belirterek “40 yıldır 
Scania markası ile yolumuza 
devam ediyoruz. Doğuş Otomotiv 
güvencesinde, yakıt başta olmak 
üzere işletme maliyetlerinin 
düşük olması, servis ağının geniş 
olması ve 2. El değerlerinin 
yüksek olması, bu kararımızda 
etkili nedenlerin başında 
gelmektedir. “şeklinde konuştu.  
Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve 
Ticaret A.Ş, 2016 yılında 85 milyon 
Euro tutarındaki yeni yatırımı ile 
90 bin metrekaresi kapalı, toplam 
300 bin metrekare alana kurulan 
üretim tesisiyle Türkiye’nin ilk 
500 şirketi arasında uzun yıllardır 
yer almakta ve sektörünün lider 
markası olarak öne çıkmaktadır.

Düzce merkezli Yıldırımlar Lastik Kaplama 
ve Lojistik, 16 adet R500 A4X2LA park 
klimalı araç satın aldı. 1994 yılında makine 
sanayi ticaret şirketi olarak başlayan, 2011 
yılında uluslararası nakliyat ve lojistik 
hizmetlerini de çalışma alanlarına ekleyen 
Yıldırımlar Grup, 34 yıla varan geçmişi 
ile Düzce’nin köklü firmaları arasında 
yer alıyor. Yıldırımlar Lastik Kaplama ve 
Lojistik, yeni araçlarını kendi tesislerinin 
yer aldığı Kaynaşlı’da düzenlenen törenle 
teslim aldı. Teslimat törenine Yıldırımlar 
Lastik Kaplama ve Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Yıldırım, Mehmet 
Yıldırım ve Veysel Yıldırım ile Scania Satış 

Bölge Yöneticisi Metin Bayrak, Tırsan 
Satış Yöneticisi Recep Demir, Tırsan Satış 
Danışmanı Atakan Sarp katıldı.

“Tüm filomuz Scania olacak”
Teslimat töreninde bir konuşma yapan 
Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Yıldırım “Filomuzda şu an 20 adet farklı 
markada çekici bulunuyor. Bugün 
teslim aldığımız Scania araçlar ile 
filoyu tamamen yenilemeyi ve Scania 
markası ile oluşturmayı planlıyoruz. 
Scania markası uluslararası taşımacılıkta 
rekabet gücümüzü yükseltecektir.“ 
şeklinde konuştu.

Yıldırımlar lojistik filosunu 
Scania’ya çeviriyor
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Karsan Atak Electric 
İspanya’da 600 KM 
şehirlerarası
yol katetti
Sunduğu toplu taşıma çözümleriyle Avrupa’nın çevreci 
tercihi olan yerli üretici Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 
100 elektrikli otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli 
bir test etkinliğinde yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 
600 kilometrelik özel bir rotayla oluşturulan Barselona–
Madrid güzergahındaki pilot test sürüşü ve roadshow 
etkinliğinde kullanıldı. Ayrıca Atak Electric; şehir içi 
otobüs sınıfında yer almasına rağmen,
Barselona–Madrid arasında kullanılan 
ilk elektrikli otobüs oldu.
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Atak Electric ile teknik, operasyonel ve 
lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren bu 
yolculuk; elektrikli bir şehir otobüsünün, 
iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde 
hedefe varabileceğini göstermesi 
açısından da önem teşkil etti. Atak 
Electric’in 3 kez şarj dolumuyla 14 saatte 
başarıyla tamamladığı sürüş etkinliği, 
elektrikli mobilite şarj çözümleri sağlayıcısı 
Circontrol ve Karsan İspanya bayisi 
e-BusKar’ın ortaklığında gerçekleşti. 
Toplu taşıma sistemleriyle kentlere 
modern ulaşım çözümleri sunan ve 
Avrupa’nın birçok noktasında elektrikli 
araçlarıyla hizmet sunan Karsan, 
ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 
İspanya’da gerçekleşen bir roadshow 
ve pilot test sürüşü etkinliğinde yer 
alan Karsan’ın Atak Electric otobüsü, 
Barselona-Madrid şehirleri arasındaki 
600 km’lik bir güzergahta test edildi. 
Elektrikli otobüslerin uzak mesafelerde 
operasyonel, lojistik ve teknik düzeyde 
uygulanabilirliğinin ölçümlendiği pilot 
test sürüşünde Karsan Atak Electric, 
farklı segment olan şehirlerarası otobüs 
sınıfında da başarılı performansıyla 
göz doldurdu. Elektrikli mobilite şarj 
çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve 
Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın 
birlikte düzenlediği bu test etkinliğiyle, 
Barselona - Madrid arası Atak Electric 
sayesinde ilk kez elektrikli bir otobüsle 
seyahat edilmiş oldu.  Atak Electric ile 
teknik, operasyonel ve lojistik açılardan 
başarılı sonuçlar veren test etkinliği; aynı 
zamanda elektrikli bir şehir otobüsünün, 
iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde 
hedefe varabileceğini de gösterdi. 
Böylelikle günde ortalama 200-250 km 
arası yol kat eden ve yılda yaklaşık 56 
ton CO2 emisyon salınımı gerçekleştiren 
dizel motorlu şehir içi otobüsler yerine 

elektrikli otobüslerin kullanılmasının, 
sıfır emisyon hedefinde taşıdığı önem 
ve Avrupa yolcu taşımacılığı için olan 
gerekliliği de gözler önüne serildi.  

Uzun rota oluşturuldu,  
Atak Electric menzile ulaştı!
Uzun mesafeli yolculuklarda şarj 
istasyonu noktalarının belirlenmesi 
ve güzergah esnasında oluşabilecek 
ihtiyaçların tespiti gibi çalışmaların 
yapıldığı test kapsamında, ilk olarak 
Barselona-Madrid arasındaki rota 
belirlendi. Sabadell’de sabah başlayan 
yolculuk; Atak Electric’in aynı gün akşam 
Madrid’e ulaşmasıyla toplam 14 saat 
sürdü. Yolculuk boyunca şarj için Lleida, 
Zaragoza ve Guadalajara’da olmak 
üzere 3 kez mola verildi. Karsan Atak 
Electric’nin bataryalarını şarj etmek için 
ise Circontrol şirketi tarafından üretilen 
ve lansmanından bu yana dünya çapında 
3.500 adedi geçen “Raption 50” model 
hızlı şarj cihazları kullanıldı. 300 kilometre 
menzile sahip olan 52 kişi kapasiteli 
Karsan Atak Electric, bu yolculuğu 220 

kWh gücündeki elektrikli motoruyla sessiz 
bir şekilde, molalar dışında duraksama 
ihtiyacı olmaksızın tamamladı. 

Atak Electric 300 km menzil 
sunuyor
Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım 
çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk 
bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri 
çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric’te 
görev yapan elektrikli motor, 2.500 
Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek 
performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. 
BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 
kWh bataryalarla toplamda 220 kWh 
kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak 
Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin 
önüne geçerken alternatif akımlı şarj 
üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle 
de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji 
geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren 
sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e 
kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 
kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 
18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki 
farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.



38 RADÜS DERGİSİ   2021

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
lojistik hizmetler sunan NGL Lojistik, 
minivan araç filosunu 6 adet IVECO 

Daily yatırımıyla araçla güçlendirdi. 
Minivan araçlarla müşterilerine zaman 

ve maliyet avantajı sağladıklarını 
açıklayan şirketin Kurucu Ortağı 

Sefa Erol, Avrupa ülkeleriyle Türkiye 
arasında hızlı lojistik çözüm arayan 

şirketlere alternatif çözümler sunmaya 
devam edeceklerini belirtti.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında lojistik 
hizmetler sunan Norther Global Logistics 
(NGL), filosunu yeni minivan araçlarla 
güçlendirdi. Halihazırda filosunda 
100’den fazla özmal çekici bulunduran 
şirket, minivan filosunu da 6 adetlik 
IVECO Daily minivan araç yatırımıyla 
güçlendirdi. Şirketin bu yatırımla minivan 
araç sayısı 22’ye yükseldi. Yatırımla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan NGL 
Lojistik Kurucu Ortağı Sefa Erol, Türkiye 
ile Avrupa ülkeleri arasında artan parsiyel 
ve hızlı taşıma talepleri doğrultusunda 
minivan araç yatırımlarına ağırlık 
verdiklerini belirtti. 

“Müşterilerimizin talep ve 
eğilimlerini takip ediyoruz”
Bu araçlarla 1300 kg’a kadar olan 

yükleri sınır kapılarındaki yoğunluklara 
takılmadan taşıyabildiklerini dile 
getiren Erol, müşterilerine zaman ve 
maliyet avantajı sağladıklarını söyledi. 
Yatırımlarını planlarken birden çok 
etkeni göz önünde bulundurduklarını 
söyleyen Erol, “Lojistik sektörünün 
geleceğiyle birlikte, müşterilerimizin 
talep ve eğilimlerini de takip ediyoruz. 
Güncel trendleri yakından izleyerek 
daha iyi hizmet verebilmek için 
çalışıyoruz.” sözlerini kullandı. Son 
yıllarda küçük ihracatçıların artmasıyla 
birlikte parsiyel taşımaya olan talebin 
ciddi anlamda arttığını ifade eden Erol, 
Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında  
hızlı lojistik çözüm arayan şirketlere 
alternatif çözümler sunmaya devam 
edeceklerini belirtti.

NGL Lojistik minivan 
filosunu büyütüyor

Sefa Erol
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Li-Ion batarya üretimi hızla artıyor. Yeni elektrikli araç 
tedarik zincirindeki riskler ve belirsizlikler de öyle. Elektrikli 
araç parçalarının daha tasarım aşamasında onları 
taşıyacak sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir ambalajlar 
hakkında düşünmek tedarikçilere ve OEM’lere önemli 
ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.  Automotive 
Logistics dergisinde yayınlanan 2021 Elektrikli Araç 

Batarya Tedarik Zinciri 
raporuna göre, elektrikli 

araç pazarının önümüzdeki 
10 yılda yüzde 20 yıllık bileşik 

büyüme oranlarına sahip olması 
bekleniyor. Pandemideki büyüme hızının artması, elektrikli 
araç batarya üretimine büyük bir yatırım yapılmasına 
zemin hazırladı.  Raporda, küresel batarya üretim 
kapasitesinin 2020’deki 475 GWh’nin 2030’a kadar 2.850 
GWh’nin üzerine çıkması öngörülüyor. 

Elektrikli araç batarya ambalaj 
yönetimini optimize etmek 

hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor
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Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 
hazırlanan “2050’de Sıfır Emisyon: Küresel 
Enerji Sektörü İçin Yol Haritası” raporuna 
göre, küresel emisyon hedeflerine 
ulaşılması için ulaşımda elektrifikasyonun 
artırılması gerekirken, elektrikli araçlara 
yönelik batarya üretiminde mevcut 
durumda yıllık 160 gigavatsaat olan 
kapasitenin 2030 yılında 6 bin 600 
gigavatsaate yükseleceği tahmin ediliyor. 

Batarya tedarik zinciri yeni mali 
riskleri beraberinde getiriyor
Sektör, batarya fiyatlarını KWh başına 
100 doların altına düşürmeyi hedefliyor, 
bununla elektrikli araçların maliyetini 
içten yanmalı motorlu araçlarla aynı 
seviyeye getireceği belirtiliyor. Bu durum 
üreticilerin elektrikli araç satış hedeflerine 
ulaşmasının anahtarı olarak görülüyor. 
Enerji araştırmalarında söz sahibi olan 
araştırma şirketi Cairn ERA’ya göre, en 
verimli Li-Ion batarya üreticisi bile, KWh 
başına 187 dolarlık batarya maliyetine 
sahipken sektör ortalaması KWh başına 246 
dolar seviyesinde seyrediyor. Diğer yandan, 
elektrikli araç devi Tesla ise kilovat başına 
batarya üreticilerine ortalama 142 dolar 
öderken içten yanmalı motor maliyetine 
en yakın şirket olarak göze çarpıyor. 
Orijinal ekipman üreticisi firmaların (OEM) 
maliyetlerini düşürme baskısının, batarya 
üreticilerine de yansıyacağı öngörülürken; 
yeni nesil batarya tedarik zinciri, birden 
fazla nesil boyunca gelişen mevcut 
otomotiv tedarik zincirinden çok farklı 
olması sebebiyle finansal istikrarlarını 
etkileyecek risklerin ve faktörlerin olduğu 
gözleniyor.

Elektrikli araç bataryalarında en 
büyük sorun nakliye
Bu kritik faktörlerlere bağlı olarak sıklıkla 
gözden kaçırılan konuların başında; 
Li-Ion hücreleri, modülleri ve batarya 
paketlerini taşımak için kullanılan ambalaj 
geliyor. Elektrikli araç bataryaları, nakliye 
sırasında tehlikeli sızıntılara, termal 
kaçaklara ve kalite kaybına karşı oldukça 
savunmasız. Bu, ambalajın BM sertifikalı 
olması ve standart otomobil parçalarına 
göre çok daha yüksek gereksinimleri 
karşılaması gerektiği anlamına geliyor. 
Dolu bir batarya paketi için kullanılan 
karton kutular bile 300 ila 500 ABD Doları 
arasında, toplam batarya maliyetinin 
yaklaşık yüzde 7’sine mal olabiliyor. Ancak 
tek yönlü karton kutu, nakliye sırasında 
batarya kalitesini etkileyebilecek birçok 
faktöre karşı çok daha az koruma sağlıyor. 

Deniz yolculuklarındaki nem kartonu 
zayıflatabilir, istifleme hasarına karşı 
savunmasız bırakır ve otomatik üretim 
hatlarına uygun olmadığı için daha fazla 
elleçleme gerektirir. Tüm bu riskler göz 
önüne alındığında, nakliye sırasında karton 
kutudan kaynaklı hasar veya kalite kaybı 
maliyeti, karlılık üzerinde ciddi etkilere 
sahip olabiliyor. 

BM onaylı konteynerler batarya 
nakliyesinde fark yaratıyor
Hücreleri ve modülleri, BM onaylı yeniden 
kullanılabilir standart konteynerlerle 
taşımak, çok daha yüksek bir paketleme 
yoğunluğu sağlayarak verimliliği artırıyor. 
İki kat yerine üç kat istiflenebilen 
konteynerler, deniz konteynerlerinde daha 
fazla ürün taşınmasını sağlıyor. Bu iki faktör, 
tek başına çok daha düşük maliyetlere ve 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına 
yardımcı oluyor. Karbon ayak izini düşürme 
kapsamında bakıldığında da karton 
kutu atıkları, yönetim ve geri dönüşüm 
maliyetlerinin yanı sıra karbon ayak izini 
artırıyor. Diğer yandan talepte ani artışlarla 
karşılaşıldığında sürekli doğru ambalaj 
tedarikinin sağlanması büyük bir zorluk 
olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu faktörler, 
kar marjlarını artırmak ve korumak için, 
batarya tasarım sürecinin başlarında bir 
elektrikli araç batarya ambalaj ortağına 
duyulan ihtiyacı açıklıyor. 

Müşteriler her zaman ihtiyaç 
duyduğu kalitede doğru ambalaja 
sahip oluyor
CHEP, Li-Ion batarya ambalaj ve 
nakliyesinde tedarik zinciri ortağı 
olarak müşterilerine özel çözümler 
sunuyor. Küresel tecrübesi ve otomotiv 
endüstrisindeki çalışma deneyimiyle 
de maliyet, risk ve israf azaltan yeniden 

kullanılabilir çözümler ile dikkat çekiyor. 
CHEP, aynı zamanda otomotiv tedarik 
zincirleri için gerekli standartları karşılayan, 
mevcut riskleri optimize eden, tehlikeli 
madde taşımacılığı için ilgili tüm 
gereklilikleri ve sertifikaları karşılayan 
BM-sertifikalı konteynerler tedarik ediyor. 
Paylaşılmak ve yeniden kullanılmak üzere 
tasarlanan konteynerler, Li-Ion bataryalara 
çok daha fazla koruma sağlıyor. CHEP 
kullanım öncesi tüm konteynerlerinin 
onarım, bakım ve tedarikiyle de ilgileniyor. 
Talepteki değişiklikler ne olursa olsun, 
müşteriler her zaman ihtiyaç duyduğu 
kalitede doğru ambalaja sahip oluyor. 
Şirket, maliyet ve israfı azaltmak için 
müşterilerin ambalaj çözümünü tamamen 
optimize etmesine yardımcı oluyor. 
Bilgisayar Destekli Tasarım yazılımı ile 
optimum paket yoğunluğu hızlı bir şekilde 
hesaplanabiliyor ve hatta gerekirse ihtiyaca 
yönelik özel ambalajlar da tasarlanabiliyor. 
Tedarik zincirinin tam görünürlüğünü 
sağlayan, konteynerlerin hem durumu 
hem de konumu hakkında gerçek zamanlı 
olarak veri ve öngörü sağlayan izleme 
çözümleri de sunuluyor. Şirket, otomotiv 
sektörünün batarya tedarik zincirindeki 
zorlukların üstesinden gelebilmesi için 
sektör genelinde iş birliği yapıyor. 2018’den 
beri CHEP, elektrikli batarya üretimi, 
nakliyesi, kullanımı ve imhasıyla bağlantılı 
tüm alanlardan uzmanların bir araya 
geldiği “Battery In Focus” forumlarını da 
yönetiyor.

“Maliyetleri düşürme ve 
sürdürülebilirliği artırmada 
sektörlerin küresel çözüm ortağıyız”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHEP 
Otomotiv Avrupa Bölgesi Kilit Müşteriler 
Lideri Engin Gökgöz, “Lityum-İyon batarya 
üreticileri, tedarik zincirlerinde yeni riskler 
ve yükümlülüklerle karşı karşıya kalıyor. 
CHEP’i bir tedarik zinciri ortağı olarak dâhil 
etmek, daha fazla batarya taşırken daha 
az maliyet, daha az belirsizlik ve daha az 
atık anlamına geliyor. Dünyanın en büyük 
paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı 
tedarik zinciri yönetim şirketiyiz. Küresel 
bazda baktığımızda CHEP, en sürdürülebilir 
şirketlerden biri olarak derecelendirilmiştir. 
Tüm kıtalarda OEM’ler ve Tier1’lerle birlikte 
çalışarak 30 yılı aşkın süredir yeniden 
kullanılabilir otomotiv tedarik zinciri 
çözümleri aracılığıyla maliyetleri düşürme 
ve sürdürülebilirliği artırma konusunda 
küresel çözüm ortağı olarak çalışmalarımıza 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

Engin Gökgöz
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300.000’inci 
Mercedes-Benz 

Actros 1851 Plus 
banttan indi

Mercedes-Benz Türk’ün 1986’da kurulan Aksaray Kamyon 
Fabrikası, 300.000’inci kamyonunu üretti. Mercedes-Benz 

Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300.000’üncü kamyonu, 
Türkiye pazarı için Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, 

Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 
Plus oldu. Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / 

İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, “Fabrika tarihinin en yüksek 
üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız bu yıl, ihracat 

rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artırmayı 
hedefliyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği 

yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkıda bulunuyor” dedi.
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Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, 300.000’inci kamyonunu üretim 
bandından indirerek önemli bir dönüm 
noktasına ulaştı. Mercedes-Benz’in tüm 
dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri 
olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nın 300.000’inci kamyonu, 
Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, 
Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni 
üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.
Daimler AG’nin en önemli kamyon üretim 
üslerinden biri konumunda ve dünya 
standartlarında üretim yapan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 
kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla 
kendini yenilemeye ve geliştirmeye 
devam ediyor. 1.900’ün üzerinde 
çalışanı ile Türkiye’de üretilen her 10 
kamyondan 7’sinin üretimine imza atan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-
GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı 
sağlamayı sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika 
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç 
Batmaz: “Fabrika tarihinin en yüksek 
üretim rakamına imza atıyoruz”
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika 
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç 
Batmaz; “Türkiye’deki köklü geçmişimiz 
ve Aksaray’daki 35 yıllık deneyimimizin 
ürünü olan 300.000’inci kamyonumuzu 
banttan indirmenin gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrika tarihinin 
en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı 
planladığımız bu yıl, ihracat rakamımızı 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde 
artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde 
Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 
kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray 
Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği 
yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi 
üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine 
büyük katkıda bulunuyor. Bu önemli 
dönüm noktası vesilesiyle 35 yıllık fabrika 
tarihimizde emeği olan ve bugün bu 
başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımıza 
ve tedarikçilerimize teşekkür etmek 
istiyorum.” dedi. 
Toplam ihracat 86.000 adedi aştı
Yüksek standartlar ve kalitede üretim 
yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, 
Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, 
Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, 
Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa 
ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den 
ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın 
kamyon ihracatı, kurulduğu 2001 yılından 
bu yana 86.000 adedi aştı. 

Kamyon AR-GE’sinde Aksaray imzası 
Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen 
küresel ek sorumluluklar sebebiyle 2018 
yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile 
Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde 
faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezi, 
tüm dünyadaki Mercedes-Benz 
kamyonlarının tek yol testi onay merci 
konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin 
mühendislik ihracatı konusundaki 
başarılarına katkıda bulunan Aksaray 
AR-GE Merkezi hem Türkiye’nin hem de 
Aksaray’ın konumu kuvvetlendiriliyor.
Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında 
yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş 
kimliğine sahip. Şirket, yürüttüğü Her 
Kızımız Bir Yıldız, EML’miz Geleceğin Yıldızı, 
Women In for Mercedes gibi kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri ile ülkenin sosyal 
kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Uluç Batmaz
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Mars Logistics Avrupa’daki yatırımlarına devam ederek 
Fransa şirketinin açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene 
İspanya’da kendi adıyla şirket kuran Mars Logistics, bu 
sene de pandemiye rağmen yurtiçi ve yurtdışındaki 
yatırımlarına devam etti ve gücünü uluslararası 
boyutta genişletti. Türkiye’nin en genç ve en büyük 
filolarından birine sahip olan Mars Logistics, geçtiğimiz 
sene İspanya’da kurduğu şirketin başarıya ulaşmasının 
ardından bu sene de Fransa’da şirket kurdu.

Mars Logistics
yurtdışı yatırımlarına

Fransa ile devam ediyor

Garip Sahillioğlu
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Avrupa’nın lojistik açıdan en önemli 
konumlarında genişlemeye devam 
eden Mars Logistics, kendi adıyla 
kurduğu Fransa şirketi ile yatırımlarını 
yurtdışına taşımaya devam ediyor. 
Her yıl hem yurtiçi hem yurtdışındaki 
yatırımlarıyla sürdürülebilir bir 
büyüme gerçekleştiren Mars Logistics, 
Fransa ile Türkiye arasındaki trafiği 
geliştirmeyi, Fransa ve Türkiye dışı 
ülkeler arasında ise yeni hatlar açmayı 
planlıyor. Mars Logistics, 2020’yi 
yaklaşık 2,3 milyar TL ciro ile kapattı. 

Türkiye menşeli güvenli taşımacılık 
hizmetleri şimdi Fransa’da
Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu, 
konuyla ilgili olarak şu ifadeleri 
kullandı: “Mars Logistics olarak 
her yıl ihtiyaçlar ve talepler 
doğrultusunda yurtiçinde ve 
yurtdışında yatırımlar yapıyor, 
müşterilerimize sunduğumuz 
hizmeti geliştirmek ve genişletmek 
için çalışıyoruz. Gerek Fransa’da 
yerleşik müşterilerimizin gerekse 
Fransa’ya önemli ölçüde ihracat 
yapan Türk firmalarının taşıma ve 

depolama organizasyonlarından 
doğan ihtiyacı Fransa’da 
kurduğumuz şirket ile karşılamayı 
ve 32 yıllık tecrübemizi Fransa’da 
da müşterilerimize sunmayı 
planlıyoruz. Paris’te kurduğumuz, 1 
Ağustos itibariyle faaliyete başlayan 
Mars Logistics France ile Türkiye’de 
ve İspanya’da müşterilerimize 
sunduğumuz güveni, hızı, 
tecrübeyi, lojistik süreçlerde 
müşterilerimizin talep ettiği bütün 
unsurları sunmaya ve Mars kalitesi 
ile güvenli taşımacılık hizmetleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”
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3 yıl süren çalışma 
Allison Tam Otomatik 
Şanzıman ilemaliyetin 
düşürüldüğünü
gösterdi

Bir çöp toplama filosuyla 
gerçekleştirilen, daha önce 

örneği olmayan üç yıllık 
çalışmada Allison tam 
otomatik şanzımanın, 

otomatikleştirilmiş 
manuel şanzıman ile 

karşılaştırıldığında Toplam 
Sahip Olma Maliyetinde % 

2’lik düşüş sağladığı görüldü. 
Geleneksel ve elektrikli araç 

tahrik çözümleri konusunda 
lider üretici, ayrıca ticari ve 

savunma araçları için orta ve 
ağır hizmet tipi tam otomatik 

şanzımanlar alanında en 
büyük global üretici olan 

Allison Transmission, Toplam 
Sahip Olma Maliyetini (TSOM) 

hesaplamak amacıyla üç yıl 
süren bir müşteri çalışması 

gerçekleştirdi.
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Derichebourg grubunun Poly-
Environnement filosunda 19 atık toplama 
aracı için, 12 ay süreyle işletim verileri ve 
3 yıl süreyle bakım verileri toplandı. Bu 
müşteri çalışması sayesinde, tüm işletim 
süresi boyunca (7 yıl) Allison tam otomatik 
şanzıman ve otomatikleştirilmiş manuel 
şanzıman (AMT) donanımlı araçların Toplam 
Sahip Olma Maliyetinin hesaplanması 
mümkün oldu. Çalışmadan elde edilen 
verilere göre Allison donanımlı kamyonların 
görev döngüsünün çok daha zorlu olmasına 
rağmen Allison tam otomatik şanzımanların, 
AMT çözümüne kıyasla hesaplanan Toplam 
Sahip Olma Maliyetini % 2 oranında 
azalttığı görüldü. Kamyonların dur-kalk 
görev döngüleri, günde 1.100’den fazla 
çöp konteynerinin toplanmasını içeriyordu. 
Toplam Sahip Olma Maliyetinde oluşan 
fark, Allison şanzımanların önemli ölçüde 
daha düşük bakım maliyetleri, maksimum 
çalışma süresi ve yakıt tüketim kontrolü gibi 
avantajlarından kaynaklanıyordu. 

Çalışmanın amacı, tam otomatik 
şanzımanın otomatikleştirilmiş 
manüel şanzımana göre bir filonun 
Toplam Sahip Olma Maliyeti 
üzerindeki etkisini belirlemekti. 
Atık toplama filolarının çöp 
kamyonu satın alınırken en doğru 
kararları vermesi için yatırım geri 
dönüşü açısından en kapsamlı 
karşılaştırma yapılarak Toplam 
Sahip Olma Maliyeti eksiksiz olarak 
hesaplandı. Toplam Sahip Olma 
Maliyeti, sürücü değişikliğini azaltan 
kullanım kolaylığı, sürücü ve arka 
kısımdaki ekip için daha rahat sürüş, 
kamyonun kontrol ve manevra 
kabiliyetinin daha yüksek olması 
sayesinde dar şehir sokaklarında 
manevra sırasında daha az kamyon 
hasarları oluşması ve tek bir iş 
vardiyasında daha fazla yükleme 
sayesinde artan üretkenlik gibi bir 
filonun değerlendirmesi daha zor 
olan diğer avantajları içermiyor. 

Allison Transmission, bu büyük 
ölçekli Toplam Sahip Olma Maliyeti 
çalışmasını 10 ülkede 42.000’den fazla 
çalışanı bulunan ve çevre, işletmeler 
ve topluluklar için uluslararası 
hizmetler sunan global bir operatör 
olan Derichebourg grubunun Poly-
Environnement filosuyla birlikte 
gerçekleştirdi.

Poly-Environnement Genel Müdür Yardımcısı 
Emmanuel Brun, yaptığı açıklamada; 
“Çöp toplama araçlarımızın çoğu, Allison 
şanzıman donanımlı. Bu şanzımanlar, 
kullanım, güvenilirlik ve performans açısından 
avantajlar sunuyor. Büyük bir filo sahibi olarak, 
ekonomik avantajlarını da hassas bir şekilde 
hesaplamak istedik. Poly-Environnement 
için özellikle önemli olan bir nokta, harici 
elektrifikasyon ekipmanının Allison ürününün 
PTO (ilave güç çıkışı) çıkışına takılabilmesiydi. 
Bu harici sistem, üstyapı kullanımı sırasında 
sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde 
azaltıyor” şeklinde açıkladı. 
Çalışma alanı, Paris’te 250.000’den 
fazla nüfusa sahip bir bölge olan kuzey 
banliyölerinin çevresiydi. Yedisinde tam 
otomatik şanzıman ve on ikisinde AMT 
bulunan on dokuz adet araç takip edildi. 
Araçlar, çalışma öncesinde bu bölgede 28 
aydır faaliyet halindeydi. 12 ay boyunca 
Poly-Environnement’ın tüm standart 
verileri (9.600’den fazla vardiya) toplandı. 
Poly-Environnement Teknik Müdürü 
Michel Dos Anjos ise konuyla ilgili 
olarak; “Araçların rotaları ve her zamanki 
sürücüler değiştirilmediği için sonuçlar, 
tam tarafsızlığı garanti ediyor. Bakım için 
40 aylık (çalışmadan 28 ay öncesi dahil) 
gerçek veri toplayabildik” dedi. 
Bu saha çalışmasında tamamen aynı 
üstyapılara sahip, aynı yaştaki ancak farklı 
markalardan araçlara sahip bir filonun 
faaliyetleri esas alındı ve operasyon 
seçimine bağlı olarak, araç başına çöp 
toplamada heterojenlik söz konusuydu.

Brun; “Bu çalışmaya ek olarak, Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı iki araç ile 
AMT donanımlı iki araç arasındaki yakıt 
tüketimini de karşılaştırmak istedik. Bu 
dört araç, bir ay boyunca her zamanki 
sürücülerle, tamamen aynı rotalarda, 
aynı türde ve aynı atık yığınlarını topladı. 
Allison donanımlı araçların yakıt tüketimi, 
bu testte AMT’lerin yaklaşık %1 altında 
ölçüldü” diye belirtti. 

12 ay süreli atık toplama çalışmaları 
sırasında Allison tam otomatik 
şanzımanlar, AMT donanımlı 
araçlara kıyasla vardiya başına 
ortalama yük açısından %9’un 
üzerinde daha fazla çöp topladı.

Allison Transmission Fransa İş Geliştirme 
Müdürü Stéphane Gonnand ise; “Verileri 
analiz ettikten sonra Allison şanzımanların 
çok daha zorlu çalışma koşullarına rağmen 
TCO avantajlarını korumayı başardığı 
görüldü. Bu, yakıt tüketimlerini kontrol 
ederken arıza süresini sınırlayan azaltılmış 
bakım maliyetleri sayesinde mümkün 
oluyor. Bir sonraki adımımızda, Allison’ın 
üretkenliğinin ve kamyon başına daha 
yüksek ortalama yükün, toplam sahip 
olma maliyeti üzerindeki etkisini tam 
olarak hesaplamaya odaklanacağız. 
Çöp kamyonları için yeterli ölçüt olan, 
toplanan «litre/ton başına» düşürülen 
tüketim miktarına odaklanacak ve daha 
fazla bilgi vereceğiz” dedi. 



48 RADÜS DERGİSİ   2021

AKO Grup, 800 Milyon $ yatırımla 
cirosunu % 150 artırdı

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi 
gücü AKO Grup, bünyesinde faaliyet 
gösteren PETLAS, AKO Akü, Ako Jant 

ve AKO Lastik Kaplama şirketlerine 
yaptığı düzenli yatırımların meyvesini, 

güçlü ciro artışıyla topluyor. 2020 
yılında toplam cirosu yüzde 150 

artışla 4 milyar TL düzeyine ulaşan 
AKO Grup, ciro artışında Türkiye 

genelinde ilk üç sırada yer aldı. AKO 
Grup, bünyesinde yer alan şirketlerde 

bugüne dek 800 milyon USD 
düzeyinde yatırım gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi 
gücü AKO Grup, bünyesinde yer alan 
gösteren PETLAS, AKO Akü, Ako Jant 
ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinde 
bugüne dek gerçekleştirdiği 800 
milyon USD düzeyindeki yatırımın 
meyvesini, güçlü ciro artışı ile 
topluyor.
Capital 500 araştırmasına göre, AKO 
Grup’un toplam cirosu, 2020 yılında 
bir önceki yıla oranla yüzde 150 artış 

gösterdi ve 4 milyar TL düzeyine ulaştı. 
AKO Grup, ciro artışına göre yapılan 
sıralamada da Türkiye genelinde ilk 
üçte yer aldı. 
AKO Grup’un amiral gemisi, Türkiye 
lastik sektörünün yüzde 100 yerli 
markası PETLAS, “dünyanın en geniş 
kapsamlı marka değeri veritabanı” 
olarak tanımlanan Brand Finance’nin 
Türkiye’nin en değerli ve en güçlü 
markaları 2021 raporunda, yerini 11 

sıra yukarı taşıdı ve 59. sırada yer aldı. 
PETLAS, İstanbul Sanayi Odası’nın 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu” sıralamasında, 82. sıraya 
yükselmesinin ardından, küresel 
sağlık krizinin tüm dünyada marka 
performanslarını olumsuz etkilediği 
bir dönemde, marka değerini de 
yükseltme başarısı gösterdi. PETLAS, 
lastik sektöründe sıralamadaki yerini 
en fazla yükselten marka oldu.
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AKO Grup’un temel önceliğinin, 
organizasyonel ve endüstriyel yatırımlar 
ve marka yatırımlarıyla ülke ekonomisine 
sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu 
ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Safa Özcan, “2005 yılında devraldığımız, yerli 
sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli 
üretim gücü ile Türkiye’nin lastik markası 
kimliğini gururla taşıyan PETLAS bünyesinde 
bugüne dek 700 milyon USD üzerinde 
yatırım gerçekleştirdik. Bu rakama grubumuz 
bünyesinde yer alan diğer sanayi şirketlerimize 
yapılan yatırımlar da eklendiğinde, AKO 
Grup yatırımlarının toplamı 800 milyon USD 
düzeyine geliyor. Şirketlerimizin yüksek 
rekabet gücü, başarılı iş sonuçlarına ve güçlü 
ciro büyümesine yansıyor. Ciro artışını, düzenli 
yatırımlarla yeniden sanayi gücümüze kanalize 
ediyoruz. Ülkemiz ekonomisine katkılarımızı, 
artırarak sürdürme azmindeyiz” dedi.

AKO Grup şirketlerinden AKO Jant 
bünyesinde, üretim kapasitesini ikiye 
katlayacak 5 milyon USD düzeyindeki 
yatırım programı bu yılın Mart ayında 
tamamlandı. AKO Jant, 2021 yılının ilk 
altı ayında cirosunu, bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 100 oranında 
artırıp 20 milyon USD düzeyinde 
gerçekleştirdi. Bir diğer AKO Grup şirketi 
AKO Akü, 2020 yılında elde ettiği yüzde 
60’lık büyüme performansını 2021 yılında 
da devam ettirip, cirosunu 50 milyon USD 
seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan AKO Grup, çevreye saygılı temiz 
enerji prensibiyle üretim tesislerini Güneş 
Enerji Santralleri (GES) ile donatıyor. AKO 
Grup, tüm sanayi şirketlerinde 35 milyon 
dolarlık yatırımla 2 yıl içinde tüm üretim 
tesislerinde toplam enerji tüketiminin 
dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi 
planlıyor. 1976 yılında askeri amaçlı lastikler 
için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak 
amacıyla kurulan PETLAS, 2005 yılında Türk 
sanayiinin önde gelen kuruluşlarından 
Abdulkadir Özcan A.Ş. bünyesine katılarak, 
yapılan yatırımlarla sektörde ağırlığını 
hissettirdi.  PETLAS, yatırımlar sonucu 365 
bin metrekarelik kapalı alan ve 4000’e yakın 
çalışan sayısına ulaşarak, geniş ürün yelpazesi 
ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik 
fabrikalarından biri olmayı başardı. PETLAS’IN 
diğer büyük ve Türkiye sanayisi için hayati 
önem taşıyan başarısı ise gerçek bir Ar-Ge 
merkezine sahip olması oldu. 

Üreticiler, ürün ve üretim teknolojilerinin 
kopyalanmasını engellemek için 
teknolojilerini kendi ülkelerinde geliştirerek, 
yüksek teknolojiye sahip ürünlerin gizlilik 
içerisinde ve kendi ülkelerinde üretiyor. 
Kendi ülkelerinin dışındaki yatırımlarını 
sadece üretim üssü olarak değerlendiren 
yabancı ya da yabancı ortaklı kuruluşlardan 
faklı olarak; PETLAS, Ar-Ge merkezinde, 
tasarım ve inovasyon ofisleri, test merkezi 
ve test pisti ile yerli teknoloji üreten bir 
kuruluş olmayı amaçlıyor.

Kendi lastik teknolojisini geliştiren PETLAS, 
Türkiye’de birçok ilke imza attı, bunlardan 
bazıları şunlardır: Türkiye’nin; İlk ve tek 
Uçak Lastiği, İlk Radyal Traktör Lastiği, İlk 
18” üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek Performans 
Binek Lastiği, İlk Run-Flat Binek Lastiği, 
İlk ve tek Tam Çelik İş Makinası Lastiği. 
Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma 
vizyonuyla hareket eden PETLAS, Uçak, 
Askeri, Zirai, İş Makinası, Kamyon, Otobüs, 
Hafif Ticari ve Binek araç lastiklerini içeren, 
4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla 
farklı ürün ile Türk tarım, sanayii, savunma 
ve ulaşım sektörlerinin hizmetinde. 

Safa Özcan
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Tekirdağ’da tıbbi 
atıkların sorumluluğu

Panab’ta olacak
P anab Tekirdağ Enerji 

A.Ş., Panab Group altında 
faaliyete başlamış olan ve 
grup şirketlerin tecrübesini 
Tekirdağ’da bulunan 
yatırımlarında gösteren 
bir kuruluştur. Panab 
Tekirdağ Enerji A.Ş. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi ile 
yapmış olduğu sözleşme 
sonucunda Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içinde oluşan belediye 
atıklarının ve tıbbi atıkların 
yönetimini konusunda 
faaliyete başlamıştır. 

Panab Tekirdağ Enerji A.Ş. 
firması Demirli Tesisinde 
Türkiye’nin en büyük enerji 
tesisini kurarak 2020 yılında 
faaliyete başlamıştır. İnşa 
edilen Elektrik Santralinde 
günlük ortalama 120 
megawatt elektrik üretimi 
sağlanmaktadır. Santralden 
günlük ortalama 20 
bin hanenin ihtiyacını 
karşılayacak elektrik enerjisi 
üretilmekte olup, üretilen 
elektrik enerjisi, Elektrik 
İdaresi aracılığıyla Tekirdağ 
halkıyla paylaşılmaktadır. 

Panab Tekirdağ Enerji A.Ş. 
firmasının bölgede üstlendiği 
diğer bir görev ise Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde oluşan 
tıbbi atıkların zararsız hale 
getirilmesidir. 

Yılmaz KAYA
info@radusdergisi.com
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Pandemi Döneminde riski 
daha da fazla artmış olan 
tıbbi atıklar, canlılara yapılan 
müdahaleler sonucunda 
hastaneler, klinikler, doktor 
muayenehaneleri, sağlık 
kuruluşları ve veterinerlik 
hastaneleri gibi sağlık 
kuruluşlarından kaynaklanan 
atıklardır. Tıbbi atık ve 
bertarafı sorunu hızlı nüfus 
artışının doğrudan bir sonucu 
olarak dünya çapında hızla 
artmakta olup, uzmanlık 
gerektiren çözüm yöntemleri 
gerektirmektedir. Tıbbi 
atıklar, sağlık çalışanlarını, 
atık işleyicilerini, hastaları ve 
sonuç olarak toplumu büyük 
ölçüde enfeksiyona, toksik 
etkilere ve yaralanmalara 
maruz bırakabilmektedir. Tüm 
Dünya’da yaşanan Korona 
Virüs salgını (Covid-19) 
sebebiyle nüfus artışının yanı 
sıra hastalığa yakalanmış 
bireylerin temas halinde 
oldukları tüm eşyalar, tıbbi 
atık olarak kabul edildiğinden 
dolayı tıbbi atık miktarları 

önemli oranda artmıştır. Bu 
nedenlerle hastanelerde tıbbi 
atıkların hem insanlar hem 
de çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak için tıbbi 
atık yönetimi çok önemlidir.

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesinin 11 ilçesinde 
toplanan tıbbi atıklar 
yine Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait Tıbbi Atık 
Sterilizasyon Tesisinde sterilize 
edilmektedir. Tesisimizde 
sterilize edilen atıkları, 2018 
yılından beri faaliyet gösteren 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na ait Süleymanpaşa 
İlçesi sınırları içerisinde 
yer alan Demirli Katı Atık 
Düzenli Depolama Tesisinde 
depolanmaktadır. 

Panab Tekirdağ Enerji 
A.Ş. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi ile yapmış olduğu 
sözleşme sonucunda Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisinde 
2021 yılı Temmuz ayı itibariyle 
faaliyete başlamıştır. Panab 
Tekirdağ Enerji A.Ş. işe başlar 

başlamaz farkını göstererek 
Tıbbi Atık Sterilizasyon 
Tesisinde grup şirketinin 
vermiş olduğu tecrübeler 
kullanarak tesiste yapılan 
dokunuşlarla hizmeti 
daha kalite hale getirmeyi 
hedeflemiştir. Yapmış olduğu 
değişikliklerle tesis de 
modern teknoloji ile üretilmiş 
ekipmanlar ve yetkin personel 
işletimi ile tüm Tekirdağ 
halkına daha kaliteli hizmet 
vereceğini göstermiştir. 
Kaliteli hizmetinin başı kaliteli 
personellerle olacağını bilen bu 
büyük şirketin yönetim kurulu 
başkanı Mehmet ŞEHERLİ, tıbbi 
atık tesisinin sorumluluğunu, 
tıbbi atık tesisinin 
kurulumunda işletiminde 
yer almış ve insan yönetme 
düsturunu iyi benimsemiş 
Yılmaz KAYA’ya bırakmıştır. 
Tıbbi atık sterilizasyon 
tesisinde tesis müdürü olarak 
göreve başlayan Yılmaz KAYA, 
genç dinamik ve tecrübeli 
ekibini kurmuştur. 
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Bu ekipte daha önce 
tıbbi atık sterilizasyon 
tesisinde görev almış 
ve birçok sorunlarla 
karşılaşarak bu sorunları 
çözmesini iyi bilmiş 
Çevre Yüksek Mühendisi 
Nur ZAFER ve Kimyager 
Ezgi MARANGOZ yer 
almaktadır. Panab 
Tekirdağ Enerji A.Ş. 
bünyesine katılan Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisi, 
Dinamik ve tecrübeli kadro 
ile birlikte tüm Tekirdağ 
bölgesinde bulunan 
hastanelerden, fabrikalara, 
diyaliz merkezlerinden 
ev diyaliz hastalarına 
olmak üzere tüm sağlık 
hizmeti almaya hakkı olan 
herkese ve her kuruma 
kaliteli bir hizmet sunarak, 
oluşan tıbbi atıkların 
toplanmasını, taşınmasını 
ve bertarafını titizlikle 
takip etmektedir.

Mehmet ŞEHERLİ’nin 
önderliğinde bulunan ve 
“Kaliteli hizmet herkesin 
hakkı” olduğunu ilke 
edinen Panab Group 
bünyesinde yer alan Panab 
Tekirdağ Enerji A.Ş.’nin 
yapmış olduğu ve daha 
yapacağı dokunuşlarla 
kaliteyi ve yaşanabilir bir 
çevreyi Tekirdağ halkına 
armağan etmektedir. 
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13 Ağustos 2021 ÖTV Güncellemesi ile Ürün Gamımız Fiyatlarında Yaşanan Değişikler
13.08.2021

RSP % TL
COROLLA 1.5 Vision 220.200 220.200 0% 0

1.5 Vision Multidrive S 229.550 229.550 0% 0
1.5 Dream 288.950 241.050 -17% -47.900
1.5 Dream Multidrive S 297.400 248.100 -17% -49.300
1.5 Flame 306.100 255.350 -17% -50.750
1.5 Flame Multidrive S 317.350 264.700 -17% -52.650
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 334.550 334.550 0% 0
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 372.950 372.950 0% 0

1.8 Hybrid Dream e-CVT 345.800 288.550 -17% -57.250
1.8 Hybrid Flame e-CVT 356.400 297.400 -17% -59.000
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 366.500 366.500 0% 0
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 398.050 398.050 0% 0

COROLLA HB 1.2 Dream Multidrive S 311.350 259.650 -17% -51.700
1.2 Dream X-Pack Multidrive S 327.100 327.100 0% 0
1.2 Flame Multidrive S 330.550 330.550 0% 0
1.2 Flame X-Pack Multidrive S 355.550 355.550 0% 0

1.8 Hybrid Dream e-CVT 360.500 300.800 -17% -59.700
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 375.350 375.350 0% 0
1.8 Hybrid Flame e-CVT 371.550 371.550 0% 0
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 387.000 387.000 0% 0
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT (grey interior) 417.000 417.000 0% 0
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT (black interior) 417.000 417.000 0% 0

C-HR HYBRID1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT 374.800 374.800 0% 0
1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT 402.100 402.100 0% 0
1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) 407.300 407.300 0% 0
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 431.400 431.400 0% 0
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) 436.550 436.550 0% 0
1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan & JBL) 443.200 443.200 0% 0

YARIS 1.5 Dream Multidrive S 279.250 233.000 -17% -46.250
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 291.300 243.000 -17% -48.300
1.5 Flame Multidrive S 296.000 246.950 -17% -49.050
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 308.000 256.950 -17% -51.050

1.5 Hybrid Dream e-CVT 341.750 341.750 0% 0
1.5 Hybrid Flame e-CVT 357.100 357.100 0% 0
1.5 Hybrid Passion e-CVT 384.050 384.050 0% 0

Değişim12.08.2021
RSP

Model Versiyon

Uzun bir süredir umutla beklediğimiz 
ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında 
yapılan düzenlemeyi sektörümüz 
açısından çok olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiriyorum. Otomobil fiyatlarında 
artan kur baskısını azaltmak için çok 
uygun bir zamanda alınmış yerinde 
bir karar. Matraha dayalı ÖTV sistemi, 
otomobil fiyatlarının neredeyse her ay 
artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz 
kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80’lik 
vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 
50 ÖTV baremine giren model neredeyse 
kalmamıştı. Tam zamanında yapılan bu 
düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen 
yerli modellerin çok büyük kısmının 
yeniden yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer 
almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi 
destekleyecektir.

Bunun yanında hibrit araçlar için de ÖTV 
matrahının revize edilmesi Türkiye’de 
bu gelişmiş teknolojiyle üretim yapan 
bizler için de mutluluk verici. Çevreci 
araçlara son dönemde gösterilen büyük 
ilgi hibritler için getirilen düzenlemeyle 
karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır. 
Çünkü hibrit versiyonlarımızda 60 bin 
TL’ye varan avantajları, getirilen yeni 
düzenlemeyle sunmaya başlayacağız. 

Bunu örneklendirmek gerekirse; Corolla 
1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 
oranında 57 bin 250 TL’lik indirim ile 345 
bin 800 liradan 288 bin 550 TL’ye, Corolla 
1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 
59 bin TL’lik indirim ile 356 bin 400 liradan 
297 bin 400 TL’ye, Corolla HB 1.8 Hybrid 
Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 
700 TL’lik indirim ile 360 bin 500 liradan 
300 bin 800 TL’ye varan fiyat avantajları 
müşterilerimizle buluşacak.

Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren 
Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerimizin 
barem içinde kalan versiyonlarına 
yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş 
durumda. Corolla 1.5 Dream Multidrive 
S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL’den 
248 bin 100 TL’ye, Corolla HB 1.2 Dream 
Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 
350’den 256 bin 650 TL’ye geriledi. 

Yeni düzenlemeyle birlikte gelen 
değişiklikler müşterilerimiz açısından 
da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Vergi 
avantajının gelmesiyle Temmuz ayında 
durağan bir dönem geçiren sektörümüzde 
canlanmanın tekrar başlamasını 
bekliyorum. Bu durumda ne kadar araç 
bulabileceğimiz de önemli olacak. Talep 
artacaktır ama başta çip krizi nedeniyle 
üretimin etkilenmesi, sektörün tedariğe 
bağlı olarak ilerlemesine yol açacaktır.

Ali Haydar Bozkurt / CEO

ÖTV matrahlarında yapılan 
düzenleme olumlu bir gelişme 
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Dmed Diyaliz ve Sağlık Hiz.Ltd.
Şti. satın aldığı 24 adet Sprinter 
Minibüs ile firma özelinde yılın 

en büyük Mercedes-Benz Sprinter 
alımını gerçekleştirdi. Mercedes-

Benz Finansal Hizmetler’in 
sağladığı avantajlı kredi imkânları 

ve takas desteğiyle filosunu 
gençleştiren Dmed Diyaliz 

Hizmetleri, bünyesindeki araç 
sayısını da artırdı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Antalya, 
Samsun, Kayseri, Balıkesir, Zonguldak, 
Bartın, Kırklareli ve Kırşehir illerinde, diyaliz 
hasta taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 
Dmed Diyaliz Hizmetleri, Mercedes-Benz 
yıldızlı araçları filosuna ekledi. Dmed Diyaliz 
Hizmetleri, gerçekleştirdiği 24 adetlik 
Mercedes-Benz Sprinter Minibüs alımı ile 
filosundaki Mercedes-Benz marka araç 
sayısını 40’a çıkardı. 

Mercedes-Benz Bayii Koluman Tarsus ve 
Koluman İstanbul’un satışını gerçekleştirdiği 
araçların teslimat töreni, Koluman İstanbul 
(Samandıra)’da gerçekleştirildi. Mercedes-
Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış 
Müdürü Serdar Yaprak, Koluman Ticari 
Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali 
Türkay Saltık, Koluman Tarsus Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Altuğ Şakaklı ve 
Koluman İstanbul Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Ezgi Yıldız, araçları Dmed 
Diyaliz Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Emrah Gürbüz’e teslim ettiler.

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: 
“2020 yılında segmentinin en çok tercih 
edilen aracı olan Sprinter, 2021 yılında da 
yolcu taşımacılığında konfor ve güvenlik 
arayanların tercihi olmayı sürdürüyor. 

Tüm müşterilerimize, kişiye özel olarak 
sunduğumuz finansman koşulları ve üstün 
satış sonrası hizmetlerimizle sürdürülebilir 
bir iş ortağı oluyoruz. Filosunu Mercedes-
Benz Sprinter ile gençleştiren Dmed Diyaliz 
Hizmetleri’nin yeni araçlarının şirketlerine 
hayırlı olmasını diliyor, tüm Koluman 
Tarsus ve Koluman İstanbul çalışanlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Dmed Diyaliz Hizmetleri Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Emrah Gürbüz: 
“Şirketimiz, başta büyükşehirler olmak 
üzere ülkemizin çeşitli illerinde diyaliz hasta 
taşımacılığı alanında faaliyetini sürdürüyor. 
Takas desteği haricinde Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlı 
kredi sayesinde tek seferde 24 adet aracı 
bünyemize katmaktan dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Yeni Mercedes-Benz Sprinter 
araçlar ile müşterilerimize en iyi, kaliteli ve 
konforlu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. 
Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak 
üzere Koluman Tarsus ve Koluman İstanbul 
yöneticileri ve bu alımı gerçekleştirmemizde 
uygun kredi imkânları sağlayan Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi 
sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize hem 
de Mercedes-Benz ailesine hayırlı olmasını 
diliyorum.” diye konuştu.

Dmed Diyaliz Hizmetleri’nin
24 adet Mercedes-Benz Sprinter 

siparişi teslim edildi
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Mercedes-Benz Sprinter
Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından 
günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 
itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” 
sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan 
ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 
1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni 
Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini 
karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, 
maksimum seviyede modüler bir yapı 
konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı 
konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu 
taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi 
hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri 
gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm 
önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 
10+1’den 22+1 kişiye kadar farklı 
seçenekler
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter 
deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; 
ister personel, ister okul aracı olarak, 
10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu 
sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart 
olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı 
emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her 
koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni 
Sprinter’de hem ön hem de yolcu bölümü 
için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, 
arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB 
girişleri ve telefon koyma yerleri ile de 
konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa 
sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer 
alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek 
yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha 
düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu 
elektrik destekli deri direksiyon simidi, 

süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız 
sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu 
artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, 
yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik 
ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu 
Mercedes-Benz multimedya sistemi ile 
de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni 
Sprinter Minibüs modellerinde standart 
olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon 
sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip 
renkli gösterge panelindeki, hem de 10 
inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
multimedya sistemindeki fonksiyonlara 
erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde 
konforlu bir deneyim
Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan itiş 
ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. 
Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla 
karşılaştırıldığında aracın yük taşıma 
kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli 
araçların 80 mm daha alçak olan yükleme 
eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi 
önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım 
konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde 
sunulan 9 kademeli tork konvertörlü 
otomatik şanzıman, ticari araç pazarında 
önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, 
kendini kanıtlamış 6 ileri manuel 
şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan 
özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik 
şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi 
ile atak sürüş özellikleri arasında 
mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. 
Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir 
diğer önemli avantaj ise daha düşük ses 
seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. 
Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise 
vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin 
önüne geçen yapısıyla kullanım 
konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı 
konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma 
ve optimize edilen iklimlendirme 
sistemi, öne çıkan yenilikler arasında 
yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına 
göre şekillendirilebilen saklama alanları 
da kullanıcıların kabin içinde düzeni 
sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik 
donanımlarında yüksek standart
Yeni Mercedes-Benz Sprinter, güvenlik 
alanında yüksek standartlar sunuyor. 
Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif 
Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” 
ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION 
ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş 
güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu 
donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz 
aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 
360 derece görüş açısına sahip modern 
park yardımcısı veya cam silme işlemi 
esnasında maksimum görüş alanı sunan 
entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni 
nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek 
sistemleri olarak sunuluyor. 
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MASKİ Genel Müdürlüğü, 
kaynakların verimli kullanımı 
ve atık yönetimi konusundaki 
sürdürdüğü politikalarla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Manisa 
İl Müdürlüğünden ‘Sıfır Atık 
Belgesi’ne layık görüldü.

Atık oluşumunun azaltılması ve 
atıkların kaynağında ayrıştırılarak 
ekonomiye kazandırılması 
noktasındaki çalışmalara destek 
veren Manisa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manisa 
İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ 
aldı. Temmuz 2019’da yayımlanan 
yönetmelik çerçevesinde, tüm yerel 
yönetimler, kamu ve özel kurum ile 
kuruluşlarının ‘Sıfır Atık Belgesi’ alma 
yükümlülüğü bulunuyor. MASKİ de 
ilk olarak ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ 
yönetmeliğini hizmet binasında 
uygulamaya soktu. Hizmet binalarında 
kağıt-karton, plastik, metal, cam ve 
evsel atık kumbaraları yerleştirildi. 
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 
personelin masa altlarında bulunan 
bireysel çöp kovaları da kaldırılarak 
katlarda yer alan ayrıştırma 
kumbaralarına çöpler ayrıştırılarak 
atılmaya başlandı. Atık Getirme 
Merkezi’nde biriktirilen atıklar, bertaraf 
ve geri dönüşüm için bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş lisanslı 
firmalara teslim ediliyor.
Geri dönüşüm ile ülkemiz 
kazanacak
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Çevik, “Doğal kaynakların 
korunması ve geri dönüşümü verimli 
hale getirmek amacıyla geliştirilen 
proje kapsamında MASKİ Genel 
Müdürlüğümüz Sıfır Atık Belgesini 
aldı. Proje ile israfın önlenmesi, 
kaynakların daha verimli kullanılması 
ve atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek engellenmesi gibi birçok 
kriteri içerisinde barındırıyor. Biz 
de kurum olarak 12.07.2019 tarihli 
ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 
Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni 
almaya hak kazandık. Her alanda 
çevremizi korumak, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak 
için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MASKİ sıfır atık
belgesine layık görüldü
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Continental
lastiklerini geri dönüşümlü 

pet şişeden üretecek
Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, 

2022’den itibaren lastik üretiminde ham madde olarak geri 
dönüştürülmüş pet şişe kullanacak. Üretimde kullanılacak 

pet şişeleri, geri dönüştürme teknolojisi uzmanı OTIZ, 
Oriental Industries (Suzhou) Ltd. ile iş birliği yaparak 

geliştiren Continental, ara kimyasal adımlar olmadan saf 
PET ile aynı seviyede ikincil ham madde kalitesine ulaştı. 

Şirket, geri dönüştürülen PET›lerin kullanımını sağlayarak 
döngüsel ekonomiye doğru başarılı bir adım daha atıyor.
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Continental, 2022 yılından itibaren 
lastik üretiminde geri dönüştürülmüş 
plastik şişelerden elde edilen yeniden 
işlenmiş polyesterin kullanılmasına 
imkân tanıyor. Mekanik bir işlemle 
polietilen tereftalat (PET) şişelerinden 
elde edilecek olan bu yeni sürdürülebilir 
polyester iplik, lastik karkasının 
yapımında kullanılacak. Bu malzeme 
ileride tamamen geleneksel polyesterin 
yerini alabilir. Premium lastik üreticisi 
Continental, elyaf uzmanı ve tekstil 
üreticisi olan iş ortağı ve tedarikçisi 
OTIZ ile birlikte, öncesinde gerekli ara 
kimyasal adımlar olmadan PET şişeleri 
geri dönüştüren ve polyester ipliği 
lastiğin yüksek mekanik ihtiyaçlarını 
karşılayacak hale getiren özel bir 
teknoloji geliştirdi. İleri dönüşüm 
adı verilen bu süreçte PET şişeler, 
yüksek performanslı PET malzemeye 
dönüştürülüyor.

2022’de üretimine başlanacak

Yenilikçi geri dönüşüm süreçlerinde 
malzemeyi önceden bileşenlerine 
ayırmak zorunda kalmadan geri 
dönüştürülmüş PET’ten elyaf elde 
edildiğini belirten Continental 
Lastikleri Malzeme, Süreç Geliştirme 
ve Endüstrileşme Müdürü Dr. Andreas 
Topp, “Bu yıl Münih’te düzenlenen  IAA 
MOBILITY Fuarı‘nda geri dönüştürülmüş 
PET şişelerden yapılan polyester iplikli 
son derece yenilikçi bir konsept lastiği 
tanıtacağız. Geri dönüştürülmüş 
polyester iplikleri kullanarak ürün 

bazında döngüsel ekonomiye geçiş 
için önemli bir adım daha atıyoruz. 
2022 gibi yakın bir tarihte lastik 
üretiminde geri dönüştürülmüş PET 
şişelerden  elde edilen malzemeyi  
kullanabileceğiz“ dedi. 

Geri dönüşüm sürecinde önce şişeler 
ayrılıyor, kapakları çıkarılıyor ve son 
olarak mekanik temizleme yapılıyor. 
Mekanik parçalamadan sonra 
malzemeler eritilerek granüle ediliyor 
ve ardından katı hal polimerizasyonu ve 
farklı bir eğirme işlemi yapılıyor. OTIZ 
Araştırma ve Geliştirme Departmanı 
Müdürü Dr. Derren Huang, «Değiştirilen 
üretim sürecimiz, monomerlerden 
herhangi bir polimerizasyon işlemine 
gerek kalmadan lastik üretiminde 
kullanmak üzere PET şişelerden 
polyester iplik elde etmemize imkân 
sağlıyor“ açıklamasında bulundu.

Continental‘in yaptığı laboratuvar 
ve lastik testleri, ikincil ham madde 
elyafların performansının şimdiye 
kadar kullanılan elyaflar kadar iyi 
olduğunu gösteriyor. Saf PET ile aynı 
kalite ve stabiliteye sahip bu elyafların 
kopma mukavemeti, sertliği ve termal 
stabilitesi lastikler için son derece 
uygun.

Yüksek yükler ve sıcaklıklarda bile 
şeklini koruyarak tüm hızlarda güvenliği 
sağlayan konvansiyonel PET’ler, bu 
özelliklerinden dolayı otomobil lastiği 
üretiminde uzun zamandır kullanılıyor. 
Geri dönüştürülmüş PET kullanımı, 

lastik üretim sürecinde değerli 
kaynakları da koruyor. Günümüzde 
standart bir binek lastikte yaklaşık 
400 gram polyester iplik bulunuyor. 
Bu, bir araç lastiği setinde gelecekte 
60’ın üzerinde geri dönüştürülmüş 
PET şişenin kullanılabileceği anlamına 
geliyor.

Döngüsel ekonomi Continental’in 
sürdürülebilirlik stratejisinin 
ayrılmaz bir parçası

Geri dönüşüm, premium lastiklerin 
tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde 
giderek daha fazla önem kazanıyor. 
Continental, 2050 yılına kadar lastik 
ürünlerinde yüzde 100 sürdürülebilir 
şekilde üretilen malzemeleri kullanmayı 
hedefliyor. Lastik üreticisi, geri 
dönüştürülen PET’lerin kullanımını 
sağlayarak  döngüsel ekonomiye doğru 
başarılı bir adım daha atıyor.

Continental’in bu dönüşümü aktif 
olarak şekillendirme ve yönlendirme 
taahhüdünün gelecekteki varlığı ve 
ticari faaliyetleri açısından bir avantaj 
sunduğunu söyleyen Continental 
Lastikleri Sürdürülebilirlik Müdürü 
Claus Petschick, “ Geleceğin döngüsel 
ekonomisinde atıkları birer üretim 
malzemesi olarak görmekteyiz. 
Hedefimiz çok açık: En geç 2050 yılına 
kadar iş ortaklarımız ve tedarikçilerle 
birlikte ürün ve kaynak döngülerimizi 
tamamen kapalı hale getirmek 
istiyoruz“ diyor.

Andreas Topp Derren Huang Claus Petschick
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Martaş 
Otomotiv 

Fortune 500 
Türkiye 

listesinde

Türkiye’nin en köklü otomotiv yedek 
parça dağıtım markalarından Martaş 

Otomotiv, elde ettiği başarılara bir 
yenisini daha ekledi. Şirket, geçen 

yılki istikrarlı büyümesinin ardından 
gösterdiği finansal performansla 
Fortune 500 Türkiye listesine giriş 

yaptı. Fortune 500 Türkiye listesinde 
yer almanın kendileri için son derece 

kıymetli olduğunu vurgulayan Martaş 
Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, 

“Türkiye’nin ilk 500 firması arasında 
anılmak ve bu finansal başarıyı 

göstermek bizi çok mutlu etti, aynı 
zamanda bize ayrı bir sorumluluk 

da getirdi. Elde ettiğimiz bu başarı; 
ivmeli bir şekilde artan büyümemizin 

devam ettiğini ve istihdama yaptığımız 
katkıyı bir kez daha gösteriyor. İstikrarlı 

büyümemizi koruyarak; ilerleyen 
dönemlerde listede daha üst sıralarda 

yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Otomotiv satış sonrası sektöründe 
40 yılı geride bırakan ve farklı ürün 
gruplarında faaliyet gösteren 150’den 
fazla yerli ve yabancı markanın satış, 
pazarlama ve dağıtım operasyonlarını 
yürüten Martaş Otomotiv, pandemi 
koşullarına karşın geçen yıl gösterdiği 
istikrarlı büyümenin ardından yeni 
bir başarıya daha imza attı. Şirket bu 
kapsamda, Fortune Türkiye dergisinin 
2009 yılından bu yana düzenlediği 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” 
araştırması çerçevesince hazırlanan 
listedeki yerini aldı. Geçen yıl elde 
ettiği istikrarlı büyümenin ardından 
Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi 
listesine 385. sıradan giriş yapan 
Martaş Otomotiv, ilerleyen dönemde 
listedeki yerini daha üst sıralara 
taşımayı hedefliyor.

“Türkiye’nin ilk 200 firması 
arasında yer almayı planlıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem 
Çarıkcı, “Martaş Otomotiv olarak elde 
ettiğimiz bu başarıdan dolayı hem 
mutluyuz hem de gururluyuz. Türkiye’nin 
ilk 500 firması arasında anılmak bizim için 
çok kıymetli. Türkiye’nin ilk 500 firması 
arasında yer almak ve bu finansal başarıyı 
göstermek bize ayrı bir sorumluluk 
da getiriyor. Elde ettiğimiz bu başarı 
büyümemizin devam ettiğini ve etkili 
bir şekilde büyüdüğümüzü, istihdama 
katkı yaptığımızı bir kez daha gösteriyor. 
Fortune 500 Türkiye listesinde gelecek 
yıllarda daha da üst basamaklara 
tırmanmak bizim için çok önemli bir hedef 
ve sorumluluk… Uzun vadede de 385. 
sıradan, ilk 200 içerisine girebilecek eforu 
göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.
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Anadolu Savunma
Zırhlı Muharebe Sahası

IDEF 2021’de boy gösterdi

Anadolu Savunma, 
15. Uluslararası 
Savunma Sanayi 
Fuarı IDEF’te “SEYİT” 
ürün ailesinden 
Zırhlı Muharebe 
Sahası Akaryakıt 
Tanker (Zırhlı 
AKTAN) ve Tank 
Çekici modellerini 
sergiledi.

Tuğrul Arıkan
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2017 yılında Anadolu Grubu’nun ticari 
araç üretim ve Ar-Ge gücünü savunma 
sanayiine taşıma kararı ile ortaya çıkan ve 
2011 yılından beri zırhlı pick-up ve zırhlı 
midibüs tasarım ve üretimi ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına hizmet veren Anadolu 
Savunma markası, SEYİT ürün ailesiyle 
güvenlik güçlerine verdiği hizmetleri bir üst 
sınıfa taşıyor. Bu yıl 15’inci kez düzenlenen 
IDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı’nda Anadolu Savunma, Zırhlı 
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Tank 
Çekici araçlarını sergiledi. 

NATO standartlarına uygun imal edildi
Fuarda sergilenen 8x8 Tank Çekici aracı, 
üstün arazi kabiliyetleri ile kesintisiz ve 
hızlı intikal için yüksek dayanıma sahip. 
2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri 
envanterine teslim edilen Seyit araçları 
ile lojistik birlikteliğin sağlanması ve 
bakım idame kolaylığı göz önünde 
bulundurularak tasarlandı. Toplam çekme 
kapasitesi 120 ton olan araç bu yük ile 
% 35 eğimde dur-kalk operasyonunu 
gerçekleştirebiliyor. 1100 mm. sudan 
geçme ve 800 km. menzile sahip olan 
araç, NATO standartlarına uygun imal 
edildi.  600 beygirlik motor, tam otomatik, 
7 ileri, tork konvertörlü ve elektronik 
kontrollü şanzımanı ile donatılan Tank 
Çekici, bağımsız süspansiyona sahip ve 
Tatra altyapı üzerine inşa edildi. Araç, 
arazide yüksek süratlerde bile çekiş 

sağlıyor. Anadolu Savunma’nın yerli 
imkanlar ile geliştirdiği STANAG 4569 
Seviye 2 kabini sunan araç IDEF’21’de 
zırhsız kabini ile sergilendi. 

8x8 Zırhlı Muharebe Sahası 
Akaryakıt Tankeri ilk kez IDEF’te 
Anadolu Savunma’nın yeni nesil, 8x8 Zırhlı 
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı 
AKTAN), Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 
yayınladığı teklife çağrı dosyasındaki 
isterilere uygun geliştirildi. IDEF’21 fuarında 
prototip seviyesinde ziyaretçilere sunulan 
araç, 43 tonluk azami yüklü ağırlık ile 

isterilere uygun olarak, 12000 litre yakıt 
taşıyacak ve eş zamanlı olarak iki kara 
aracına yakıt ikmali yapabilecek şekilde 
tasarlandı. 100 km/s maksimum hıza sahip 
araç % 60 eğimde durup kalkabiliyor. Araç 
500 beygirlik motorunun yanında tam 
otomatik şanzıman ile sunuluyor. İlk defa 
IDEF’te lansmanı yapılan aracın üzerinde 
Anadolu Savunma tasarımı STANAG 4569 
Seviye 2 yerli ve milli kabin bulunuyor. Zırhlı 
Kabin, kullanıcının güvenliğini ve kullanım 
kolaylığını en üst seviyede sağlayan % 30 
yan eğimde dahi çalışabilen Kapı Açma 
Kapa Destek Sistemi ile donatıldı. 
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Profesyonel 
sörfçü Núria 

Gomà i Lleonart 
Daily 4x4 ile 

maceraya hazır
Profesyonel sörfçü Núria Gomà 
i Lleonart IVECO Daily Van Life 

Adventure ile İzlanda ve Fas’ı da 
içeren bir maceraya hazırlanıyor. 
Tamamen kişiselleştirilmiş Daily 

van 4x4’ü ile Avrupa’da yedi aylık bir 
geziye çıkacak Núria, aynı zamanda 

1999’da yelken sporunun bir çeşidi 
olarak doğan uçurtma sörfü de 

yapacak. Araç, genel müdür Jordi 
Sardina eşliğinde Barselona’daki 

IVECO Zona Franca bayiinde 
Núria’ya teslim edildi.

Núria’nın macerası iki aşamadan oluşuyor; 
ilk aşama Ağustos – Aralık 2021 arasında 
planlandı, 2022 ilkbaharında da iki aylık bir 
süre daha olacak. Maceranın hepsinin kendine 
has zorlukları olan farklı etapları var, bunlar 
arasında Barselona, İzlanda ve Fas bulunuyor. 
Bu yolculuklar süresince Daily’nin sağlamlığı 
ve çokyönlülüğü, Núria ve ailesinin konfor ve 
güvenliğini sağlayacak. Sınıfında pek çok farklı 
özelliğe sahip olan Daily, 3.5 – 7 ton arasında 
ağırlık ile 7.3 m3 – 19.6 m3 arasında hacim 
sunan tek panelvan. Motor çeşitliliği sayesinde 
de 116 – 210 beygir aralığında güç sunan 
Daily, her ihtiyaca göre performans sağlıyor.

Daily 4x4 panelvan, gücünü 3 litrelik 180 
beygir gücünde Euro VI motordan alıyor. Araç, 
her türlü görevi kolaylıkla tamamlayabiliyor. 
Ek olarak Daily 4x4, 12 ileri, 2 geri manuel 
ve 16 ileri 2 geri Hi-Matic otomatik vites 
seçeneklerine sahip. Daily 4x4, ABS’li 
(Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) fren 
diskleri ve ESP (Elektronik Denge Programı) 
gibi gelişmiş güvenlik sistemleri barındırıyor. 
Daily 4x4, 5.5 tondan 7 tona kadar araç ağırlığı 
sunarken yükleme kapasitesi 4,300 kiloya kadar 
çıkıyor. Van versiyonunun yükleme hacimleri, 
off-road ve tek tekerli model için 9 ilâ 18 m3 
arasındayken çift tekerli all-road modelinde 
16 ilâ 18 m3 arasında değişiyor. Müşterinin 

kârlılık ve verimliliğini 
arttırma kabiliyetiyle bir iş 
ortağı olan Daily, kabindeki 
yaşamı geliştirmesi ve 
çevreye duyarlılığı ile 
güvenilir bir seyahat 
eşlikçisi olarak da maceralı 
tatiller için ideal araç olarak 
karşımıza çıkıyor.Sınırsız 
çok yönlülük, olağanüstü 
dayanıklılık ve maksimum 
sürüş konforu değerlerine 
bağlılığı sayesinde Daily, 
sağlam şasiye, yüksek 
performanslı süspansiyona 
ve her türlü göreve uygun 
kişiselleştirilebilirliğe sahip 
tek hafif ticarî araç.
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Motul, 
Türkiye’de 
büyümeye 

devam 
ediyor

Dünyanın lider madeni yağ 
üreticilerinden Motul, Türkiye’de 

büyümeye devam ediyor. 
Yatırımlarını artıran ve ekibini 

büyüten Motul, Türkiye’de 
şirketleştiği 2017 senesinden bu 

yana hedeflerinin üzerinde bir başarı 
göstererek pazar büyüklüğünde 

emin adımlarla ilerliyor.

Motul kurulduğu 1853 senesinden bu 
yana, madeni yağ pazarındaki uzmanlığı, 
tecrübesi ve AR-GE faaliyetlerinin 
sonucu olarak geliştirdiği otomobil, 
motosiklet, ağır vasıta, marin, powergen 
ve endüstriyel ürünleri ile Türkiye’de pazar 
payını artırmaya devam ediyor. Sektörün 
en geniş ürün yelpazelerinden birine 
sahip olmasının yanı sıra müşterilerine 
sunduğu katma değerli hizmetleri, Motul’ü 
rakiplerinin önüne geçiriyor. Sayısı 170’i 
geçen yetkili Garage Concept servisleri ve 
şanzıman yağı değişimi hizmeti sunan 52 
Motul EVO noktası sayesinde Motul, araç 
servis sektöründe önemli başarılara imza 
atıyor. Motul’ün yeni hizmeti olan motor 
performans ve temizlik noktaları Motul 
Performance Service ise çok yakında yetkili 
noktalarda hizmet vermeye bağlayacak. 
Motul ayrıca MotulTech endüstriyel yağları 
ve Powergen segmentlerindeki ürünleri ile 
de sektöründe fark yaratıyor. 

İstanbul’da bulunan yeni genel 
merkezlerinin açılışında konuşan Motul 

Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü 
Dmirty Bakumenko şunları söyledi: 
“Türkiye’ye yatırım yapmaya başladığımız 
ilk günden bu yana Motul Tükiye’nin grafiği 
devamlı yükseldiği için oldukça mutluyuz. 
Öncelikle iş ortaklarımıza ve Motul Türkiye 
ekibine gösterdikleri özverili çalışmalar için 
teşekkür ediyorum. Bugün, Motul Türkiye, 
Motul’ün global anlamda gözbebeği 
ülkelerinden biri haline geldi. Başarımızın 
sırrı elbette öncelikle ürünlerimizin kalitesi, 
performansı ve güvenirliği. Doğru ürünler 
üzerine geliştirdiğimiz satış ve pazarlama 
yaklaşımlarımızın sayesinde başarıya 
ulaştık. Tamamı Avrupa’da üretilen, kalitesi 
ve üretici onayları ile birçok testten sonra 
araç sahipleri ile buluşturduğumuz Motul 
ürünlerinin servisler tarafından gün 
geçtikçe daha çok tercih edilmesi pazardaki 
yerimizi sağlamlaştırırken servislerle olan 
iş birliklerimizin daha da güçlü olmasını 
sağlıyor. Hepinize Motul markasına olan 
güveniniz için teşekkür ediyorum. Nice 
başarılarda beraber olmak dileği ile...” 
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2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında 
arttı ve 391 bin 392 adet olarak 
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-
Ağustos döneminde üretim yüzde 34 
seviyesinde artarken, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 50 oranında, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 32 oranında arttı. 
2020 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre 
ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 79 arttı.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 
oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 2 
oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 
595 bin 425 adet, otomobil ihracatı ise 365 
bin 704 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 30, Euro bazında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 19,2 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 11 artarak 6,0 Milyar $ 

seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 
5,0Milyar € seviyesinde gerçekleşti. 
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI  
AĞUSTOS AYI SONUÇLARI
ÜRETİM
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
14 oranında artarak toplam 814 bin 520 
adet taşıt aracı üretildi.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 
850 bin 811 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 
yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 
34 seviyesinde artarken, ürün grubu 
bazında üretim:
- Otobüste yüzde 29
- Midibüste yüzde 1
- Minibüste yüzde 4 oranlarında azaldı,
- Kamyonette yüzde 38
- Kamyonda yüzde 88 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 
6 oranında artarak 511 bin 766 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
traktör üretimi yüzde 83 oranında 

artarak 36 bin 291 adet oldu.
Ocak-Ağustos döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 
62, ağır ticari araçlarda yüzde 57 ve 
traktörde yüzde 73 olarak gerçekleşti. 
Ocak-Ağustos döneminde Otomotiv 
Sanayiinin toplam kapasite kullanım 
oranı yüzde 62 oldu.
PAZAR
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet 
seviyesinde gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 23 oranında arttı 
ve 391 bin 392 adet oldu.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 
60 olarak gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları yüzde 23, ithal otomobil 
satışları yüzde 28 ve yerli otomobil satışları 
yüzde 21 oranlarında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) 
pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak 
gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “AĞUSTOS” AYI 
SONUÇLARINI AÇIKLADI

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

• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 28, ithal hafif ticari 
araç yüzde 58 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 10 oranlarında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 79 artarak 21 bin 240 adet, 
kamyon pazarı yüzde 92 oranında artarak 19 bin 620 adet, otobüs pazarı yüzde 15 oranında artarak 818 adet düzeyinde ve 
midibüs pazarı yüzde 16 oranında azalarak 802 adet düzeyinde gerçekleşti.
• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 5,4, otomobil pazarı yüzde 9 oranlarında 

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 
4,4 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 
oranında azaldı.
İHRACAT
• 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 365 
bin 704 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin yüzde 73’ünü oluşturan 
595 bin 425 adet taşıt ihraç edildi. 
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
2 , ticari araç ihracatı ise yüzde 41 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre yüzde 20 artarak 10 bin 49 
adet olarak gerçekleşti.
• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 
verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam otomotiv ihracatı, 
2020 yılına göre yüzde 30 oranında 
arttı ve 19,1 milyar $ oldu. Euro bazında 

ise yüzde 21 artarak 15,9 milyar € 
olarak gerçekleşti.
• Bu dönemde, dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 23 oranında 
artarken, yan sanayi ihracatı da yüzde 
40 oranında arttı.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
yüzde 13,4 pay ile ihracat sıralamasında 
ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: OSD



692021   RADÜS DERGİSİ

Mobil, Türkiye’de hafif ticari araçlar 
için özel olarak satışa sunulan ilk 

madeni yağ ürün grubu Mobil Delvac 
Hafif Ticari Araçlar’a yeni bir üye 

daha ekledi. Mobil Delvac LCV F 0W-
30, ihtiyaca uygun olarak 10,5 ve 7 

litrelik ambalajlarla satışa sunuldu. 
Ford markalı hafif ticari araçlar için 
özel olarak geliştirilen tam sentetik 
Mobil Delvac LCV F 0W-30, şehir içi 

sürüşlerde karşılaşılan ağır sürüş 
koşullarında çalışan dizel motorlar 

için uzun motor ömrü sağlamak ve üst 
seviyede korumaya yardımcı olmak 

üzere tasarlandı. 

Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün 
ailesi şehir içinde zorlu sürüş koşullarında 
motoru korumasıyla ön plana çıkarken, 
servis dışı kalma sürelerini kısaltarak 
hafif ticari araç sürücülerine zaman ve 
maliyet tasarrufu imkanı sağlıyor. Aileye 
yeni katılan Mobil Delvac LCV F 0W-30 ile 
birlikte Mobil, hafif ticari araç kullanıcıları 
için 5 farklı çözüm sunuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle otomotivden 
endüstriyel yağlara kadar bir çok farklı 
alanda çözümler üreten Mobil, Türkiye’de 
hafif ticari araçlar için özel olarak satışa 
sunulan ilk madeni yağ ürün grubu, Mobil 
Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün grubuna 
yeni bir üye daha ekledi. Mobil Delvac LCV 
F 0W-30, ihtiyaca uygun olarak 10,5 ve 7 
litrelik ambalajlarla satışa sunuldu. Yeni 
nesil Ford markalı hafif ticari araçlar için 
özel olarak geliştirilen tam sentetik Mobil 
Delvac LCV F 0W-30, şehir içi sürüşlerde 
karşılaşılan ağır sürüş koşullarında çalışan 
dizel motorlar için uzun motor ömrü 
sağlamak ve üst seviyede korumaya 
yardımcı olmak üzere tasarlandı. Ford’un 
“WSS-M2C950-A” teknik şartnamesini 
karşılayan Mobil Delvac LCV F 0W-30; 
Ford markalı hafif ticari araçların yanı sıra, 
ACEA A5/B5 ve ACEA C2 gerekliliklerinin 
karşılanmasının istenildiği kamyonetlerde 
de kullanılabiliyor. Mobil Delvac LCV F 
0W-30’un artırılmış yakıt ekonomisine 
katkı sağlanması hedeflenirken, daha uzun 

dizel partikül filtresi ömrü ve geliştirilmiş 
düşük sıcaklık özellikleriyle ticari araç 
kullanıcılarının işini kolaylaştırması 
bekleniyor.

Hafif ticari araçlara özel 5 farklı çözüm
Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün 
ailesi şehir içinde zorlu sürüş koşullarında 
motoru korumasıyla ön plana çıkarken, 
servis dışı kalma sürelerini kısaltarak 
hafif ticari araç sürücülerine zaman ve 
maliyet tasarrufu imkanı sunuyor. Aileye 
yeni katılan Mobil Delvac LCV F 0W-30 ile 
birlikte Mobil, hafif ticari araç kullanıcıları 
için 5 farklı çözüm sunuyor. Mobil Delvac 
LCV F 5W-30, Ford WSS-M2C913-D ve Ford 
WSS-M2C913-C onaylarının tavsiye edildiği 
motorlara sahip Ford hafif ticari araçlar 
ile ACEA A5/B5 veya A1/B1 standardı 
gerektiren hafif ticari araçlar için öneriliyor. 
Mobil Delvac LCV M 5W-30, MB 229.31, 
229.51 veya 229.52 onaylı ürünlerin tavsiye 
edildiği Mercedes-Benz hafif ticari araçlar, 
ACEA C3 standardı gerektiren hafif ticari 
araçlar, VW 505 00/505 01 onaylı ürünler 
gerektiren Volkswagen hafif ticari araçlar, 
katalitik konvertörlü benzinli araçlar 
ve dizel partikül filtreli dizel araçlar için 
tavsiye ediliyor. Mobil Delvac LCV T 5W-30 
ve Mobil Delvac LCV 10W-40 ürünleri 
ise şehir içi sürüş koşullarında çalışan 
dizel ve benzinli motorlarda yağlama ve 
koruyuculuk sağlayan motor yağları  
olarak sunuluyor.

Mobil 
Delvac 
hafif ticari 
araçlar ailesi 
genişliyor
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ	 KONUSU ŞEHİR	-	YER DÜZENLEYEN
	 TARİHİ   FİRMA

OTOMOTiv	vE	 15 Haziran 2021  Otomotiv, Yedek  Fuar Takip
YAN	SANAYi	 15 Ağustos 2022  Sistemleri  Parça
SANAL	FUARi 365 Gün Tamir - Bakım
 Online Sanal Ekipmanları,
  Aksesuarlar 

CHiNA		 1 Kasım 2021  Otomotiv ve Wuhan Hannover
COMMERCiAL	 4 Kasım 2021  Yan Sanayii Çin Milano
vEHiCLES	  Fuarları  Fairs
SHOW    Shanghai Ltd.

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

AUTOMECHANiKA  18-21 Kasım 2021 Uluslararası Tüyap Fuar Hannover
İSTANBUL	 	 Otomotiv Üretim, ve Kongre Fairs
  Dağıtım ve Merkezi Turkey A.Ş.
  Tamir Fuarı

AUTOMECHANiKA 14 Aralık 2021 Uluslararası  Birleşik Arap Messe
DUBAI 16 Aralık 2021 Otomotiv Yan Emirlikleri Frankfurt
  Sanayi ve Yedek Dubai
  Parça Fuarı

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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Kız Kalesi

Kız Kalesi, Mersin’in Erdemli ilçesinde 
bulunan tarihî kale. Kıyıdan 300 m uzak-

ta Akdeniz üzerinde yer alan 15,000 m²’lik 
adada kurulu olan kale adanın büyük kıs-

mını kaplamaktadır. Deniz Kalesi olarak da 
bilinen Kızkalesi, adını da verdiği mahalle 

sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde 
kurulmuştur. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 

metredir. Burada bulunan bir yazıttan 
1199 yılında I. Leon tarafından yaptırıl-

mış olduğu öğrenilmiştir. 1361’de Kıbrıs 
Krallığı tarafından zapt edilmiştir. Stra-

bon, Roma Dönemi’nde korsanların kaleyi 
barınak olarak kullandıklarından bahset-

mektedir. Kale Bizans ve Ermeniler tarafın-
dan karadaki kale kadar önemsenmiştir. 
Kalenin girişi kuzeydedir. Burada devşir-
me malzeme kullanılmıştır. Yine zaman 
zaman moloz taşların kullanıldığı yerler 

büyük bir olasılıkla Lusignanlar Dönemi’ne 
ait olmalıdır. 192 metre uzunluğundaki 

mazgal delikleri açılmış kale suru üzerine 
üçgen, dörtgen ve yuvarlak biçiminde 8 

burç oturtulmuştur. Batıdaki sur boyunca 
uzanan iyi korunmuş bir galeri ile buradan 

denize açılan bir kapı bulunmaktadır.
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BİR ORDUYA BEDEL
Filmin Türü: Aksiyon

Yönetmen: Stephen Durham
Oyuncular: Ellen Hollman, Matt Passmore, 

Geraldine Singer, Stephen Dunlevy, Gary Kasper

Army of One, Özel Kuvvetler’de çalışan Brenner Baker’ın, 
kocasıyla yaptıkları kamp tatilinde tesadüfen kartelin 

gizli sığınağına denk gelmeleri sonucu yaşananları konu 
ediniyor. Özel Kuvvetler’e bağlı Brenner Baker, eşiyle birlikte 

bir kamp alanında tatil yapmaya karar verir. Çıktıkları 
yürüyüş sırasında, yağmurdan kaçmak için bir sığınağa 

girerler. Buranın uyuşturucu çetesinin silah deposu 
olduğundan habersizdirler. Kartel, zaten şüpheli bulduğu 
bu çiftin peşine çoktan düşmüştür. Gizli sığınağının yerini 
öğrenen Baker’ın kocasını öldürür. Baker’ın da öldüğünü 
düşünüp ikisini bir çukura atarlar. Hayatta kalan Brenner 

Baker ise onların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

SHANG-CHI VE
ON HALKA EFSANESİ

Filmin Türü: Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu
Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Awkwafina, 
Meng’er Zhang, Fala Chen

Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, kişisel 

geçmişinde büyük yer tutan The Ten Rings örgütü ve 
onun lideri The Mandarin ile karşı karşıya gelen dövüş 

sanatlarında usta Shang-Chi’nin hikâyesini konu ediniyor.
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AY IŞIĞI SOKAĞI
Yazar: Stefan Zweig

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde 
gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek 

tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir 
gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir 
eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 
1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir 
ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen 

bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman 
gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini 

kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; 
yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ liseye devam eden 

avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten 
sonra ödediği ağır bedel.

KAYIP TANRILAR
ÜLKESİ

Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle 
harmanlayan usta işi bir roman. Berlin Emniyet 

Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu 
ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal 

evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin 
sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, 
hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların 

peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. 
Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin 

olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en 

büyük askeri ve idari amiri.
2. Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en 

büyük askeri ve idari amiri.
3. Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.
4. Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl 

lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir sayrılık.
5. Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 

taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.
6. On beşinci asırda önce İtalya’da başlayan sonra 

Avrupa’ya yayılan sanat ve bilim.
7. Uzunluğu bel hizasına kadar olan ceket.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ahırdaki iki hayvan yeri arasında bölme olarak 

kullanılan kalın sırık.
2. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre 

zaman içinde farklılaşması.
3. Bakmak, beslemek, yetiştirmek.
4. Arabistan yarımadasının güneyinde bir devlet.
5. Belirli bir desenin ya da yazının farklı ölçekte 

röprodüksiyonu yapmayı sağlayan aygıt.
6. Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra 

basılmış olan yazı, resim, taş basması.
7. Önceleri tek harften, sonraları iç içe geçmiş iki ya da 

daha çok sayıda harften oluşan arma ya da marka.
8. Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında 

özellikle Kırgızlar, Kazaklar ve Özbeklerde yaygın bir 
fal türü.
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• 125 gram tereyağı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1,5 su bardağı şeker
• Yarım su bardağı su
• Yarım su bardağı süt
• 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (yenibahar, 

tarçın, mahlep, zencefil, karanfil, muskat, 
dövülmüş damla sakızı)

• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 6 su bardağı un
• Susam

Oda sıcaklığında tereyağını ve 
kalan malzemeleri ekleyerek 
karıştırın. Ele yapışmayana kadar 
hamuru yoğurun. Hamurdan 
yumurta büyüklüğünde parçalar 
koparın ve yuvarlayın. Her yerini 
susama bulayın. Sonra kendi 
kalıbın da şekillendirin ve tepsiye 
dizin. 170 derecede pembeleşene 
kadar pişirin.

Hazırlanışı

M
al

ze
m

es
i

Hatay Kömbesi
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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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