ARAÇ, ARAÇÜSTÜ EKİPMAN, İŞ MAKİNELERİ, TREYLER İMALATÇILARI DERGİSİ
ISSN: 21471754 • 2021 • YIL: 9 • SAYI: 108 • 17
2021 • YIL: 9 • SAYI: 108

10 ADET RENAULT TRUCKS D-WIDE Z.E.
EVSEL ATIK TOPLAMA HİZMETİNE KATILDI
MERCEDES-BENZ eECONIC’TEN TAMAMEN
ELEKTRİKLE ÇALIŞTIRMA DENEMELERİ

14
16
18

IVECO VE NIKOLA ELEKTRİKLİ AĞIR
KAMYONLAR İÇİN ORTAK TESİSİNİ HAYATA GEÇİRDİ
2021 RADÜS DERGİSİ

RADÜS DERGİSİ 2021

2021 RADÜS DERGİSİ

1

Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

O

Fuarcılık
sektöründe dijital
fuarların ağırlığı

tomotivden savunmaya, gıdadan hizmet
sektörüne kadar pek çok sektörün ticari
ilişkilerine yön veren dünya fuarcılık
sektöründe, dijital fuarların ağırlığının
hissedildiği bir değişim yaşanıyor.
Dünya şirketleri sağlık ve güvenlik
kaygıları nedeniyle fiziksel fuarlara karşı
çekimser yaklaşıyor. Fiziksel fuarların
yarattığı yaşamsal riskleri, ticari faaliyetlerin
sürdürülebilmesinden daha öncelikli
görülüyor. Bu durum, dünyada fuarcılık
sektöründe başlayan dijitalleşme hareketinin
yaygınlaşmasına yönelik önemli adımları
beraberinde getiriyor.
Otomotivden
savunmaya, gıdadan
hizmet sektörüne
kadar pek çok
sektörün ticari
ilişkilerine yön veren
dünya fuarcılık
sektöründe, dijital
fuarların ağırlığının
hissedildiği bir
değişim yaşanıyor.
Dünya şirketleri,
bu değişimin
izinden giderek, dijital fuarların sunduğu
zaman ve maliyet tasarrufuyla gelecek
planlarını daha akılcı stratejiler üzerine
kurgulayabileceklerini gördü. Dünya
fuarcılık sektörü de hem kayıpların hızla
telafi edilebilmesi hem de şirketlerin
ticari faaliyetlerine yeni bir boyut
kazandırılabilmesi açısından dijital fuarlara
yöneliyor.
Pandemi dönemindeki çözüm arayışlarına
cevap veren dijital fuarların, bir alternatif
olmaktan ziyade kalıcı hale getirilmesi
yönünde bir beklenti oluştu.
Dünyanın herhangi bir ülkesinde faaliyet
gösteren şirketler, bu fuarlara katılarak
varlık gösteriyor. Özellikle ihracatçılar,
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dijital fuarlar aracılığıyla uluslararası ölçekte
hareket kabiliyeti kazanıyor. Bulundukları
ülkede kendilerini tanıtma, yeni pazarlara
açılma, yeni iş birlikleri geliştirme fırsatları
elde ediyorlar. Bu durum onlara ciddi bir
maliyet ve zaman tasarrufu getiriyor. Bu
fuarlar sayesinde uluslararası ticarete yeni
aktörler eklendi. Türk fuarcılık sektörünün
dijitalleşme yönündeki adımlarını
hızlandırması, bu kazanımları daha da
artıracaktır.
Giderek daha da zorlaşan rekabet
ortamında, şirketler açısından maliyetleri en
aza indiren çözümler
büyük bir avantaj
sağlayacaktır.
Dijitalleşme
yönünde atılan her
adım, şirketlere
zaman ve maliyet
tasarrufunun yanı
sıra verimlilik artışı
da getiriyor. Dijital
fuarlar da küresel
rekabet ortamında
yüzlerce şirketi
aynı platformda
buluştururken bu amaca hizmet ediyor.
Zaman ve mekân kavramını tümüyle ortadan
kaldıran bu fuarlar, fiziksel fuarlara nazaran
daha düşük bedeller ile daha geniş bir
coğrafyaya ulaşmayı olanaklı kılıyor.
Fiziksel fuarlarda yaşanan iptaller
karşısında oluşan maliyetleri de yok ederek
şirketleri maddi açıdan güvenceye alıyor.
Üstelik fiziksel fuarlara katılım için verilen
destekler, dijital fuarlar için de sunuluyor.
Şirketler, pandeminin ağır koşullarında
faaliyetlerine yeni bir soluk kazandırmak
için bu fuarlara katılımı öncelikleri
arasına almalılar. Böylece yeni pazarlara
açılma, yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı
yakalayabilirler.
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Karsan’dan yeni %100
elektrikli model ailesi e-ATA

Karsan, Ailenin En Büyüğü
e-ATA ile Elektrikli Dönüşümün
Öncüsü Olmayı Hedefliyor. e-ATA
ile Aileyi Tamamlayan Karsan,
Tüm Boyutlarda Elektrikli Araç
Sunan İlk ve Tek Avrupa Markası
Oldu. Karsan, yeni %100 elektrikli
model ailesi e-ATA’yı tanıttı.
Kalabalık şehirlerin çevreci otobüs
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12
ve 18 metre uzunluğunda üç farklı
model olarak pazardaki yerini aldı.
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İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri
anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA,
Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki
en büyük otobüs modellerinden
oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA,
batarya teknolojilerinden taşıma
kapasitesine kadar birçok alanda
oldukça esnek bir yapı sunarak
ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.
150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı
batarya paketiyle tercih edilebilen
e-ATA, gerçek sürüş koşullarında 450
kilometreye kadar menzil sunuyor. Seri
üretime başladıklarını belirten Karsan
CEO’su Okan Baş, “Kalabalık şehirlerin
artan büyük boy elektrikli toplu taşıma
ihtiyacına esnek ve çevreci çözümlerle
cevap aradık. 2 milyon kilometrenin
üzerindeki elektrikli araç tecrübemizi
büyük boy otobüslere taşıyarak 10, 12 ve
18 metre boyutlarındaki e-ATA serimizi
geliştirdik. Böylece, elektrikli ürün
gamımızı tamamladık ve 6 metreden 18
metreye uzanan tüm boyutlarda %100
elektrikli araç sunabilen Avrupa’daki ilk
ve tek marka olduk. 10 metrelik e-ATA
için ilk siparişler Romanya’dan geldi. 10
adetlik ilk e-ATA filomuzu Aralık ayında
Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş
olacağız. Öte yandan, geçtiğimiz ay 18
metre sınıfındaki e-ATA için de 56 adetlik
bir anlaşma imzalamıştık. Bu otobüsleri
de 2022 itibariyle Romanya’nın iki farklı
şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın
mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma
çözümleri sunan Karsan, yeni %100
elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı.
Yüksek nüfusa sahip şehirlerin çevreci
otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere
pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 ve 18
metre uzunluğunda üç farklı model olarak
pazardaki yerini aldı. İsmini Türkçe’de
ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan
alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün
gamı içerisindeki en büyük otobüs
modellerinden oluşuyor. Doğuştan
elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden
taşıma kapasitesine kadar birçok alanda
oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara
hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600
kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle
tercih edilebilen e-ATA model ailesi,
normal bir otobüs rotasında yolcu
ile doluyken dur-kalk, yolcu indirmebindirme, tüm gün klimanın çalıştığı
koşullardan ödün vermeden tamamen
gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik
boyutunda 450 kilometreye kadar
menzil sunuyor. Üstelik, sahip olduğu
hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin
büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj
edilebiliyor. e-ATA model ailesiyle birlikte
artık 6 metreden 18 metre uzunluğa kadar
tüm boyutlarda %100 elektrikli toplu
taşıma araçları sunabilen Karsan, şehir içi
ulaşımdaki elektrikli dönüşüme öncülük
etmeyi hedefliyor.

“Elektrikli araçlarımız 		
iki yılda 2 milyon kilometrelik
deneyime ulaştı”
e-ATA lansmanında konuşan Karsan
CEO’su Okan Baş, “Başta Avrupa olmak
üzere tüm dünyada gelecek için daha
yaşanabilir ve çevreci adımlar atılıyor.
Şehir içerisinde durmaksızın hizmet
veren otobüslerin tamamen çevreci
hale getirilmesi de bu adımlardan bir
tanesi. Buna yönelik verilen teşvikler ve
gelişmiş ülkelerce sıfır emisyona geçişle
ilgili belirlenen hedef tarihler değişimi
hızlandırıyor. Biz de Karsan olarak bu
dönüşüme 2 yıldır öncülük ediyoruz.
Kendini kanıtlamış BMW i batarya
teknolojisine sahip, Jest ve Atak Electric’i
1 yıl gibi kısa bir sürede ardı ardına
geliştirmiş ve seri üretimine başlamıştık.
Sınıfının yaratıcısı 6 metrelik Jest Electric
ile 2020’de Avrupa pazarında segment
lideri olduk. Sınıfının en uzun menzilini
sunan 8 metrelik Atak Electric ise Fransa,
Almanya ve Romanya başta olmak üzere
Avrupa’nın dört bir yanından yüksek talep
görüyor” dedi.

“6 Metreden 18 Metreye Kadar Tam
Elektrikli Ürün Gamı ile Geleceği
Elektriklendirmeye Hazırız”
Avrupa’nın e-ATA serisi gibi büyük
sınıftaki %100 elektrikli otobüslere
önümüzdeki dönemde önemli ölçüde
ihtiyaç duyacağını belirten Karsan
CEO’su Okan Baş, “Avrupa şehir içi
otobüs pazarına baktığımızda pazarın
%83’ünü 12 ve 18 metrelik büyük boy
otobüslerden oluştuğunu görüyoruz. Öte
yandan, dizelden elektrikli otobüslere
dönüşüm ise hızla artıyor. 2024’te
satılan araçların %35’inin, 2030’da ise
en az %50’sinin tamamen elektrikli
olması bekleniyor. Bu dönüşümü
desteklemek adına Paris, Londra ve
Hamburg gibi büyük şehirler artık yeni
otobüs alımlarında sıfır emisyonlu araç
olması şartı getirdiler. Karsan ise bu
dönüşümü önceden öngörerek 5 yıl
öncesinde tüm planlamalarını buna göre
yapmıştı. Bugün pazara sunduğumuz
e-ATA serisiyle 10,12,18 m’lik %100
elektrikli otobüslerimiz ile artık pazarın
tamamında yer alıyoruz. Böylece, Karsan
olarak 6 metreden 18 metreye uzanan
tüm boylardaki elektrikli ürün gamımızla,
geleceği elektriklendirmeye hazır hale
geldik” diyerek sözlerini sürdürdü.
2021 RADÜS DERGİSİ

5

Seri üretime başladı, Romanya’ya
toplamda 66 adet e-ATA gönderecek
Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu
şekilde devam etti: “Belirttiğimiz tüm bu
yolculuğa bizler “Karsan Electric Evolution”
diyoruz. Dönüşümün sembolünü ise
“e” olarak belirtiyoruz. Yeni modelimiz
e-Ata lansmanıyla birlikte elektrikli model
ailemizin ilk üyeleri Jest Electric ve Atak
Electric de bu dönüşüm yolculuğunda
hayatlarına e-Jest ve e-Atak olarak devam
edecek. Karsan’ın Electric Evolution
adını verdiği yolculuğun duraklarından
ilki ürünlerin elektrikli olması. Sonraki
durak ise sürücüsüz toplu taşıma
araçlarına sahip olmak. Bugün ise bu
dönüşümün en önemli günlerinden bir
tanesi. Karsan olarak ilklere imza atmaya
devam ediyoruz. e-ATA serisiyle birlikte,
6 metreden 18 metreye kadar elektrikli
araç sunabilen ilk ve tek Avrupa markası
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu
anda, e-ATA model ailesinin seri üretimine
başladık. Hatta, 10 metrelik e-ATA için
Romanya’dan ilk talep geldi. 10 adetlik
ilk e-ATA filomuzu bu yılın Aralık ayında
Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş
olacağız. Öte yandan, geçtiğimiz ay 18
metre sınıfındaki e-ATA için de 56 adetlik
bir anlaşma imzalamıştık. Bu otobüsleri
de 2022 itibariyle Romanya’nın iki farklı
şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz. 35
milyon Euro tutarındaki bu anlaşma aynı
zamanda Türkiye’nin en büyük elektrikli
otobüs ihracatı olmasıyla da önem taşıyor.”

Tek şarjla tüm gün hizmet verecek
kapasiteye sahip
Esnek yapısıyla iddialı bir model olan
e-ATA’da, 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar
7 farklı batarya paketi ihtiyaca göre
tercih edilebiliyor. Maksimum batarya
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kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12
metre için 450 kWh iken, 18 metre
sınıfındaki modelde 600 kWh kapasiteye
çıkılabiliyor. e-ATA’nın tekerlere
konumlanan elektrikli hub motorları,
10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve
22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en
dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını
sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lık
azami güç, en dolu kapasitede bile tam
performans gösteriyor. Güçlü bataryaları
sayesinde e-ATA 12 metrelik modelinde
araç doluyken, gerçek otobüs rotasında
dur-kalk ve yaz koşulunda klima
açıkken tek şarjla 450 kilometreye
kadar çalışma imkânı sağlıyor. Kablolu
bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne
sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya
paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj
edilebiliyor. Böylece, aracın gün içinde
tekrar şarj edilmesine gerek kalmadan
tüm gün kullanılmasına olanak sağlıyor.
e-ATA’da kablolu şarjın yanı sıra
duraklarda şoförün araçtan inmeden

şarj etmesine imkan sağlayan yüksek
güçlü hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor.

Ayna kamera sistemi geniş görüş
açısıyla üst seviye güvenlik sağlıyor
Doğuştan elektrikli e-ATA, hafif gövdesi
sayesinde elektrikli komponentler için
sağlam bir altyapı sunarken, futuristik
dış tasarımıyla da göz dolduruyor.
Üstelik geometrisiyle yolculara iç
mekânda tam alçak tabanı sunarak,
engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor.
e-ATA model ailesi, boyut ve elektrikli
motor seçeneklerinde olduğu gibi
kapasitede de esneklik sağlıyor.
Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu
kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA
tercih edilen batarya kapasitesine bağlı
olarak 10 metrede 90, 12 metrede
100’ün üzerinde, 18 metrede ise 150’nin
üzerinde yolcu taşıyabiliyor. e-ATA,
tekerlere konumlanan elektrikli hub
motor teknolojisiyle geniş, ferah ve
ergonomik iç yaşam alanı sunarken
sürüş deneyimini de verimli hale
getiriyor. e-ATA’da bulunan VDV uyumlu
sürücü kokpit ise aracın her detayıyla
kontrol edilmesine olanak tanıyor.
Sürücüler önlerinde bulunan ekrandan
enerji tüketimi, uyarılar ve klima gibi
birçok detayı kontrol edebiliyor. Ayrıca,
ayna kamera sistemi, çarpışma uyarı
sistemi ve şerit takip uyarısı gibi birçok
önleyici sistem hem sürücülerin hem
de yolcuların güvenli seyahat etmesine
katkıda bulunuyor. Üstelik, e-ATA
ISO ISO 26262 Fonksiyonel Güvenlik
standardına uygun elektrik ve elektronik
alt yapı sayesinde de yüksek güvenlik
sunuyor.

LINAK AKTÜATÖRLER iLE
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR
Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...

•
•
•
•

15.000N’a kadar itme gücü
999 mm’ye kadar kurs boyu
12 V, 24 V, 36 V veya 48 V DC
BUS ve paralel hareket çözümleri

• IP66/ IP69K

Bize www.linak.com.tr üzerinden veya
0312 472 63 38 nolu telefon
numarasından ulaşabilirsiniz
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IVECO ve SHELL, sıfır
salınım panelinde yeni
enerji geçişine çağrı yaptı

IVECO LIVE Kanalından canlı
yayınlanan dijital etkinlikte IVECO
ve Shell; Deloitte, Uluslararası
Karayolu Taşımacılık Birliği (IRU)
ve FTI Danışmanlıktan düşünce
liderleri ve uzmanları ile, karayolu
taşımacılığında karbonsuzlaşmada
en iyi yol ve LNG ile Bio-LNG’nin
buradaki rolü hakkında bir panel
düzenledi.

Açılış konuşmasında IVECO Kamyon
Bölümü Başkanı Luca Sra, IVECO’nun
2040’a kadar fosil yakıtları tamamen
bırakacağının ve AB’nin karbon
nötr olma hedefinin 10 yıl içinde
gerçekleşebileceğinin altını çizdi.
IVECO ve Shell, “Sıfır Salınıma Doğru –
Sürdürülebilir ağır taşımacılığa giden
yol” başlığı altında sektör uzmanları ve
düşünce liderlerinin yer aldığı ortak
bir panel düzenledi. Panel, IVECO LIVE
Kanalında canlı yayınlandı ve hâlen aynı
platformdan izlenebiliyor.
Her iki şirket de karayolu taşımacılığını
karbonsuzlaştırma ve daha temiz bir
gelecek konusunda enerji endüstrisi, araç
üreticileri, müşteriler ve çeşitli kuruluşlarla
bu konuda işbirliği yapıyorlar.
Bu etkinlikte uzmanlar taşımacılık
sektörünün karbonsuzlaşması için en iyi
yolu masaya yatırdılar: Panel katılımcıları,
temiz enerji kaynaklarının daha geniş
adaptasyonu ile LNG ve Bio-LNG’nin; araç
verimliliği, hidrojen ve elektrikli çekiş gibi
gelişmeler bağlamında oynayacağı role
odaklandı. Etkinlik, Deloitte’ten Tarek
Helmi’nin sektördeki eğilimlere genel bir
bakış sunmasıyla başladı. Ardından Luca
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Sra ve Patrick Carré, IVECO ve Shell’in enerji
geçişine dair yol haritalarını paylaştılar.
Luca Sra, açıklamasında hava kalitesi
ve iklim değişikliği meselelerini ciddiye
aldıklarını ve bu nedenle 2040 yılına kadar
fosil yakıt kullanımını tamamen bırakma
hedeflerine bağlı olduklarını belirtti.
Sektörün karbonsuzlaşmasının yalnız
gerekli değil, aynı zamanda mümkün de
olduğunun altını çizen Sra, paydaşların
güçlerini birleştirerek teknolojinin gelişimi
ve Bio-Metan ile ağır taşımacılık sektöründe
karbondioksit salınımlarını azaltma
hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.
Panelde düşük salınımlı araçlar için
düzenli olarak talebin arttığı, 2015’te niş
bir ürün olan LNG’li kamyonların bugün
%4’lük paya eriştiği, LNG ve Bio-LNG’nin
faydalarına değinilirken Bio-Metanın da
AB içerisindeki gaz kullanımında %17’lik
bir paya ulaştığı ve bunun önümüzdeki
yıllarda artmasının beklendiği belirtildi.
Gazla çalışan kamyonların; yasal,
ekonomik ve teknolojik açılardan
tartışılmasının ardından, farklı alanlardaki
şirketlerin iş birliklerinin öneminin
vurgulanması ve LNG ile Bio-LNG’nin
sürdürülebilirlik yolunda teşvik edilmesi
çağrısı ile panel son buldu.

DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
2021 RADÜS DERGİSİ
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Prometeon
Tyre Group
Türkiye’deki
yatırımlarına
aralıksız
devam
ediyor

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı
tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys
markalarının yanı sıra Formula, Pharos
ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari
lastikler üreten Prometeon Tyre Group’un
yeni Ar-Ge Merkezi, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın
katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle
açıldı. Sektöründe Bakanlık lisanslı ilk ArGe Merkezi olan ve bu yeni yatırımla şimdi
daha da büyüyen Prometeon’un yeni Ar-Ge
merkezi açılış törenine; Prometeon Tyre
Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi,
Prometeon Tyre Group Global CTO’su
(Üretimden ve Teknolojiden Sorumlu
Global Direktör) Alexandre Bregantim,
Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Lale Cander, Kocaeli yerel yönetimi,
Prometeon Türkiye yönetim ekibi ve
çalışanları katıldı. Tören pandemi nedeniyle
kısıtlı sayıdaki davetli eşliğinde ve pandemi
önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Varank: “Prometeon tarafından üretilen
ve tüm dünyaya satılan ticari lastikler
Türk mühendislerinin imzasını taşıyacak”
Ar-Ge Merkezi’nin ihracata olan önemine
değinen Türkiye Cumhuriyeti Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu
değerlendirmelerde bulundu:

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı
tek şirketi Prometeon’un, Türkiye’nin
ilk lastik fabrikası Kocaeli üretim
tesisinde yer alan ve yaklaşık 15
milyon dolar yatırım yapılan yeni
Ar-Ge Merkezi, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa
Varank’ın katılımıyla düzenlenen
törenle açıldı.
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“Bilhassa lojistik sektörü ve ağır
vasıta sürücüleri Pirelli gibi lastiklerin
üretimini yapan Prometeon’u yakından
tanırlar. Türkiye’nin ilk lastiğini üreten
ve Prometeon’un dünyadaki dört
üretim tesisinden biri olan bu fabrika,
Grubun ürün teknolojisi açısından
en gelişmiş fabrikası. Gerek yaptığı
üretim ve ihracatla gerekse sağladığı
istihdamla ülkemiz için önemli bir
değer. Toplam üretiminin yaklaşık yüzde
50’sini dünyanın farklı pazarlarına ihraç
ederek ülkemizin cari dengesine de
önemli bir katkı sağlıyor. Bugün açılışını
yaptığımız Ar-Ge Merkezi sayesinde de
Prometeon tarafından üretilen ve tüm
dünyaya satılan ticari lastikler bundan
böyle Türk mühendislerinin imzasını
taşıyacak. Şu ana kadar TÜBİTAK ile
30’a yakın ortak proje ve 8 patent
geliştiren Prometeon’un kapasitesi, yeni
Ar-Ge yatırımları ile daha da artacak.
Prometeon Lastik Grubu ayrıca, iklim
değişikliği konusunda inisiyatif alan
değerli yatırımcılarımızdan bir tanesi. Bu
yeni Ar-Ge Merkezi, yakıt tüketimini ve
karbon salımını azaltan lastikler üzerinde
önemli çalışmalar yürütüyor. Ben şahsen,
yakın zamanda çok yenilikçi ürün ve
yöntemler geliştireceklerine inanıyorum.

Bu vesileyle, bu önemli Ar-Ge Merkezi
yatırımını ülkemize kazandıran Prometeon
Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimi
sunuyorum. Prometeon Türkiye’nin yeni
Ar-Ge Merkezi’nin ülkemize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.”

“2020’de Türkiye, Prometeon Tyre
Gorup içinde en fazla büyüyen
pazar oldu”
Türkiye’nin Prometeon Tyre Group
içerisinde en fazla büyüyen pazar
olduğunun altını çizen Prometeon Tyre
Group Genel Müdür Vekili Roberto
Righi: “Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi
kapsayan “Türkiye-Orta Doğu-AfrikaRusya” bölgesinin idari üssü. Bizim için
çok önemli bir yere sahip olan bu güzel
ülkede; tüm dünyada salgının etkisini
çok kuvvetli hissettiğimiz bir yılda, üretim
kapasitemizi artırmayı başarmanın
mutluluğunu yaşadık.
Bu süreçte Türkiye lastik pazarı
ortalamasının üzerinde bir büyüme
oranı yakalayarak pazar payımızı artırdık.
Grubumuz dünyada küresel pandemiye
ve küçülen lastik pazarına rağmen 2020
yılını önemli başarılarla geride bıraktı.
Prometeon Tyre Group olarak ürettiğimiz

lastiklerle hayati değere sahip ürünleri
taşıyan ağır vasıtalara var gücümüzle
destek olmaya, tüm dünyada taşımacılık
ve lojistik sektöründeki kritik faaliyetlerin
aksamaması için üretim yapmaya devam
ettik. 2020’de Türkiye pazarı, yurtdışı
pazarlar arasında en fazla büyüyen
pazar oldu. 2021’in ilk yarısında pazarın
yaklaşık %12 üzerinde gerçekleştirdiğimiz
büyümenin yanı sıra Türkiye’ye olan
güvenimizi Ar-Ge Merkezi yatırımımızla
da taçlandırdık. Türkiye’deki yeni Ar-Ge
Merkezimiz Grubun dünya çapındaki
en büyük araştırma ve geliştirme tesisi
konumunda yer alıyor” dedi.

Prometeon’dan Türkiye’ye 6 yılda
160 milyon dolarlık yatırım
Öte yandan Prometeon Tyre Group
olarak bugüne kadar yapılan yatırımların
Türkiye’nin potansiyeline duyulan güvenin
bir göstergesi olduğuna dikkat çeken
Righi, “2017’de başladığımız yatırımlar
2023 yılında toplam 160 milyon dolara
ulaşacak. Yıllık üretim kapasitemizi 1,5
milyon lastiğe yükselterek 2017’den
2020’ye uzanan yatırım hedefimizi de
tamamlamış olduk. Bu sayede Türkiye
pazarı içinde en yüksek ticari lastik
üretim adedine sahip olduk. 2021-2023
yılları arasında 40 milyon dolarlık yatırım
hedefimiz çerçevesinde hem teknolojik
ihtiyaçlar hem de üretim kapasitesi
iyileştirmeleri için fabrikamıza düzenli
olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Bu miktarın 15 milyon doları yeni Ar-Ge
Merkezimizin tamamlanması için tahsis
edilecek. Ar-Ge çalışmalarına her yıl
düzenli olarak ayırdığımız bütçe, grubun
cirosunun yaklaşık %3’ünü oluşturuyor”
değerlendirmelerinde bulundu.

“Türkiye’ye uzun vadeli yatırımlar
yapan tüm yatırımcıların kazançlı
çıkacağına inanıyoruz”
Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Lale Cander doğrudan yatırımın
Türkiye pazarı için büyük öneme
sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye
sürekli gelişen, büyüyen ve üreten
bir ülke. Kocaeli’deki Türkiye’nin ilk
lastik fabrikasında 60 yılı aşkın tecrübe
ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Prometeon Ar-Ge Merkezi, Türk lastik
pazarındaki Bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge
Merkezi olup, yeni yatırımımız Türk
mühendislerinin geliştireceği ürünlerle
çalışmalarımıza hız kazandıracak”
değerlendirmesini yaptı.
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Ayrıca pandeminin neden olduğu
belirsizlik ortamına rağmen Türkiye’de
yatırımlarını ara vermeden sürdürdüklerini
belirten Cander: “Türkiye’nin ilk lastik
fabrikası olmamızın da bize verdiği bilgi
birikimi, tecrübe ve güçle Türkiye’yi
daima uzun vadeli analizlerle anlamaya
çalışıyoruz. Biz Türkiye’ye uzun vadeli
yatırımlar yapan tüm yatırımcıların
kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Bu
doğrultuda stratejik planlar yapıyor ve
çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunun
en somut göstergesi de Prometeon’un
Türkiye’deki faaliyetlerine başladığı
günden itibaren istikrarlı bir şekilde
büyümesi ve yatırımlarına devam
etmesidir. Türkiye’nin Ar-Ge gücünü
destekleyen bu yeni yatırımımız, A’dan
Z’ye Türk mühendislerce yaratılan teknoloji
ve mühendisliğimizin global arenada
rekabeti hepimizi gururlandırıyor” dedi.

Yeni Ar-Ge Merkezi, Prometeon’un
gelecek hedeflerinde çok daha
önemli bir rol oynayacak
Kocaeli fabrikasındaki Ar-Ge Merkezi
yatırımının Türkiye’nin rolü için oldukça
kritik olduğunu vurgulayan Prometeon Tyre
Group Global CTO’su Alexandre Bregantim
şunları söyledi: “Prometeon Tyre Group
olarak, Türkiye’ye 2023 yılına kadar 160
milyon dolar yatırım yapmak üzere yola
çıktık. Kocaeli’deki fabrikamızı grubumuzun
en büyük ticari lastik üretim merkezine
dönüştürdük. Üretim kapasitemizi 1,5
milyon adete çıkardık. Üstelik Türkiye,
grubun en gelişmiş teknolojiye sahip
fabrikası olarak Prometeon’un en premium
pazarları olan Avrupa ve Türkiye için
üretimde başrolü üstleniyor.
Prometeon Tyre Group olarak ciromuzun
yaklaşık %3’ünü inovasyon yatırımlarına
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ve CO2 emisyonlarını azaltan yeni lastik
teknolojileri geliştirmek için çalışıyoruz.
Bugün %100 sürdürülebilir materyallerle
üretim için hammadde tüketimini, sanal
modelleme ile de test ürünü sayısını azaltma,
ömrünü tamamlamış olan lastiği hammadde
olarak geri dönüştürme, ayrıca fosil ve
yenilenebilir materyaller kullanımına yönelik
geliştirme çalışmaları yapıyoruz.”

İstihdamın yanı sıra geliştirilen
prototip ve patent sayısı da artırılacak

harcıyoruz. Köklü bir geçmişe sahip
olduğumuz Türkiye’ye olan güvenimiz
sonucu Ar-Ge merkezimize çok ciddi bir
yatırım yaptık. Böylece Ar-Ge merkezimiz
grubun gurur kaynağı olan Prometeon
teknolojisinde kritik bir role sahip olacak.
Sürdürülebilirliği her zaman gündeminde
tutan ve bunu inovatif çözümlerle
destekleyen bir grup olarak Prometeon
Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde yakıt tüketimini

1960 yılında Türkiye’nin ilk lastik fabrikası
olan ve pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren
Kocaeli fabrikasında 15 milyon dolarlık
Prometeon Ar-Ge Merkezi yatırımı tamamlandı. Bu yatırımla Türkiye’nin Prometeon
Grubu’ndaki rolü daha da önem kazanıyor.
Şirketin, Türkiye’de cirodan Ar-Ge çalışmalarına ayırdığı pay yükselirken, endüstriyel
ve ticari lastiklerin Ar-Ge’si Türk mühendislerine emanet ediliyor. Yatırımla birlikte
Türkiye’deki Ar-Ge ekibi yaklaşık 100 kişiye
yükselirken Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen
prototip ve patent sayısı da artacak.
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10 adet Renault Trucks
D-Wide Z.E, Evsel atık
toplama hizmetine katıldı

Paris yakınlarındaki
Neuilly-sur-Seine Belediyesi, evsel
atıkların toplanması için elektrik
enerjisinden yararlanmaya karar
verdi. Bu bağlamda SUEZ, ilave on
adet yüzde 100 elektrikli Renault
Trucks D Wide Z.E kamyon ile
filosunu güçlendirdi.
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berlitti. Renault Trucks, 2025 yılına kadar
satışlarının yüzde 10’unun elektrikli araçlar
olmasını hedefliyor.
SUEZ Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Fransa Başkan Yardımcısı Fabrice
Rossignol ise; “Renault Trucks, uzun
süredir devam eden iş birliğimiz
çerçevesinde tam elektrikli araçlar
açısından SUEZ’in beklentilerini
mükemmel bir şekilde karşılıyor. Birlikte
geliştirdiğimiz operasyonel uzmanlık,
vatandaşların yaşam kalitesini korurken
çevre dostu ve sürdürülebilir atık toplama
operasyonlarını yönetmek isteyen
Neuilly-sur-Seine gibi yerel otoritelerin
gereksinimlerini karşılamamızı sağlıyor.
Bu ortaklık, aynı zamanda SUEZ Group’un
2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını
yüzde 45 oranında azaltma hedefiyle de
örtüşüyor” şeklinde açıklıyor.

İlk Renault Trucks D Wide Z.E.’nin birkaç ay
operasyonlarda kullanılmasının ardından
SUEZ ve Renault Trucks, işbirliklerine
ilişkin olumlu bir değerlendirme yaparak
vatandaşların yaşam kalitesine daha
saygılı projeler geliştirmeye odaklandılar.
Bu yeni nesil atık toplama araçları,
bölgede herhangi bir kirletici veya CO2
yaymadan atıkları toplayacak.

olarak; “Bu kapsamda bir sözleşme,
elektrik teknolojisinin olgunluğunu ve
pazarın eğilimini gösteriyor. Elektrikli
kamyonlarımız, müşterilerimizin
operasyonel ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılıyor. Tüm göstergeler, yeşile dönüyor
ve öncüler olarak araçların satışlarında
daha az engelle karşılaşıyoruz” diye

Neuilly-sur-Seine Belediye Başkanı
Jean-Christophe Fromantin, şehrin
hizmet kalitesini artırmaya yönelik özel
gereksinimlerini karşılayan bu yeni
araçların kullanılmasından duydukları
memnuniyeti açıklıyor; “Bu sıfır emisyonlu
kamyonlar, karbon ayak izimizi azaltmaya
yönelik iddialı yaklaşımımızın bir
parçası. Filomuzun neredeyse yüzde
39’unun elektrikli araçlardan oluştuğu
Neuilly-Sur-Seine Belediyesi olarak
kamu hizmetlerinde kullanılan araçların
karbondan arındırılmasında öncüyüz.”

SUEZ ve Renault Trucks, CO2 emisyonlarını
azaltmak ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışmalarına devam
ediyor. İlk D Wide Z.E. kamyonun Temmuz
2020’de 63.000 sakininin bulunduğu bölgede atık toplama hizmetleri için çalışmaya
başlamasının ardından SUEZ ve Renault
Trucks, bu ortaklığın olumlu bir değerlendirmesini yaptı. Evsel atıkların toplanması
için çok uygun olan elektrik teknolojisi, sıfır
yerel emisyon ve %95’e kadar azaltılan CO2
emisyonu ile ekolojik ayak izine ve hem
kullanıcılar hem de vatandaşların konforuna büyük bir katkı sağlıyor.
Bu ilk değerlendirme ayrıca, kabin
ısıtmasının programlanması ve sıkıştırma
döngüsünün sayısı, kaldırma işlemlerinin
sayısı ve mekanizmaların hızı dahil olmak
üzere ekipmanın çalışmasının optimize
edilmesi gibi bazı teknik ayarlamaların
yapılmasını da sağladı.
Renault Trucks Fransa Genel Müdürü
Christophe Martin, konuyla ilgili
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Mercedes-Benz
eEconic’ten tamamen
elektrikle çalıştırma
denemeleri

Mercedes-Benz eEconic’in belediye kullanımı için tamamen
elektrikle çalıştırma denemeleri tüm hızıyla devam ediyor.
Mercedes-Benz eEconic’e yapılan testler, aracın güvenliği,
performansı ve dayanıklılığına odaklanıyor. Çöp toplama
işlemleri, araç için ideal bir uygulama alanı oluşturuyor.
27 tonluk Mercedes-Benz eEconic’in menzili, normal çöp
toplama güzergâhlarının büyük çoğunluğunu, yol üzerinde
şarj doldurma ihtiyacı duymadan tamamlamaya yetiyor.
eEconic, eActros’u temel alan araç mimarisi ile Daimler
Trucks’ın küresel platform stratejisinden yararlanıyor.
16 RADÜS DERGİSİ 2021

Güvenli, verimli, ergonomik, çevre dostu

Mercedes-Benz Trucks, bir dizi yoğun test
ile batarya-elektrikli eEconic’in belediye
operasyonları için geliştirilmesi hedefi
doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerliyor.
Test mühendislerinin denemelerdeki odak
noktası, aracın güvenliği, performansı ve
dayanıklılığı. eEconic’in yaz ve kış aylarında
akü ve güç aktarım sistemi testlerinde
de kendini kanıtlaması gerekiyor. Araç
ayrıca gürültü ölçümleri, elektromanyetik
uyumluluk (EMC) ve bozuk yolda test
sürüşleri gibi ilave denemelere de tabi
tutuluyor. Testler tamamlandıktan sonra
eEconic bir sonraki adıma, yani gerçek hayat
koşullarında müşteri denemelerine geçecek.
eEconic’in araç mimarisi, Daimler
Trucks’ın küresel platform stratejisinden
faydalanıyor. Alçak tabanlı kamyon, ağır
hizmet dağıtım operasyonları için haziran
ayı sonunda dijital dünya lansmanı
gerçekleştirilen eActros’u temel alıyor.
Bu sebeple eEconic’in merkezi teknik
özellikleri, eActros’unkilerle büyük
ölçüde aynı. eEconic, çöp toplama aracı
konfigürasyonuyla, gelecekte Econic’in
tipik çöp toplama güzergâhlarının büyük
çoğunluğunu yolda şarj etmeye gerek
kalmadan tamamlayabilecek ve yerel
olarak CO2 nötr ve sessiz olacak.
Mercedes-Benz Special Trucks Başkanı Dr.
Ralf Forcher; “eEconic’i son derece geniş
bir test serisine tabi tutuyoruz. Bugüne
dek aldığımız sonuçlar, konseptimizin
doğru yolda olduğunu gösterdi. eEconic,
çöp toplama aracı olarak kullanım
için ideal. Yüksek dur-kalk sürüş oranı,
güvenilir seviyede planlanabilen, ortalama
100 km’lik günlük rotalar ve bataryaların
müşteri depolarında şarj edilebilmesi,
bataryalı-elektrikli alçak tabanlı kamyonun
görev profili için ideal bir kullanım türü
oluşturuyor.” dedi.

Geleneksel Econic’in müşteriler tarafından
büyük rağbet gören kendini kanıtlamış
özellikleri, eEconic’in de bir parçası. Örneğin,
“DirectVision Sürücü Kabini”nin alçak
koltuk pozisyonuna sahip derin panoramik
ön camı, sürücüye diğer yol kullanıcıları
ile doğrudan göz teması sağlıyor ve yol
trafiğine son derece iyi bir genel bakış
sunuyor. Ek olarak; dört kişiye kadar alan
sunan geniş sürücü kabininin alçak giriş ve
çıkışı, ergonomik avantaj sağlıyor. eEconic,
özellikle kentsel kullanımda, yalnızca yerel
olarak CO2 nötr tahrik sistemiyle değil,
sabahın erken saatlerinde daha düşük
gürültü emisyonuyla da öne çıkıyor.

Aynı mimari, farklı görev profili:
eActros temelinde eEconic

Danışmanlık hizmeti dahil bütünsel
bir ekosistem

Teknik açıdan müsaade edilen azami
yüklü kütlesi 27 ton olan eEconic, ilk olarak
6x2/NLA tekerlek düzenine sahip bir çöp
toplama aracı konfigürasyonuyla piyasaya
sunulacak. eActros’ta olduğu gibi,
eEconic’in teknolojik kalbini, iki entegre
elektrikli motor ve iki vitesli şanzımana
sahip bir elektrikli aks olan tahrik ünitesi
oluşturuyor. eEconic seri üretim modelinin
bataryası, her biri yaklaşık 105 kWh [*1]
enerji kapasitesine sahip üç batarya paketi
ile donatılacak. Her iki sıvı soğutmalı
motor da 330 kW’lık sürekli motor
gücü ve 400 kW’lık azami performans
üretiyor. Ek olarak, öngörülü sürüş
sırasında, elektrik enerjisi reküperasyon
yoluyla geri kazanılabiliyor. Bu, özellikle
çöp toplama esnasındaki dur-kalk
işlemleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
Günlük güzergâhlar tamamlandığında,
elektrikli kamyonun bataryaları müşteri
depolarında bulundurabileceği hızlı
şarj istasyonlarında, 160 kW’a kadar şarj
edilebiliyor.

Mercedes-Benz Trucks, nakliye şirketlerine
eMobilite yolunda her aşamada yardımcı
olmak için, tıpkı eActros’ta olduğu gibi,
eEconic’i, sunduğu tavsiye ve hizmetlere
ek olarak, aracın kapasite kullanımını
artırmayı ve toplam sahip olma maliyetini
optimize etmeyi amaçlayan bir dizi dijital
çözümü içeren zengin bir eko-sistemin bir
parçası olacak şekilde tasarladı. Örneğin,
bir müşterinin mevcut güzergâh planlarını
kullanarak, elektrikli kamyonlar için son
derece gerçekçi ve anlamlı bir kullanım profili
oluşturmak mümkün. Bu e-Danışmanlık
hizmeti sadece deponun elektrifikasyonunu
içermekle kalmayıp, müşteri istediği takdirde
aynı zamanda şarj altyapısı ve elektrik
şebekesine bağlantı ile ilgili planlanma,
gerekli başvuruların yapılması ve kurulum ile
ilgili tüm soruları da kapsıyor.

Batarya ve yakıt hücreli tahrik
sistemleri ile ürün yelpazesini
elektriklendirmek
Daimler Truck AG, 2039 yılına kadar Avrupa,
Japonya ve Kuzey Amerika’da yalnızca
sürüş sırasında (“Depodan tekerleğe”)
CO2 nötr olan yeni araçlar sunma hedefini
benimsedi. Daimler Truck AG, ana satış
bölgeleri Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri
ve Japonya’da araç portföyünün 2022
yılına kadar seri üretim Batarya Elektrikli
Araçlara sahip olmasını planlıyor. Şirket,
araç portföyüne 2027 yılından itibaren seri
üretim hidrojen bazlı yakıt hücreli araçlar
ekleyerek yelpazesini zenginleştirmek
istiyor. Nihai hedef, 2050 yılına kadar
yollarda CO2 nötr ulaşımı gerçek kılmak.
[*1] Bu miktar yaklaşık olarak sistemin
çalışmasını sürdürmek için gerekli güvenlik ve
performans sınırları dahil olmak üzere yeni bir
batarya paketinin enerji içeriğine karşılık gelir.
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IVECO ve
Nikola
elektrikli ağır
kamyonlar
için ortak
tesisini
hayata
geçirdi

Küresel ticarî araç üreticisi IVECO ile
sıfır salınımlı ağır kamyonlar ve ilgili enerji
çözümlerinde uzmanlaşan ABD merkezli
Nikola arasındaki ortaklıkta üretim yolculuğu
Almaya’nın Ulm kentinde başlıyor. IVECO ve Nikola
işbirliği ile lansmanı gerçekleşen ve yıl sonunda
üretime geçmesi beklenen Nikola Tre elektrikli
çekicinin, Ulm, Almanya’daki üretim tesisiyle
heyecan verici yeni bir sayfa açılıyor.
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Bir CNH Endüstriyel (NYSE: CNHI / MI: CNHI)
markası olan IVECO ve Nikola Şirketi (NASDAQ:
NKLA) tarafından bu kilometre taşına söz verildiği
gibi rekor hızda erişildi. Burada üretilecek ilk Nikola
Tre modelleri 2022’de ABD’deki seçili müşterilere
teslim edilecek. Pilli elektrikli modelin üretimine ek
olarak Nikola Tre’nin hidrojen yakıt hücreli çekici
prototipi de etkinlikte sergilendi. Bu model, Ulm’da
2023 sonunda üretime geçecek.

Ulm’deki üretim tesisi açılış etkinliği
Covid-19 standartlarında ulusal ve
uluslararası paydaşlar ile medyadan 100
civarında kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Etkinlikte CNH Endüstriyel Ticarî ve Özel
Araçlar başkanı ve IVECO Grubunun
yöneticisi olan Gerrit Marx, Nikola’nın
CEO’su Mark Russell, Baden-Württemberg
Eyaleti Ulaşım Bakanı Winfried Herrmann,
Ulm kentinin İlk Belediye Başkanı Martin
Bendel ve İtalya Stuttgart konsolosu
Massimiliano Lagi hazır bulundu.

araçlar için nihaî montaj noktası
olma özelliğini barındırıyor. IVECO ve
Nikola’nın ortak yatırımını temsil eden
bu üretim programı 160 tedarikçiyi
içeriyor. Üretim hattının şu anda yılda
bin araç üretebilecek kapasitede olduğu
belirtilirken ileriki yıllarda bu kapasitenin
yükselmesi bekleniyor. Tesis, Global
Üretim programının standartlarına göre
işleyecek; sıfır atık, sıfır kaza, sıfır hata ve
sıfır stok. Tamamen dijital tesis yönetimi
de %100 takip edilebilirlik ve kâğıtsız

operasyon sağlayacak.
Nikola CEO’su Mark Russell ise
konuşmasında bu yeni ve güzel tesisi
hayata geçirdikleri için IVECO ve Nikola
çalışanlarına şükranlarını belirtti ve bu
günün sıfır salınımlı taşımacılıkta küresel
lider olma vizyon ve stratejisine sahip
Nikola’nın tarihindeki önemli bir kilometre
taşı olduğunu söyledi.

Gerrit Marx, yaptığı açılış konuşmasında
ortaklıklarını açıkladıkları Eylül 2019’dan
beri endüstride ve pandemi nedeniyle
küresel bağlamda karşılaştıkları güçlüklere
karşın yoğun çalışma ile orijinal planlara
uygun bir şekilde işi tamamladıklarının
altını çizerken IVECO’nun kanıtlanmış
uzmanlığı sayesinde Nikola’nın
teknolojisini geliştirebileceği bir platform
sağladığını belirti ve şimdiki odaklarının
iklim dostu uzun ve kısa mesafe ağır
taşımacılıkta başarıya ulaşarak liderliği
almak olduğunu söyledi.

Güvenli, güvenilir, yüksek performanslı
bir sıfır salınımlı taşımacılık çözümü olarak
tasarlanan Nikola Tre, sektöre değişim
getiriyor. IVECO S-WAY platformunu temel
alan araçta FPT Endüstriyelle birlikte
üretilen elektrikli aks ve Bosch tarafından
sağlanan yakıt hücresi teknolojisi ile
çeşitli anahtar parçalar yer alıyor. Takımlar,
birlikte hem yakıt hücresi hem de pilli
tahrik teknolojisine uygun modüler
bir platform tasarladılar. İlk etapta pilli
versiyonun piyasaya sürülmesinin ileride
menzil arttırıcı bir teknoloji olan yakıt
hücresine geçmeden önce platformun
olgunlaşmasını sağlayacağı düşünülüyor.

25 Bin metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 50 bin metrekarelik alanda yer
alan Ulm’daki üretim tesisi, elektrikli

IVECO Nikola elektrikli çekiciler ABD
dışında tüm dünyada IVECO bayi teşkilatı
tarafından satılacak.
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Otokar’ın elektrikli
otobüsü
Münih’te
Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, Avrupa’nın önemli
fuarları arasında yer alan ve bu yıl Münih’te “Bundan sonra
bizi ne hareket ettirecek?” sloganıyla düzenlenen IAA
Mobility 2021’de, 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra
ile yer aldı. Otomotiv dünyasının en önemli buluşmasında
Otokar’ın yenilikçi elektrikli otobüsü, Webasto iş birliği ile 6
gün boyunca 2 bin ziyaretçi taşıdı.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni tip koronavirüs
pandemisi sonrasında Avrupa’nın ilk yüz yüze otomobil
fuarı IAA Mobility 2021’de 12 metrelik şehir içi elektrikli
otobüsüyle yer aldı. Son 10 yılda 1,3 milyar TL’lik Ar-Ge
harcaması ile alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli
ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan
ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs üreticisi unvanına sahip
olan Otokar’ın Webasto pilleri ile güçlendirilen Kent Electra
otobüsü fuar boyunca yolcu taşımacılığı yaptı.
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50’den fazla ülkesinde
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan
Otokar›ın elektrikli otobüsü IAA Mobility 2021’de emisyonsuz
araçlar için tahsis edilen “Blue Lane” hattında hizmet verdi.
Kent Electra, Webasto iş birliği ile 6 gün boyunca fuar alanı ve
şehir merkezi arasında 1000 kilometrenin üzerinde yol yaptı
ve 2 bini aşkın fuar ziyaretçisini taşıdı.
Dinamik, zarif, modern tasarımıyla dikkat çeken Kent
Electra; daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük
işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak
hedefiyle tasarlandı. Otokar Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen,
Voith şanzımanlı Kent Electra, tasarımının yanı sıra konforu,
teknolojisi, güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle
Münih’te dikkatleri üzerinde topladı. Tam şarjla topografya
ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde
menzil sunabilen Kent Electra, Münih IAA Mobility 2021’de
de yolcuların beğenisini kazandı.
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HMK 235 LCSR

Güç

: 128,4 kw
(175 HP) @2000rpm
Tork
: 670 Nm @1600rpm
Çalışma Ağırlığı : 26.630 kg
Kova kapasitesi : 1 m³
Dönüş Yarıçapı : 2250 mm

HMK 65 ZT

Hidromek yeni ürünlerini
fuarda tanıttı

Güç
: 45 Kw (60 HP) @2200 rpm
Tork
: 225 Nm @1500 rpm
Çalışma Ağırlığı: * 6950 kg (tek parça bom)
* 7100 kg (2 parça bom)
Kova Kapasitesi: 0,18 m³
Dönüş Yarıçapı: * 2780 mm (tek parça bom)
* 2770 mm (2 parça bom)
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HİDROMEK YENİ ÜRÜNLERİNİ 66. NORDBAU FUARI’NDA TANITTI

HİDROMEK yeni ürünleri HMK 65 ZT
midi ve HMK 235 LCSR kısa kuyruk paletli
ekskavatörleri Almanya’nın Neumünster
kentinde düzenlenen Nordbau 2021
Fuarı’nda tanıttı. Büyük ilgi gören yeni
ürünleriyle birlikte HİDROMEK fuarda motor
greyder, lastikli yükleyici ve kazıcı yükleyici
ürün gruplarından yenilikçi ürünlerini de
sergiledi. Her yıl 13 ülkeden 800’ün üzerinde
katılımcının 63 binden fazla ziyaretçi ile
buluştuğu Nordbau Fuarı, 8-12 Eylül 2021
tarihleri arasında 66’ncı kez kapılarını açtı.
Bu yıl da fuarda yerini alan HİDROMEK, H4
Serisine ait paletli ve lastikli ekskavatörleri ile
birlikte HMK 600 MG motor greyder, HMK
640 WL lastikli yükleyici ve HMK 102B Alpha
kazıcı yükleyiciyi ziyaretçilerle buluşturdu.

H4 SERİSİ: HIZLI, VERİMLİ, ÜRETKEN
Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpaze
sunan H4 Serisi ekskavatörler, yüksek
performansı ve seriliği ile öne çıkıyor.
Geliştirilmiş hidrolik tasarımı ile hızlı,
üretken ve verimli şekilde üretilen H4
Serisi, az yakıtla daha fazla iş üretiyor. Bu
sayede, HİDROMEK ekskavatörler artık her
zamankinden daha fazla kazanç sağlıyor.
Tasarım sürecinde operatörün makineyi
kolay, güvenli ve konforlu kullanması
amaçlanan H4 Serisinde, geliştirilen
elektronik sistem ile makine durum tespiti
ve ilave donanımların entegrasyonu
kolaylaşıyor. ROPS & FOPS standardına
sahip H4 kabinleri maksimum güvenlik
ve dayanıklılık sunmak üzere tasarlanıp,
üretiliyor. İş güvenliğine özel önem
verilerek tasarlanan H4 Serisi, sağ ve arka
kameralarda kör noktayı en aza indirerek
mükemmel görünürlük sağlıyor. Ayrıca,
LED farları ile gece görüş kapasitesini
önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni seri
makinelerde bulunan kırmızı renkli
tutamaklar ve uyarı etiketleri de operatör
güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

HMK 65 ZT İLE MÜKEMMEL
MANEVRA KABİLİYETİ

HMK 640 WL İLE 			
AZ ZAMANDA DAHA ÇOK İŞ

Fuarda büyük ilgi gören H4 Serisinin yeni
ürünleri HMK 65 ZT midi ve HMK 235
LCSR kısa kuyruk paletli ekskavatörler dar
alanlarda sağladıkları çalışma kolaylığı ile
dikkat çekiyor.

26.3 ton çalışma ağırlığına, 4,2 m³ kova
kapasitesine sahip HMK 640 WL lastik
tekerlekli yükleyici, 324 HP güç ve 1600
Nm tork sağlayan Mercedes motoru ile
çevrim sürelerini kısaltarak kullanıcısına
düşük yakıt tüketimi ile kısa sürede yüksek
yükleme olanağı sağlıyor. HMK 640
WL ağır hizmet tipi yükleyici ile yüksek
koparma gücü ve mükemmel kontrol
kabiliyeti elde ediliyor. Zorlu çalışma
koşulları düşünülerek kullanılan aksı ve
komponentleri ile uzun yıllar dayanıklılık
ve verimlilik sunuyor. ROPS/ FOPS
sertifikalarına sahip, ergonomik operatör
kabini ile konfor ve yüksek güvenlik ön
planda tutuluyor. Ayrıca, 35 derece yana
yatabilen kabini ile servis kolaylığı da
sağlıyor. Reddot Award, German Design
Award, Good Design ve Automotive
Brand Contest gibi uluslararası tasarım
ödüllerini kazanan HMK 640 WL lastik
tekerlekli yükleyici, maden ve taş ocağı
işletmelerinde, beton santralleri ve
endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih
ediliyor.

Yeni HMK 65 ZT midi ekskavatör, yüksek
performanslı motoru, seriliği ve kısa
dönüş yarıçapı sayesinde sağladığı
mükemmel manevra kabiliyeti ve
kullanım kolaylığı ile özellikle şehir içi ve
dar alanlarda üstün performans sağlıyor.
Kompakt yapısı sayesinde özellikle inşaat,
peyzaj, malzeme döşeme ve tesviye
gibi farklı işlerde kullanıcılarına güçlü
ve hassas çalışma imkanı sunan HMK
65 ZT, sahip olduğu geniş görüş açısı ile
konforlu, rahat çalışma imkanı sağlıyor.

HMK 235 LCSR DAR ALANLARDA
ÇALIŞMALARI KOLAYLAŞTIRIYOR
Geliştirilmiş hidrolik sistem tasarımı ile
üretilen yeni H4 Serisine ait HMK 235
LCSR kısa kuyruk paletli ekskavatör, hızlı,
verimli ve üretkenliğinin yanı sıra kısa
kuyruk yapısı ile sağladığı mükemmel
manevra kabiliyeti ile seri çalışma imkanı
sunuyor. Standart olarak iki parça bomlu
üretilen HMK 235 LCSR, kısa dönüş
yarıçapı sayesinde, özellikle şehir içi ve
dar alanlarda çalışmaları kolaylaştırıyor.
Kompakt yapısı ve güçlü şasisi ile
maksimum performans sunan HMK
235 LCSR farklı ataşman seçenekleriyle
kullanıcısına çok yönlü kullanım sağlıyor.

HMK 600 MG İLE KOLAY
KULLANIM VE MAKSİMUM
PERFORMANS
18 ton sınıfında üretilen HMK 600 MG
motor greyder, Mercedes (MTU) motoru
sayesinde HMK 600 MG, düşük torklarda
bile yüksek çekiş sağlıyor ve düşük
yakıt tüketimi sunuyor. Altıgen kabin
tasarımının sağladığı geniş görüş açısı ve
hem direksiyondan hem de joystick’den
kumanda edilmesi ile güvenli ve
kolay kullanım sağlayan HMK 600 MG,
operatörün bıçak ve ön tekerlekleri geniş
bir açıyla görmesini sağlıyor. Red Dot
Award, German Design Award ve Good
Design Award gibi uluslararası ödülleri
kazanan HMK 600 MG; tesviyeden
kazımaya, şev kesmeden hendek açmaya
ve kar küremeye kadar birçok iş için
tercih ediliyor.

HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİLER
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
İleri teknoloji ile üretilen ve güçlü
koparma kuvvetine sahip olan
HİDROMEK kazıcı yükleyiciler, yakıt
tasarrufu sağlayarak gösterdiği yüksek
performans ile verimliliği artırıyor. Hem
yük taşıma gücünü hem de dayanıklılığını
artırmak amacıyla ağır hizmet tipi akslar
kullanılan HİDROMEK kazıcı yükleyiciler,
sahip olduğu geniş arka görüş açısı ve
ergonomik çalışma ortamı ile en zorlu
koşullarda dahi konforlu bir çalışma
ortamı ve kolay kullanım sağlıyor.
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Almanya’da Otobanlar, Allison
tam otomatik şanzımanlı
araçlarla temizleniyor
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kontrolü için entegre hidrostatik tahrikli
mekanik dişli kutusu, doğrudan devreye
girer ve böylece taşıma konumunda
köprülenir.
Süpürme işlemi için hidrostatik
şanzıman, çalışma moduna geçer ve iki
kademeli vites, 0 - 40 km/sa aralığında
sürüş ve 0.1’den 16 km/sa’ya kadar
sonsuz değişkenli süpürme modu hız
kontrolü sağlar. Türbin, su pompaları
ve fırçaların hidrolik tahriki, hidrostatik
şanzımana monte edilen hidrolik
pompalarla gerçekleştiriliyor.

Bir önceki yol süpürme aracının aniden
bozulması nedeniyle Autobahnmeisterei
Mendig (otoyol bakım departmanı),
yoğun A61 otobanındaki ihtiyacı
acilen karşılayacak bir araç temin
etmek zorunda kaldı. Almanya’nın
Eifel bölgesindeki dünyaca ünlü motor
yarışları pisti Nürburgring’e gelen
ziyaretçilerin çoğu tarafından bilinen
bu yolun temizliği için hızlı bir şekilde
güvenli, kullanımı kolay, düşük bakım
maliyetli ve yüksek fiyat-performans
oranı sunan Allison tam otomatik
şanzıman donanımlı bir araç belirlendi.

DAF yol süpürme aracı, otoyollardaki
trafik şeritlerinin, emniyet şeritlerinin,
refüjlerin ve servis alanlarının temizliği
için kullanılıyor. Yağ kalıntılarının
ve kazalardan arta kalan parçaların
temizlenmesi de işin bir parçasını
oluşturuyor. Günün 24 saati ve haftanın
yedi günü polis merkezinden çağrı
gelebiliyor ve aracın anında hazır olması
gerekiyor. Operatör Christian Gaßmann,
kazalara gıda, hayvanlar veya kimyasal
yapışkanlar gibi tehlikeli durumların
karışmasına bakılmaksızın önemli
görevler üstleniyor. Kısa süre önce,
yoldan 20 ton muz ve kavun temizlendi.
Allison şanzımanların kolay kullanımı
ve mükemmel manevra kabiliyeti, bu
tür zorlu görevlerde çok faydalı oluyor.
17 yıldır süpürme araçlarını kullanan
Gaßmann, ayrıca DAF yol süpürme
aracının olağanüstü emiş performansına
dikkat çekerek; “Bu araç, şu ana kadar
gördüğüm en yüksek emiş gücüne
sahip,” diyor.

Thome-Bormann’dan Torsten Bettac,
açıklamasında; “Aracın hızı, emiş
gücünden bağımsız olarak kesintisiz olarak
ayarlanabiliyor. Bu sayede iş, istendiğinde
otoyol koşullarına göre uyarlanabiliyor.
Örneğin yağ kalıntılarını temizlerken
araç, yürüme hızında hareket ediyor. Yağ,
kimyasallar yerine sadece su kullanılarak,
100 bar, 30 litre yüksek basınçlı temizleme
sistemi ile temizleniyor” diye belirtiyor.
Araç konfigürasyonu, aynı zamanda yakıt
tüketimi ve emisyonlar açısından da
avantajlar sunuyor. Allison Transmission
Pazar Geliştirme Uzmanı Stephan
Marker, açıklamasında; “Allison 3200 tam
otomatik şanzıman, özel bir yakıt tasarruf
teknolojisine sahip. Sistem, iş döngüsü
ve yol koşullarına bağlı olarak otomatik
olarak ideal vites değiştirme stratejisini
seçiyor. Üstelik, Allison 3200 Serisi™
tam otomatik ve hidrostatik şanzıman
arasındaki verimli uyum sayesinde, ek
bir dahili yanmalı motora gerek olmuyor.
Sonuç olarak, araç ağırlığının azalması
sayesinde, emisyon seviyeleri azalıyor ve
süpürme kapasitesi artıyor” dedi.
Torsten Bettac; “Müşterilerimize tüm
iş döngüleri boyunca yüksek değer
sağlayan araçları sunma politikamız var.
Allison şanzımanlarla olan deneyimimiz
mükemmeldi. Müşteriler ve sürücüler
de çok memnun. Kolay kullanımları ve
azaltılmış arıza süreleri, müşterilerimiz
tarafından takdir ediliyor. Bu, Allison’ı
optimum toplam paket sunma konusunda
bir numaralı tercih haline getiriyor”
şeklinde açıkladı.

Böylece, Euro 6 emisyon standardına
sahip DAF 340 FA 4x2 şasili, 10.8 litre
MX-11 motorlu, 251 kW (341 bg), Bucher
V80 üstyapıya sahip (eski Johnston
V 802) ve Allison 3200 Serisi™ tam
otomatik şanzıman donanımlı, tek
motorlu büyük bir süpürme aracı tercih
edildi. DAF 340 FA’nın toplam brüt araç
ağırlığı ise 18 ton.
Allison şanzıman ile hidrostatik
şanzıman bir araya getirilerek, süpürme
aracının taşıma ve çalışma modları
mükemmel şekilde uyumlu hale
getirildi. Allison şanzıman, yol süpürme
aracının taşıma modunda 90 km/sa’ya
kadar olan geleneksel bir sürüş hızında
hareket etmesini sağlıyor. Bu modda,
aktarma organlarına entegre edilmiş,
süpürme modunda kademesiz hız
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Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye
yollarına çıktığı 1996 yılından
günümüze, güvenli yolcu
taşımacılığının simgesi olmayı
sürdürüyor. Her bir tekerlekte disk
frenler, ABS fren sistemi ve sürücü
hava yastığı ile ilk Sprinter, 2.8
ile 4.6 ton arasındaki ticari araç
segmentinde güvenlik kavramını
yeniden tanımladı.
Her makyajda ve yeni nesilde
Sprinter, güvenlik alanında
standartları yeniden belirliyor.
ADAPTIVE ESP, Yan Rüzgar
Asistanı ve Aktif Mesafe Takip
Asistanı DISTRONIC başta
olmak üzere; birçok sürüş destek
sistemi sürücüyü destekliyor ve
tüm trafik paydaşlarını koruyor.
2007 yılından günümüze Arobus
iş birliğinde Türk mühendisler
tarafından geliştirilip üretilen
Sprinter Minibüs modelleri ise
hem iç pazarda hem de ihracat
pazarlarında satılarak Türkiye’ye
katma değer sağlıyor.
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Mercedes-Benz
Sprinter, 25 yıldır
Türkiye’de

Mercedes-Benz, ticari araç dünyasına yön
veren ve hızla bir referans model haline
gelen ticari aracı Sprinter’i 1995 yılında
tanıttı. 1996 yılında Türkiye pazarında
ilk olarak satışına başlanan MercedesBenz Sprinter, 2021 yılı itibarıyla 25 yıldır
Türkiye yollarında oluşunu kutluyor.
Henüz ilk geliştirme aşamasından
itibaren güvenlik, araç konseptinin
temel bileşeni olarak belirlenirken,
Sprinter üretilmeye başlandığı tarihten
günümüze kadar her zaman sınıfının
öncüsü olmayı hedefledi. Sprinter,
otomobil benzeri sürüş özellikleri, ABS ve
hava yastıkları gibi gelişmiş teknolojilere
ve en güncel dijital sürüş destek
sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Ticari
araç dünyasında standartları belirleyen
Mercedes-Benz Sprinter, günümüzde
üçüncü nesliyle çıtayı daha da yukarı
taşımaya devam ediyor.

İlk Sprinter ile başlayan kapsamlı
güvenlik teknolojileri
Sprinter, başka hiçbir ticari araçta
sunulmayan kapsamlı güvenlik
özellikleriyle ilk kez 1996 yılında Türkiye
yolları ile buluştu. Her bir tekerlekte
disk frenler, standart ABS fren sistemi,
otomatik fren diferansiyeli, isteğe bağlı
sunulan sürücü hava yastığı, yükseklik
ayarlı üç nokta emniyet kemerleri ve
koltuğa sabitlenen emniyet kemeri

tokaları gibi güvenlik donanımları
Sprinter kullanıcılarına sunuldu. Son
derece konforlu bir yürüyen aksam
ve otomobil benzeri sürüş özellikleri
sunan Sprinter, daha rahat ve stresten
uzak sürüşü sayesinde sürücünün daha
uzun süre odak noktasını korumasını
sağlıyordu. Bu da daha güvenli bir sürüş
anlamına geliyor. Sprinter bu sayede
“Güvenli Ticari Araç” olarak ünlendi.

çok daha güçlü farlarla donatılırken
Mercedes-Benz, Sprinter’in güvenliğini
de iyileştirmeye devam etti. Sürücü
hava yastığı standart donanım olarak
sunulmaya başlanırken, ön yolcu hava
yastığı isteğe bağlı donanım listesinde
yer almaya başladı. Sunulan büyük
boy ikili hava yastığı, ikili ön yolcu
koltuğundaki iki yolcuyu aynı anda
koruyabiliyordu.

İlk nesil Sprinter’in gelişimi durmaksızın
devam etti. 2000 yılında hayata
geçirilen makyaj kapsamında Sprinter

Kullanım özelliklerini daha da
iyileştirmek üzere sürücü kokpiti de
yeniden yorumlandı. Kokpit, otomobil
kokpitlerine benzer bir görünümüne
kavuşurken, vites kolu da sürücüye daha
yakın ve hemen elinin altında olacak
şekilde daha yukarıda konumlandırıldı.
Ergonomiye destek olan vites kolunun
yeni konumu aynı zamanda sürüş
güvenliğine de katkı sağladı.

Standart donanımda sunulan ESP
ile Sprinter, 2002 yılında bir kez
daha standartları belirledi
Sprinter, 2002 yılında bir kez daha
güncellendi. Sprinter’in standart
donanımında sunulan ve kritik sürüş
koşullarında sürücüyü aktif olarak
destekleyen ESP, ticari araç dünyasındaki
güvenlik teknolojilerinde bir devrim
niteliğini taşıyordu. Bu gelişmenin iki yıl
ardından ESP, 3.5 tona kadar tüm Sprinter
modellerinde standart donanım olarak
sunulmaya başlandı. Bunun sonucu
olarak takip eden yıllarda, “Yoldan Çıkma
Kaynaklı’ trafik kazalarının sayısında
belirgin bir şekilde azalma gözlemlendi.
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2006’da gelen ikinci nesil Sprinter
ile ADAPTIVE ESP sunuldu
Sprinter’de yenilikçi yaklaşım ve çözümler
hız kesmeden devam etti. 2006 yılında
yollara çıkmaya başlayan ikinci nesil
Mercedes-Benz Sprinter de bunu gözler
önüne serdi. İkinci nesille birlikte taşıma
hacmi önemli ölçüde arttı. Ayrıca ön
aksta üretilen yeni bir enine yaprak
yay ve arka aksta yeni parabolik yay ile
konfor seviyesi önemli oranda artırıldı.
Kısa bir süre sonra ürün gamına havalı
süspansiyon sisteminin de eklenmesiyle
birlikte sürüş güvenliği ve sürüş konforu
da ileriye taşındı. Daha konforlu Sprinter,
uzun mesafeli sürüşlerde sürücünün
daha uzun süre zinde kalmasını ve sürüşe
odaklanmasını sağladı.
ADAPTIVE ESP ile sistem, kütle ve
ağırlık merkezi tespiti sayesinde farklı
yük koşullarına veya farklı gövde
tiplerine kendini uyarlıyor ve kritik sürüş
koşullarında daha da hassas çalışıyor.
ESP’nin isteğe bağlı bir uzantısı olan
Kalkış Asistanı ise yokuşta kalkış yaparken
istem dışı geri kaymayı önlüyor.
Yeni yan aynalardaki ilave ayarlanabilir
geniş açılı aynalar, mümkün olan en
iyi geri görüşü sağlarken isteğe bağlı
donanım olarak bir statik viraj farı da
ikinci nesil Sprinter’de sunulmaya
başlandı. Yağmur ve ışık sensörleri
sayesinde ön cam silecekleri ve
farlar kendilerini otomatik olarak
açıp kapatabiliyor. Sürüş güvenliğini
desteklemek üzere sunulan 16 inçlik
jantların içini dolduran büyük çaplı
disklerle etkileyici bir fren performansı
ortaya çıktı. Sprinter’de ön hava
yastıklarına ek olarak göğüs hava
yastıkları da sunulmaya başladı.
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2013: Devrim niteliğinde sürüş
destek sistemleri eklendi
Yeni Sprinter ile 2013 yılında, bazıları hafif
ticari araç dünyasında ilk olmak üzere
yeni sürüş destek sistemleri sunuldu.
Bunlardan biri yan rüzgar asistanıydı.
Bu işlev, yan rüzgarın araç üzerindeki
etkilerini fiziki imkanlar dahilinde
neredeyse tamamen dengeliyor. Tüm
kapalı kasa gövde tiplerinde standart
olan bu işlev, kısa bir süre içinde karavan
gibi farklı Sprinter üst yapı çözümlerinde
de sunulmaya başlandı.
Çarpışma Önleme Asistanı (COLLISION
PREVENTION ASSIST), mesafe uyarı işlevi
ve uyarlanabilir fren asistanı Brake Assist
Pro dışında, olası ani çarpma riskine
karşı ek bir uyarı işlevinden oluşuyor.
Kör Nokta Asistanı, sürücüyü şerit
değiştirirken yan şeritte yani sürücünün
kör noktasındaki araçlara karşı uyarıyor.
Şeritte Kalma Asistanı, yolu ve yol
şeritlerini gözlemleyerek aracın istem
dışı olarak şerit dışına çıkması halinde
sürücüyü uyarıyor. Uzun Far Asistanı, yol

ve sürüş koşullarına bağlı olarak kısa ve
uzun far arasında geçişi otomatik olarak
ayarlıyor ve yolun her zaman optimum
aydınlatılmasını sağlıyor. Sistem,
karşıdan gelen veya önde ilerleyen araç
sürücülerinin gözlerinin kamaşmasını
neredeyse tamamen önlüyor.

2018: Üçüncü nesil Sprinter, güvenlik
konusunu daha da ileriye taşıyor
2018’de ilk olarak gösterilen üçüncü
nesil Sprinter, Mayıs 2019’dan itibaren
Türkiye yollarıyla “Sprinter Sana Yakışır”
sloganı ile satışa sunuldu. Teknolojik
özellikleri ile segmentine farklı bir boyut
kazandıran Yeni Mercedes-Benz Sprinter;
Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak
üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın
kombinasyon ile sunuldu. Yeni Sprinter
Minibüs’te ilk aşamada 13+1’den 22+1’e
kadar koltuk seçenekleri, yenilenen yolcu
koltuklarında her koltuk sırasına ait USB
girişleri, yenilenen klima sistemi ve “Aktif
Fren Asistanı” ile konforlu ve güvenilir
taşımacılığın kuralları yeniden belirlendi.
Tüm jenerasyonlarında güvenlik
alanındaki standartları belirleyen
Mercedes-Benz Sprinter, 2019 itibarıyla
satılmaya başlanan güncel neslinde çıtayı
yeniden belirledi. 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 ve ön cam
silme işlemi esnasında maksimum görüş
alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek
Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni
sürüş destek sistemleri olarak sunuldu.
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Zorlu Enerji
81 ilde 1.100 istasyona ulaşan
ZES elektrikli araç
şarj istasyonu ağı ile
‘’Sürdürülebilirlik
Ödülü’’ aldı
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Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik stratejisi
hedefleri doğrultusunda hayata
geçirdiği en büyük yatırımlardan biri
olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı
ZES, ABD merkezli Business Intelligence
Group tarafından, 2016 yılından bu yana
her yıl, alanında dünyanın en büyük
şirketlerinin katılımıyla düzenlenen
Sustainability Awards’ta (Sürdürülebilirlik
Ödülleri) “Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü”
kategorisinde ödül aldı.

ZES, 1.100’den fazla soketle 81 ilin
tamamına hizmet veriyor
Yüksek teknoloji, dijitalleşme ve
inovasyon kapasitesiyle sorumlu üretim
yapmayı ve yenilikçi hizmetler sunmayı
hedefleyen Zorlu Enerji, karbon salımını
kaynağından başlayarak kesmeyi
hedeflediği yatırımlarına hız kesmeden
devam ediyor. 2040 yılına kadar tüm
değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi
için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif
değer yaratmayı amaçlayan Zorlu Enerji,
ZES’ le şehirlerdeki karbon salımının
en aza indirilmesini hedefliyor. Bu
kapsamda, pazar lideri olarak 1.100’den
fazla soketle 81 ilin tamamına hizmet
veren ZES’in sürdürülebilirliğe sağladığı
katkı göz önünde bulundurularak global
çapta düzenlenen Sürdürülebilirlik
Ödülüne layık görüldü.

Global çapta kazanılan ödül, Zorlu
Enerji’nin vizyonunu ortaya koyuyor
İş yapış şekillerini geleceğin enerji şirketi
olma yolunda tekrar gözden geçirerek;
çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim
performansını artırmak amaçlı yatırımlarını
aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade
eden Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan
Ak, şunları söyledi: “Bütüncül bir bakış
geliştirebilmek ve yarattığımız değeri uzun
soluklu kılabilmek amacı ile ekonomik,
çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında
stratejik bir yaklaşım geliştirerek,
kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki
çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu yaklaşımın
bir parçası olarak; tüm operasyonlarımızda
düşük karbonlu faaliyetlere yapılan
yatırımlarımızı artırdığımız ve tüm değer
zincirlerimizi karbon nötr hale getirmek
için verdiğimiz taahhüde uygun emin
adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, elektrikli
araç şarj istasyonu ağı ZES markamızla
global çapta layık görüldüğümüz bu gibi
ödüller gelecek için doğru bir vizyon
ortaya koyduğumuzu bize gösteriyor.
Enerji sektöründe karbon ayak izini

azaltmanın ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir
kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi
yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Yeni nesil teknolojileri de hayata geçirerek,
gezegenimizin geleceğini korumak ve
sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak
adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin dört bir yanında
kesintisiz sürüş
Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz
sürüş keyfi sunan ZES, yüksek hızlı şarj
istasyonları ile aynı anda 4 aracı şarj
edebiliyor ve araçları 30 dakika içinde
yüzde 80 oranında şarj seviyesine
ulaştırıyor. Bu gelişmeyle elektrikli
araç sürücülerinin seyahat rotalarını
ciddi anlamda genişleten ZES, sadece
şehir içinde değil uzun mesafe sürüş
gerçekleştirmek isteyen sürücülere de
Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz
sürüş imkânı sağlıyor.
Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES ile
elektrikli otomobillerin ülkemizdeki
devinimini hızlandırmayı ve aynı
zamanda karbon salımının azaltılmasına
da katkı sağlamayı hedefleyen Zorlu
Enerji, bilgi birikimini Doğu Avrupa
başta olmak üzere çevre coğrafyalara da
taşımayı hedefliyor.

Sustainability Awards 			
2021 ödülleri hakkında:

Sinan Ak

The Business Intelligence Group
Sürdürülebilirlik Ödülleri ile,
sürdürülebilirliği iş uygulamalarının
ayrılmaz bir parçası haline getirerek
çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için
faaliyet yürüten her büyüklükteki
organizasyon, girişim, lider ve ekip
üyesini ödüllendiriyor.
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Temsa İş
Makinaları
Crown
Global’den
ödül aldı
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Forklift ve depo ekipmanları alanında
76 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın
en büyük depo ekipmanları üreticisi
olan Crown, Temsa İş Makinaları’na
göstermiş olduğu performans
nedeniyle başarı ödülü verdi.
Türkiye distribütörlüğünü Temsa
İş Makinaları’nın yürüttüğü Crown
Depo Çözümleri Türkiye’de göstermiş
olduğu kesintisiz hizmet performansı
nedeniyle Crown Global tarafından
yılın en iyi distribütörlerinden biri
seçilerek ve Ascent Ödülü almaya

hak kazandı. Crown Global, “Ascent
Award” olarak adlandırdığı ödülleri
her yıl en iyi hizmet performansı
gösteren distribütörleri arasından
seçerek veriyor. Depolardaki
uygulama ihtiyaçlarını tamamıyla
karşılayabilen geniş ürün gamı ve
alanında uzman ekibiyle 2020 yılında
pandeminin olumsuz etkilerine
rağmen müşterilerine kesintisiz
hizmet sunan Crown Depo Çözümleri
Avrupa’daki en başarılı ilk üç
distribütör arasında yer aldı.

Mercedes-Benz
Türk, 2020
yılında en fazla
ihracat yapan
ilk 10 şirket
arasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin takdim
ettiği ödülü Mercedes-Benz Türk
adına Mercedes-Benz Türk Finans ve
Kontrolden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
(CFO) Tülin Mede Esmer teslim aldı.
Türkiye’de 2020 yılında en fazla
ihracat yapan ilk 10 şirket arasında
yer alan Mercedes-Benz Türk, Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği 28.
Olağan Genel Kurulu ve “2020 İhracat
Şampiyonları Ödül Töreni”nde ödülüne
kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü
Mercedes-Benz Türk adına MercedesBenz Türk Finans ve Kontrolden Sorumlu
İcra Kurulu Üyesi (CFO) Tülin Mede
Esmer teslim aldı.
Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında 1.1
milyar doların üstünde ihracat gelirine
ulaşarak Türkiye ekonomisine katkısını
aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Marka, pandemi gölgesinde geçen
2020 yılında otobüs, kamyon, AR-GE
ve diğer alanlardaki hizmet ihracatı ile
2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk
10 şirket arasında yer aldı. 2020 yılında
Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten
1’i ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i
Mercedes-Benz Türk imzasını taşıyor.

Mercedes-Benz Türk, pandemi
gölgesinde geçen 2020 yılında
otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer
alanlardaki hizmet ihracatı ile 2020
yılında en fazla ihracat yapan ilk 10
şirket arasında yer aldı.

Ödül törenine katılan Mercedes-Benz
Türk Finans ve Kontrolden Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi (CFO) Tülin Mede Esmer
konu hakkında şunları belirtti: “Mart
2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini
hissettiğimiz Covid-19 pandemisine
rağmen; ‘Ekonominin aşısı üretimdir’
diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız

ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda
sürdürülebilir üretime odaklandık. 2020
yılında Türkiye’den ihraç edilen her 2
otobüsten 1’inin ve her 10 kamyondan
8’inin üretimine imza atmanın yanı sıra
AR-GE ve hizmet ihracatımızla ülkemize
1.1 milyar doların üstünde gelir sağladık.
Önceki yıllarda olduğu gibi; 2021 yılında
da benzer şekilde ülkemizin ihracatına
destek olmak istiyoruz.”

Mercedes-Benz Türk geleneksel
liderliğini sürdürdü
Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de 2020
yılında üretilen 7.267 adet otobüsten,
3.611 adedini, yaklaşık yarısını,
üretmenin gururunu yaşıyor. Şirket,
başta Batı Avrupa ülkelerine olmak
üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89’unu
ihraç etti ve 2020 yılında 3.209 adetlik
otobüs ihracatı gerçekleştirerek
Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten
1’inin Mercedes-Benz Türk imzası
taşımasını sağladı.
Hayatın devamlılığının sağlanmasında
büyük bir önemi olan kamyon ürün
grubunda 2020 yılında da liderliğini
sürdüren Mercedes-Benz Türk,
6.932 adet kamyon satışına imza
attı. Türkiye’deki her 10 kamyondan
6’sını üreten Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle,
istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve
ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına önemli katkılar
sağlıyor. Mercedes-Benz Türk, 2020
yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10
kamyondan 8’inin üretimine de imza attı.
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TürkTraktör
yangınlarda
zarar gören
çiftçilere destek
Türkiye’nin tarım sektöründeki öncü kuruluşu
TürkTraktör, geçtiğimiz haftalarda ülkemizin dört bir
yanında görülen yangılarda traktörleri zarar gören
çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Koç Holding
ve CNHI ortaklığında faaliyetlerini yürüten TürkTraktör
tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sağlanan
koordinasyon sonucunda toplamda 12 adet New
Holland T480 model traktör Manavgat bölgesindeki
yangınzede çiftçilere teslim edildi.
İklim krizinin etkilerini her geçen gün dünyanın daha
da yakından hissettiğini, son yıllarda artan orman
yangınlarının da tarımı ve çiftçilerle birlikte tüm insanlığı
tehdit etmeye başladığını belirten TürkTraktör Genel
Müdürü Aykut Özüner, dünyanın birçok ülkesinde
olduğu gibi Türkiye’de de bu değişimin etkilerinin doğal
afetlerle yaşandığını söyledi. TürkTraktör’ün sadece iyi
zamanlarda değil, zor zamanlarda da çiftçinin ve ülke
tarımının destekçisi olduğunu kaydeden Özüner, “Emektar
çiftçilerimizin böylesine zor bir dönemde yanlarında
olabilmek için imkânlarımızı seferber ettik. Koç Holding’de
oluşturulan Kriz Merkezi’nin de yönlendirmelerini
dikkate alarak yangınlarda traktörleri zarar gören, maddi
ve manevi büyük kayıplar yaşayan çiftçilerimize, yeni
traktörlerinin teslimatlarını gerçekleştirerek yaralarını bir
nebze olsun sarabilmek istedik. Cumhurbaşkanlığımıza ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu süreçte aldıkları
hızlı inisiyatif ve sağladıkları koordinasyon için ayrıca
teşekkür ederiz. TürkTraktör olarak dün olduğu gibi bugün
ve yarın da çiftçilerimizi her türlü koşulda desteklemeye
devam edeceğiz.” dedi.
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Renault Ticari ailesinin
yeni üyeleri Türkiye’de:
Yeni Express
Combi ve Express Van

Renault markasının
üstün özelliklerinden yararlanarak, tüm bireysel ve ticari
ihtiyaçlara cevap veren Yeni Express Combi ve Express
Van 27 Eylül’den itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor. 800
litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik
sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler
sunan Yeni Express Combi,
182.900 TL’den
başlayan özel
lansman fiyatlarıyla
tüketiciyle
buluşuyor.
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1,91 m yükleme uzunluğuna sahip
3,3 m³’lük yükleme hacmiyle ve 48 litre
kabin içi saklama alanıyla
segmentinin en geniş yükleme alanını sunan
Yeni Express Van ise lansmana özel
159.900 TL’den başlayan fiyatlarla
kullanıcılarını bekliyor.

Yeni Renault Express Combi ve Express
Van modern ve konforlu iç tasarımları,
geliştirilen sürüş destek sistemleri ve 8” geniş
ekranlı EASY LINK multimedya sistemiyle
sürüş keyfini artırıyor. Renault’nun ticari
araç ailesinin yeni üyeleri lansmana özel
fiyatlarının yanı sıra 50 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz
fırsatıyla pazara iddialı bir giriş yapıyor. Yeni
Express Combi ve Express Van modellerinin
ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda
oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki
konumunu güçlendireceğini ifade eden
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:
“Hafif ticari araç pazarı toplam pazardan
yüzde 22 pay alıyor. Minivan segmenti ise,
yüzde 50’si Combi ve yüzde 12’si Van olmak
üzere hafif ticari araç pazarında toplamda
yüzde 62’lik bir ağırlığa sahip. Böylesine
önemli bir segmentte Renault’nun pratik
ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault
Express Combi & Express Van boyutları,
kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme
hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu
iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi
karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni
üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım
özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda
işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki
en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz.”

Yeni Express Combi 800 litre bagaj hacmiyle
işlevselliğini destekliyor. Söz konusu hacim
3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 1.189 mm
minimum bagaj zemini uzunluğu (arka
koltuk sırtlığına kadar) sınıfında iddialı
değerler olarak öne çıkıyor.
Yeni Express Combi, toplamda 4 tam boy
koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan
ve konfor sunuyor. Arka koltuklar tek parça
halinde tamamen katlanarak ek kargo
alanı sağlıyor. Yeni Express Combi, yeni iç
tasarımıyla ailelere de uygun çözümler
sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de
ISOFIX bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda
iki çocuk oto koltuğu bağlanabiliyor.

Dinamik ve güçlü dış tasarım
Yeni Express Combi ve Express Van; dikey
tamponu, yüksek konumlu ön ızgarası,
kıvrımlı motor kapağı ve akıcı çizgileriyle
güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. C
formundaki LED farlarıyla, Renault marka
kimliğine sadık bir görünüm sunuyor. Yalın
tasarım krom süslemeler, kaliteli bir işçilikle
tamamlanıyor. Ön kapılar ve sürgülü yan
kapı ile kavisli hatlar akıcı bir yan görünüm
sağlıyor. Dikdörtgen tasarımlı geniş kapı eşiği
iç mekân erişimini kolaylaştırıyor. Sağlam
yatay kapı kolları, yüzeyle sorunsuz bir
şekilde bütünleşiyor. Kapı eşik koruyucuları
gibi aksesuarlar işlevselliği desteklerken,

Yükleme kapasitesi ve kolaylığıyla
sınıflarında iddialı
Yeni Express Combi ve Express Van,
boyutlarıyla öne çıkıyor. Son derece geniş
kapı eşikleri ile araç içine erişim kolaylaşıyor.
71,6 cm’lik yan kapı açıklığı sunan
modellerden Express Van, segmentinde bu
alanda lider konumda bulunuyor.
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15 inçlik jantlar görünümü tamamlıyor.
Yan aynalar geniş bir görüş açısı sağlıyor.
Motor kapağı aerodinamik tasarımıyla yakıt
verimliliğini destekliyor.
Yeni Express Combi ve Express Van yalın
bir tasarıma sahip. Yüksek motor kapağı;
ön cam sileceklerini, su fıskiyelerini ve
menteşeleri gizliyor. Ön çeki demiri sis
lambası kapağının içine gizlenirken, ek
güvenlik ve hırsızlık koruması için kapıların
kilit girişleri de kaldırıldı. Renault Ticari
ailesinin yeni üyeleri Demir Mavi, Duman
Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik Gri renkleriyle
sunuluyor.

Dikkat çekici iç tasarım
Dış tasarım gibi, iç mekân da birçok
depolama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik
sunan yatay tasarımlı ön konsol sayesinde
modern bir görünüm sunuyor.
Döşemedeki dayanıklı kumaş ile
vücudu destekleyen rahat koltuk sürücü
yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.
İç mekân, aracın ferahlığını vurgulayan
yalın çizgilere sahip modern bir yatay
ön konsol ile donatılıyor. Dekoratif
süslemeler iç mekânın daha ferah ve
modern hissedilmesini sağlıyor. Ön konsol,
direksiyon simidi, klima kumandaları, vites
kolu ve iç kapı kollarındaki krom vurgular
kalite algısını güçlendiriyor.
Yeni Express Combi ve Express Van
güçlendirilmiş bel ve omuz desteğine sahip
koltuklar ve modern koltuk başlıklarıyla
konforlu bir iç mekân sunuyor. Sürücü koltuk
yüksekliği (+/- 40 mm) ve ileri-geri (+/- 110
mm) dışında emniyet kemeri yüksekliğini
ve direksiyon yüksekliğini ayarlayarak ideal
oturma pozisyonunu belirleyebiliyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler
Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgieğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor:
Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel
olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz

Dört hoparlör ile 8 inçlik renkli dokunmatik
ekranlı Renault EASY LINK bilgi-eğlence
sistemi, ses tanıma uyumlu kablolu
Apple CarPlay sunuyor. 2 ya da 3 boyutlu
navigasyon seçeneği, kavşak konumlandırma
ve benzeri özelliklerle yönlendirmeyi
kolaylaştırıyor. GPS sinyali olmasa bile
yönlendirmeye yardımcı olmak için dahili
bir jiroskop kullanıyor. R&Go radyo, akıllı
telefonunuz aracılığıyla sezgisel ve kullanıcı
dostu bir şekilde araç ve radyo özelliklerine
erişim sağlamak için Bluetooth ve R&Go
uygulamasından yararlanıyor.

Güvenlik için sürüş destek sistemleri

alınabilen Renault EASY LINK multimedya
sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple
CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için
15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede
kadar USB soketi ve Express Combi’de biri
ön koltukların ortasında arka yolcuların da
kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak
üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor.

Yeni Express Combi ve Express Van, sürüş
güvenliğini önemli ölçüde artıran yeni sürüş
destek sistemleriyle donatılıyor. Yeni Express
Combi; sürücü, ön yolcu, iki yan ve iki perde
hava yastığı olmak üzere toplam altı adet
hava yastığı ile gelişmiş güvenlik seviyesi
sunulurken ESC özelliği ile geliyor.Yeni
Express Van manevra güvenliği için Geniş Açılı
Aynayla donatılıyor. Opsiyonel olarak tercih
edilebilen bu ayna, yolcu tarafındaki güneşlik
üzerinde bulunuyor. Bu ayna sürücüye sağ
kör noktada neler olup bittiğini net bir şekilde
gösteriyor ve özellikle kavşaklarda kullanım
kolaylığı sağlıyor. Görüş açısı 30 dereceye
yükseltilebiliyor. Yeni Express Combi ve Express
Van’da ayrıca Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Hız
Ayar ve Sınırlayıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi,
Arka Park Asistanı ve Combi versiyonlarda Geri
Görüş Kamerası gibi özellikler de bulunuyor.

Yakıt tasarrufuyla dikkat çeken motor
Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5
dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor.
Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6
vitesli şanzıman sunarken, konsoldan
etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde
12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme
Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi
zamanın ne zaman olduğunu sürücüye
bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5
tasarruf sağlanabiliyor.
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Mega kent İstanbul’un
100 yeni Otokar metrobüsü
için imzalar atıldı
İstanbul ulaşımında standartları
yükseltecek yerli metrobüsü
geliştiren Otokar, yeni araçların
teslimatını partiler halinde 2022
yılı içerisinde tamamlayacak.
Otokar, İETT’ye 3 yıl boyunca
satış sonrası hizmeti de sunacak.

İETT Genel Müdürlüğü tarafından
açılan 100 adetlik metrobüs alımı
için Otokar’ın kazandığı ihalenin
imzaları atıldı. İstanbulluları taşıyacak
yeni metrobüsler için İETT Metrobüs
Garajı’nda gerçekleşen imza töreni
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü
Alper Bilgili ve Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç’ün katılımıyla gerçekleşti.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin
toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre
dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam
ediyor. Ürettiği araçlarla 50’yi aşkın ülkede
büyük beğeni toplayan Otokar, İETT’nin
100 adet metrobüs alımı ve araçların 3
yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin
sağlanmasına ilişkin, toplam değeri 606
milyon TL olan ihaleyi kazandı. İETT’nin
Edirnekapı’daki metrobüs garajında
gerçekleşen imza töreni İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper
Bilgili ve Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç’ün katılımıyla gerçekleşti.
Son yıllarda Türkiye’deki pek çok
büyükşehir belediyesi tarafından ve
Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya,
Romanya gibi ülkelerde tercih edilen
Otokar, İstanbul toplu ulaşımı için KENT’in
21 metrelik metrobüs versiyonu olan KENT
XL’yi geliştirdi. İstanbul’un toplu ulaşımında
üst düzey konfor sunacak olan 100 adet
KENT XL metrobüs, 2022 yıllına kadar
partiler halinde teslim edilecek. Otokar

sözleşme gereği 3 yıl boyunca araçların
satış sonrası hizmetlerini de sunacak.

Serdar Görgüç: HER DAİM
İSTANBUL’UN YANINDAYIZ
Düzenlenen törende Otokar’ın
metrobüslelerini Türk mühendislerince
tasarlandığı, Türk işçileri tarafından
üretileceğini belirten Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç; “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve İETT üst
yönetimine bizlere olan güveni için tüm
Otokar çalışanları adına teşekkür ederim.
2012 yılından bu yana 1000’den fazla şehir
içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla
hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Mega
kent İstanbul’un şartlarını, yollarını, toplu
taşımadaki zorlukları çok iyi biliyoruz;
bu büyük sorumluluğun farkındayız.
Üreteceğimiz metrobüslerle şehir içi
seyahat konforunu artırırken; satış sonrası
hizmetlerimizle işletme maliyetlerinin
azaltılmasına katkı sağlayacağız. Her daim
İstanbul’un yanında olacağız. Yeni Otokar
otobüslerimizin İstanbul’a hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. Gerçekleşen imza

töreni sonrasında Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na
yerli metrobüsün maketini takdim etti.
Katılımcılar tören sonrasında İstanbul’un
yeni metrobüsünü inceleyip, test etti.

TÜRKİYE’NİN YERLİ METROBÜSÜ
Otokar’ın araç ailesine kattığı 21 metre
uzunluğundaki ve 200 yolcu kapasitesi
bulunan Türkiye’nin yerli metrobüsü KENT
XL, yüksek performansı, dayanıklılığı,
düşük yakıt tüketimi, üst seviyede emniyet
ve konfor seviyesi ile toplu ulaşımda
yeni bir dönem başlatacak. Yolcuların
hızlı bir şekilde metrobüse binmesine
ve inmesine imkân veren geniş, güvenli
ve dışa açılan kapılara sahip olan araç,
basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir
koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de
ortadan kaldırıyor. KENT XL; yüksek tavan
yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması
ile şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey
keyif vadediyor. Araç, yüksek ısı ve ses
yalıtımıyla da fark yaratıyor.

ÜST DÜZEY KONFOR VE GÜVENLİK
Yüksek motor gücü ve torku sunan araç,
Super Eco sürüş moduyla vites geçiş
aralıklarını optimize edip, yakıt tüketimini
düşürüyor. İstanbul’un yol ve hava
koşulları gözetilerek geliştirilen KENT XL,
direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu
4’üncü aks yapısı ile yüksek manevra
kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı
engelleyen, motorun gücünü ve torkunu
otomatik olarak limitleyen, elektronik
körük yönetim sistemiyle yüksek güvenlik
sunan Otokar KENT XL, sürüş esnasında
çevresini tarayıp, yaya ve bisiklet algılıyor.
Araç, kör noktaları tespit ederek edip
tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı
sistemlerini de üzerinde barındırıyor.
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Euromaster
1Yıl yedek
parça ve
işçilik
garantisi
sunuyor

Michelin Grubu çatısı altında
profesyonel lastik ve araç bakım
hizmeti veren Euromaster, mevsim
geçişleriyle birlikte araçlarına bakım
ve onarım yaptırmak isteyenlere
avantajlı hizmetler sunuyor. Bu
kapsamda Euromaster, orijinal
ekipman onaylı periyodik araç bakım
hizmetiyle araçların yola güvenle
çıkmasını sağlıyor. Euromaster’ın
periyodik 1 yıl yedek parça ve işçilik
garantisiyle birlikte sunduğu bakım
hizmetleri arasında; motor yağı
değişimi, yağ filtresi, hava filtresi,
polen filtresi değişimi, ihtiyaç
dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı
değişimi yer alıyor.
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Euromaster hizmet noktalarında
sunulan ücretsiz check up hizmeti ise
araç arıza ve bakım gereksinimlerinin tespitine yardımcı
oluyor. Binek otomobil, 4x4 ve
kamyonet sınıfındaki her
markaya verilen hizmet,
aracın 11 önemli noktasının
ücretsiz olarak kontrol
edilmesini
kapsıyor.

Konuyu değerlendiren Euromaster
Türkiye Genel Müdürü Jean-Marc
Penalba; “Euromaster olarak sunduğumuz
periyodik araç bakım hizmetimizle
arıza risklerini minimuma indirgerken,
araçların da daha verimli çalışmasına katkı
sağlıyoruz. Özellikle araçların kullanım
ömrü ile birlikte sürüş konforunun
artması periyodik bakımlarla sağlanıyor.
Ayrıca yakıt tüketiminin artmasının da
önüne geçiliyor. Marka ve model farkı
gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik
garantisi sunmamızla da verdiğimiz bu
hizmetin arkasındayız. Ücretsiz check up
hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının
güvenliği hakkında sürücülere bilgi
veriyoruz hem de araçların bakım-değişim
gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı
ortaya çıkıyor” dedi.
Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin
54 ilinde 154 servis noktasıyla profesyonel
lastik ve araç bakım hizmeti veren
Euromaster, araçların yollardaki arıza ve
kaza risklerinin minimuma indirgenmesi
adına faaliyetlerini sürdürüyor. Sonbahar
aylarının gelmesiyle birlikte araçlarını
mevsim değişikliğine hazırlamak isteyen
ve tatil dönüşü bakım yaptırmak isteyen
müşterilere avantajlı hizmetler sunan
Euromaster, bu kapsamda orijinal
ekipman onaylı periyodik araç bakım
hizmetiyle öne çıkıyor. Üstelik Euromaster,
bu hizmetini 1 yıl yedek parça ve işçilik
garantisiyle birlikte veriyor. Euromaster
hizmet noktalarında geçerli periyodik
araç bakımı; orijinal ekipman onaylı Bosch
yedek parça ve Total veya Elf marka motor
yağları güvencesiyle sunuluyor. Araçların
yıllık ve kilometre bakımlarını kapsayan
bakım hizmetleri arasında; motor
yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi,
polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde
yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi
yer alıyor. Eğer ücretsiz araç check-up
hizmeti sırasında bir sorun tespit edilirse;
fren hidrolik sıvısı, fren diskleri, fren
balatası gibi malzemelerin yenilenmesi de
bakım kapsamında sunuluyor.

ayrıca sunuluyor. Tüm Euromaster hizmet
noktalarında Bosch ve Mutlu Akü markalı
akü seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

“Hizmetimizin arkasındayız!”

Jean-Marc Penalba

ardından araçların herhangi bir bakıma
ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor.
Kontrolün ardından eğer bir arıza veya
bakım gereksinimi olduğu belirlenirse,
müşteriler onay verdiği takdirde düzeltme
ve bakım işlemi gerçekleşiyor. Euromaster
ücretsiz check up hizmetini, müşterilerin
ürün veya hizmet alıp almaması fark
etmeksizin sunuyor. Ücretsiz check
up hizmeti; lastikler, farlar, amortisör,
egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü,
klima, ön düzen, silecekler ve sıvı grubu
altında da motor yağı, antifriz, cam suyu
ve akü suyunu kapsamında veriliyor.
Euromaster’ın ücretsiz akü kontrolü
sonunda ise araç sahiplerine akünün
mevcut durumunu gösteren bir rapor

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren
Euromaster Türkiye Müdürü JeanMarc Penalba, “Araçlarda sık kullanılan
parçalar zamanla değişime ihtiyaç duyar.
Beklenmedik arızalar ve bu arızalardan
doğacak kaza riskleri ise düzenli
kontrolleri yapılmayan araçlarda sıkça
rastlanır. Euromaster olarak sunduğumuz
periyodik araç bakım hizmetimizle
arıza risklerini minimuma indirgerken,
araçların da daha verimli çalışmasına katkı
sağlıyoruz. Özellikle araçların kullanım
ömrü ile birlikte sürüş konforunun
artması periyodik bakımlarla sağlanıyor.
Ayrıca yakıt tüketiminin artmasının da
önüne geçiliyor. Marka ve model farkı
gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik
garantisi sunmamızla da verdiğimiz bu
hizmetin arkasındayız. Ücretsiz check up
hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının
güvenliği hakkında sürücülere bilgi
veriyoruz hem de araçların bakım-değişim
gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı
ortaya çıkıyor” açıklamalarında bulundu.
Euromaster’ın avantajlı periyodik bakım
hizmetinden ve ücretsiz check up
desteğinden faydalanmak için, özellikle
yaz ve kış arası mevsim geçişlerinde
yaşanacak servis yoğunluğunun dikkate
alınması ve sıra bekleme ihtimalini
ortadan kaldırmak adına, web sitesi
üzerinden ilgili Euromaster servis noktası
için randevu alınması tavsiye ediliyor.

Ücretsiz check up hizmeti güvenli
sürüşe katkı sağlıyor!
Euromaster, sürücülerin yola güvenle
devam etmelerine ücretsiz check up
hizmetiyle de destek sağlıyor. Binek
otomobil, 4x4 ve kamyonet sınıfındaki
her marka araca verilen hizmetle birlikte
araçların 11 önemli noktası, Euromaster
teknisyenleri tarafından gözden
geçiriliyor. Yapılan ücretsiz kontrolün
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Martaş Otomotiv ve Exide’dan
aküde güçlü işbirliği

Martaş Otomotiv, 2021 yılında dağıtım ağını
güçlendirecek yatırımlar yaparken güçlü iş birlikleri
gerçekleştirmeye de devam ediyor. Türkiye’nin
önde gelen otomotiv yedek parça dağıtım markası
Martaş Otomotiv son olarak, dünyanın en büyük akü
üreticilerinden Exide ile resmi distribütörlük anlaşması
imzaladı. Anlaşma kapsamında, Exide markalı
akülerin Türkiye pazarındaki satış, pazarlama ve
dağıtım operasyonlarını Martaş Otomotiv üstlenecek.
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Martaş Otomotiv, Exide’ın otomotiv ürün
grubunda yer alan tüm ürünlerini satışa
sunacak. 1888 yılında kurulan ve 130 yılı
aşkın tecrübesi ile dünya akü pazarındaki
en önemli kuruluşlardan biri olan Exide,
yenileme pazarı ve araç üreticileri için
vazgeçilmez bir tedarikçi olmasıyla öne
çıkıyor. Exide’ın Start-Stop teknolojisine
sahip akülerde önemli bir uzmanlığı
bulunduğunu vurgulayan Martaş
Otomotiv Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan
Kahrıman, “İlk etapta gelişmiş teknolojiye
sahip konvansiyonel aküler, AGM-EFB
Start-Stop aküleri ile geniş ürün yelpazesi
bulunan ağır vasıta aküleri satışa sunacağız.
Böylece farklı araç kullanıcılarının tüm
beklentilerini karşılayacak kaliteye ve
performansa sahip Exide aküleri Türkiye
pazarıyla buluşturacağız. Önümüzdeki
dönemlerde ise marin ve motosiklet gibi
farklı ürün gruplarında faaliyetlerimize
başlamayı planlıyoruz” dedi.
Martaş Otomotiv, 2021 yılında dağıtım
ağını güçlendirecek yatırımlar yaparken
güçlü iş birlikleri gerçekleştirmeye de
devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen
otomotiv yedek parça dağıtım markası
Martaş Otomotiv son olarak, dünyanın en
büyük akü üreticilerinden Exide ile resmi
distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma
kapsamında, Exide markalı akülerin
Türkiye pazarındaki satış, pazarlama ve
dağıtım operasyonlarını Martaş Otomotiv
üstlenecek. Martaş Otomotiv, Exide’ın
otomotiv ürün grubunda yer alan tüm
ürünlerini satışa sunacak. 1888 yılında
kurulan ve 130 yılı aşkın tecrübesi ile dünya
akü pazarındaki en önemli kuruluşlardan
biri olan Exide, yenileme pazarı ve araç
üreticileri için vazgeçilmez bir tedarikçi
olmasıyla öne çıkıyor. Exide’ın Start-Stop
teknolojisine sahip akülerde önemli
bir uzmanlığı bulunduğunu
vurgulayan Martaş Otomotiv
Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan
Kahrıman, “İlk etapta gelişmiş
teknolojiye sahip konvansiyonel
aküler, AGM-EFB Start-Stop aküleri
ile geniş ürün yelpazesi bulunan
ağır vasıta aküleri satışa sunacağız.
Böylece farklı araç kullanıcılarının
tüm beklentilerini karşılayacak
kaliteye ve performansa sahip
Exide aküleri Türkiye pazarıyla
buluşturacağız. Önümüzdeki
dönemlerde ise marin ve motosiklet
gibi farklı ürün gruplarında
faaliyetlerimize başlamayı
planlıyoruz” diye konuştu.

Ceyhan
Kahrıman

“2025 yılında pazarın %35’inden
fazlasını Start-Stop özellikli aküler
oluşturacak”
Exide’ın Start-Stop aküler alanındaki
uzmanlığına vurgu yapan Martaş Otomotiv
Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan Kahrıman,
“Start-Stop akülerin akü yenileme
pazarındaki payı her geçen yıl artıyor.
2025 yılı sonunda toplam akü pazarının
%35’inden fazlasının Start-Stop araç
akülerinden oluşması bekleniyor. Exide
ise dünyada bu tür akülerin tamamını
üretebilen birkaç akü üreticisinden
birisi. Dolayısıyla Start-Stop araçların
ihtiyaçlarına uygun bütün ürünler artık
ürün gamımızda yer alıyor. Bu akülerde
kullanılan tüm teknoloji Exide’ın en

önemli gücü olan orijinal ekipman üreticisi
olma tecrübesinden geliyor. Son yıllarda
ağır vasıta araçlarında da Start-Stop akü
ihtiyacı oluşmaya başladı. Exide ürünleri,
yüksek enerji ihtiyacı olan şehirlerarası
otobüsler, şehirlerarası ve uluslararası
yol yapan ağır vasıta araçlarının tüm
ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlanmış.
Tüm bunlar doğrultusunda, Türkiye akü
pazarında özellikle ağır vasıta grubu dahil
olmak üzere önemli bir oyuncu olmayı
hedefliyoruz” dedi.

“Exide ile akü pazarına önemli bir
hareket getireceğiz”
Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem
Çarıkcı ise yaptığı değerlendirmede, “Bir
yandan güçlü dağıtım ağımıza yönelik
yatırımlarımızı sürdürürken, diğer
yandan stratejik iş birlikleri geliştirerek
otomotivin farklı alanlarında yeni
pencereler açmaya devam ediyoruz. Akü
de bu noktada aslında bizim uzun süredir
gündemimizde olan bir alandı. Exide gibi
bir dünya devinin Türkiye distribütörü
olmaktan dolayı ise oldukça mutluyuz.
40 yılı aşkın deneyimimiz ve çağın
gerekliliklerine uyum sağlayan yapımızla,
Türkiye’nin en etkin satış ve dağıtım
ağına sahip markalarından birisiyiz.
Buradaki gücümüzü Exide’ın uzmanlığıyla
birleştirerek akü pazarına önemli bir
hareket getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle
bu pazarda oldukça kritik olan müşteri
memnuniyeti, kalite ve ulaşılabilirlik gibi
konularda fark yaratacağımıza inanıyorum.
Martaş Otomotiv ve Exide arasında
sağlanan güçlü iş birliğinin her iki taraf için
de hayırlı olmasını diliyorum. Söz konusu iş
birliği özellikle tüketiciler için büyük fayda
sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
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“Bundan sonra bizi ne hareket ettirecek?” sloganı
ile Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2021’de,
tamamen elektrikli Mercedes-Benz otobüsleri,
eCitaro’lar kullanıldı. IAA ziyaretçileri, MercedesBenz yıldızını gururla taşıyan, ileri teknolojiyle
donatılmış, tamamen elektrikli şehir
otobüslerini deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Mercedes-Benz
eCitaro’dan IAA
Mobility 2021’de
emisyonsuz ulaşım
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Dört adet Mercedes-Benz
eCitaro, sergi alanındaki “Zirve”
etkinlik noktası ile Münih
şehir merkezindeki “Açık Alan”
arasındaki “Mavi Hat” üzerinde
sessiz ve emisyonsuz seferler
gerçekleştirerek ziyaretçileri taşıdı.

IAA Mobility 2021 zirvesinde çok sayıda
yeni aracın dünya lansmanı yapılırken, yeni
teknolojiler ve ulaşım çözümleri de tanıtıldı.
Pandemi koşullarına dikkat edilerek, yeni
bir anlayışa göre tasarlanan, Münih’in şehir
merkezindeki “Açık Alan” diye adlandırılan
bölümde, araçlar, teknolojiler ve çok daha
fazlası için halka açık bir sahne hazırlandı.
Şehrin belirli bölümlerine yayılan IAA
Mobility 2021’de, farklı türdeki ulaşım
araçları arasındaki Mercedes-Benz eCitaro,
katılımcıların beğenisini kazandı. Tamamen
elektrikli altyapıya sahip olan dört adet
Mercedes-Benz eCitaro, IAA Mobility
2021’deki konumlar arasında gidip-gelerek,
günümüz şehir otobüslerinin gelişmiş
verimlilik seviyesini gözler önüne serdi.

Çığır açan teknoloji, çekici tasarım,
modern ekipman
Yolcular bu seferler boyunca otobüslerde;
teknoloji, güvenlik ve konfordaki yenilikçi
çözümleri Mercedes-Benz eCitaro ile
deneyimledi. Dört adet eCitaro solo
otobüs, klasik NMC bataryalarla (lityum
iyon teknolojisi) donatıldı. Otobüslerin
dış cephesindeki Mercedes-Benz’in binek
otomobil motifleriyle bezenen çarpıcı
mavi giydirme, yenilikçi modellerle “Yıldız”
arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.
Yolcular iç mekânda, bu modern şehir
otobüslerinin tasarım ve donanım çeşitliliğini
keşfetti. Fuarda geçen yorucu bir günün
ardından; yüksek verimli iklim kontrolü,
konforlu koltuklar ve seyahat ederken mobil
cihazlarını şarj etmek için USB bağlantı
noktaları gibi Mercedes-Benz eCitaro’nun
sağladığı konforun avantajlarından
yararlandılar. Otobüsler versiyona bağlı
olarak, dönüş asistanı Safeguard Assist ve
aktif fren asistanı Preventive Brake Assist
dâhil, oyunun kurallarını değiştiren güvenlik
ekipmanlarıyla donatılıyor.

Enfeksiyon riskine karşı kapsamlı
koruyucu önlemler

dayanıklılık testleri gibi kapsamları
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası AR-GE Merkezi sorumluluğunda
Tüm Mercedes-Benz eCitaro’lar, COVID-19
yürütülüyor. Türkiye’deki otobüs üretim
enfeksiyon riskine karşı en etkin koruyucu
AR-GE’si anlamında en gelişmiş test kabul
önlemlerle donatıldı. Otobüslerin hepsinde
edilen Hidropuls dayanım testi, bir aracın
sürücü koruma bölmesi, iklim kontrol
1.000.000 km yol koşullarına denk gelen
sisteminde yüksek verimli aktif filtreler
şartlarda test edilmesi imkânını sağlıyor.
ve giriş alanlarında sensörlü dezenfektan
Yol testleri çerçevesinde; gerçek yol, iklim
püskürtücüleri vardı. Ayrıca yolcu
ve kullanım koşullarında, aracın tüm
bölmeleri düzenli aralıklarla temizlenerek,
sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve
temas yüzeyleri dezenfekte edildi. Bu
dayanım açısından uzun süreli testleri
uygulama sadece IAA ziyaretçilerinin
Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli servis gerçekleştiriliyor. Emisyonsuz ve sessiz bir
sürüş sunan, tamamen elektrikli Mercedesotobüslerinde temiz bir seyahatin keyfini
Benz eCitaro’nun dünya lansmanı 2018
çıkarmasını sağlamakla kalmadı; aynı
zamanda maksimum güvenliği de sağladı. yılının sonbaharında Uluslararası Ticari
Araç Fuarı’nda yapıldı. Mercedes-Benz
eCitaro’nun AR-GE’sinde
eCitaro’nun ilk teslimatı 18 Kasım 2019
Türkiye’nin etkisi
tarihinde 56 adet olarak Almanya’nın
Wiesbaden kentine yapıldı. O tarihten
eCitaro’nun AR-GE faaliyetleri Mercedesbu yana; Hamburg, Berlin, Mannheim
Benz Türk AR-GE Merkezi tarafından
ve Heidelberg gibi kentlerin yollarında
yürütüldü. Mevcut güncellemeler ve
ve çeşitli Avrupa şehirlerinde eCitaro
iyileştirmeler de halen Türkiye’de yapılıyor.
kullanılıyor. Mayıs 2020’den itibaren seri
eCitaro’nun iç donanım, karoser, dış
üretim programına alınan Körüklü eCitaro
kaplamalar, elektrik altyapısı, diagnoz
ile beraber de yeni siparişler alınıyor.
sistemleri, yol testleri ve ekipman
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Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüsler;

Toplu taşıma operatörünün
yakıt maliyetlerini düşürdü
Tver bölgesindeki önemli toplu taşıma operatörü, Allison
Tam Otomatik Şanzıman donanımlı 314 adet LIAZ4292.60 otobüs satın aldı ve bu otobüsler alındığı günden
bu yana mükemmel yakıt verimliliği ile çalışmaya devam
ediyor. Sürücü ve yolcular da şehir içi ulaşım hizmetinin
daha rahat ve konforlu hale geldiğini belirtiyor.
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Tver bölgesindeki büyük bir ulusal toplu
taşıma operatörü olan Verkhnevolzhskoe
ATP, bölgede yeni bir taşıma modelini
hayata geçirmek amacıyla kuruldu. Bu
yeni model, tam otomatik şanzıman
donanımlı, modern navigasyon ekipmanlı,
temassız bilet teknolojili ve klima
kontrol sistemli otobüslerin kullanımını
içeriyor. 2020 Şubat ayının sonlarında
taşıma operatörü, Allison Tam Otomatik
Şanzıman donanımlı LIAZ-4292.60
otobüslerini satın aldı.
LIAZ-4292.60 orta segment alçak
tabanlı şehir içi otobüsü, 210 bg Euro 5
YaMZ53403 motora ve altı vitesli Allison
T2100 tam otomatik şanzımana sahip. İki
kapılı ve 27 yolcu koltuklu bu otobüsler
hem şehir içi hem de şehir çevresindeki
yerleşim yerlerine hizmet veriyor.
Verkhnevolzhskoe ATP Baş Mühendisi
Roman Khulgin, açıklamasında;
“Otobüsleri bir yıldır işletiyoruz ve
avantajları hakkında bazı geçerli
bildirimlerde bulunabiliriz. Her şeyden
önce, iyi bir yakıt ekonomisi kaydettik”
diyor. Allison T2100 altı vitesli tam
otomatik şanzıman, şehir içi ve çevre
bölgelerin ulaşımında kullanılan orta
segment otobüsler için verimli bir
çözüm oluyor. Özel bir vites değiştirme
algoritması, otobüs motorunun en
uygun şekilde çalışmasını sağlayarak
yakıt tüketimini azaltıyor ve filonun yakıt
verimliliğini artırıyor.
Taşımacılık operatörünün verileri, ilkbahar
ve sonbaharda şehir çevresindeki
güzergahlarda çalışan otobüslerin klima
kapalıyken 100 kilometrede, ortalama 25
litreye kadar yakıt tükettiğini gösteriyor.
Şehirde çalışan otobüsler, 32,5 litre yakıt
alıyor. Yazın klima açıkken, şehir çevresindeki
ve şehir içindeki otobüsler, sırasıyla 26,7 ve
24,8 litre yakıt tüketiyor. Kışın, ön ısıtıcının
yaygın kullanımıyla, şehir çevresinde ve
şehri içinde çalışan otobüslerde tüketim,
sırasıyla 29,3 litre ve 38 litre oluyor.

Filo karlılığı, yakıt verimliliğinin yanı sıra
servis aralığına ve maliyetine de bağlıdır.
Güvenilirlik ve uzun servis aralıklarından
dolayı Allison tam otomatik şanzımanların
ihtiyaç duyduğu tek servis, düzenli yağ
ve filtre değişimleri oluyor. Ek olarak
bu şanzımanlar, manuel şanzımanlı
otobüslerde hizmet dışı kalmaların
nedeni olarak debriyaj yanma ve aşınma
sorununu ortadan kaldırıyor. Şanzımanlar,
ayrıca filo karlılığını da artırıyor. Khulgin;
“Bir yıl çalıştıktan sonra 15 otobüs, zaten
100.000 kilometrenin üzerinde bir yol kat
etti. Aslında servisleri, rutin bir yağ ve sarf
malzemesi değişiminden ibaretti. Böylece
otobüslerde aksama yaşanmadı, ertesi
gün güzergâhlarına geri döndüler” dedi.
Allison tam otomatik şanzıman, bu
koşularda mükemmel performans
göstererek dinamik ve sorunsuz hızlanma
imkanı sunmanın yanı sıra otobüse
yüksek manevra kabiliyeti kazandırıyor.
Üstelik, sürücünün vites değiştirmeye
odaklanması gerekmiyor ve tamamen
sürüşe konsantre olarak yol koşulları
üzerinde daha iyi kontrol sağlanıyor.

Khulgin, şu şekilde ekliyor; “Tabii ki
sürücüler, Allison tam otomatik şanzımanlı
otobüsleri tercih ediyor. Özellikle daha
önce sadece manuel şanzıman kullanan
sürücüler. Tam otomatik şanzımanların
avantajı sayesinde sürücünün vitesi
sürüş moduna alıp, sürüş boyunca vites
değiştirme ihtiyacını unutması, şaşırtıcı
değil. Böylece sürücü çok daha az
yoruluyor, bu da yolcu güvenliğine ve
konforuna büyük katkı sağlıyor.”
Yolcu konforunun bir numaralı öncelik
olduğu Tver bölgesi, belediye toplu taşıma
hizmetlerinde kapsamlı ve büyük ölçekli
bir reformun uygulandığı ilk bölgeler
arasında yer alıyor. Allison tam otomatik
şanzımanlar, uzun süredir yolcu konforu,
güvenliği ve filo karlılığı ile şehir içi toplu
taşıma segmenti için güvenli ve verimli
çözümler olarak kabul ediliyor. Khulgin,
son olarak; “Bir yıllık operasyondan sonra
yeni Allison donanımlı otobüslerimizden
kesinlikle memnunuz. Yaz ortasında başka
bir teslimatın gelmesini bekliyoruz. Allison
tam otomatik şanzımanlı 28 yeni LIAZ4292.60 otobüs filomuza katılacak” diyor.

Khulgin; “Çok iyi yakıt tüketimi
rakamlarına sahibiz. Birincisi, aslında
araç üreticisinin verdiği 100 kilometrede
ortalama 46 litre spesifikasyonundan çok
daha düşükler. İkincisi, bizim de filomuzda
bulunan başka bir üreticinin benzer
tam otomatik şanzımanlı otobüslerine
kıyasla bile daha düşük. Bu nedenle,
Allison donanımlı otobüslerin kendilerini
oldukça hızlı bir şekilde amorti etmesini
bekliyoruz” diye belirtti.
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ZF Aftermarket yeni iş birliği çağını
şekillendiriyor ve öne çıkan
çeşitli ürünler
sunuyor
ZF, WABCO satın alımının ardından otomobil,
ticari araç, otobüs, kamyon, römorklar
ve çekicilere yönelik çalışmalarını artırdı.
Automechanika Frankfurt’ta odaklanılan
yeni ürünler arasında WABCO
Modular ABS Sensörler bulunuyor.
Sunulan ürünlere elektrikli
otomobillere yönelik ürünler de
eklendi; Yeni TRW Elektrikli
Fren Servosu.

ZF Aftermarket,
herkes için
ilgi çekici bir
mobilite deneyimi
sunmak istiyor.
Otomobillere, ticari
araçlara, kamyonlara, römorklara
ve otobüslere yönelik yenilikçi ZF
teknolojisi, buna önemli bir katkı
sağlayacak. WABCO Modular ABS
Sensörleri ve elektrikli araçlara yönelik TRW
Elektrikli Fren Servosu gibi geleceğe dönük
yeni ürün portföyü, 14 Eylül ile 16 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirilecek Digital
ZF Aftermarket @ Automechanika 2021
etkinliğinde sergilenecek. Bu seneki fuarın
kilit konularından biri de sürdürülebilirlik.
Malzeme tasarrufu sağlamak ve emisyonları
azaltmak için yeniden üretim, onarım ve
güçlendirme çözümleri sunumu ZF’nin
sürdürülebilirlik yol haritasındaki önemli
kalemlerden biri, bir diğeri ise fabrikalarda
yeşil enerji kullanmaktır. ZF Aftermarket, TRW
fren balataları için ilk kez #greenaftermarket
etiketini kullanıyor.
Mobilitenin dijitalleştirilmesi hızlanarak
devam ediyor. Sonuç olarak müşterilerin
esneklik, hız ve konfor konusundaki
bireysel talepleri artıyor. ZF Aftermarket, iş
ortaklarıyla birlikte, herkes için cazip mobilite
deneyimleri sunmak istiyor. ZF Aftermarket
Müşteri ve Strateji Müdürü Dr. Holder Hättich
konuşmasında şu ifadelere yer veriyor.
“Marka değerlerimizdeki güven, tutku
ve özen yalnızca servis portföyümüzdeki
yaklaşımımızı belirlemekle kalmıyor
aynı zamanda da değer zincirinin her
noktasında, müşterilerimizin bireysel mobilite
deneyimlerine de yansıyor.”
İş ortaklarıyla yakın çalışmanın
başarı açısından kilit bir unsur olarak
değerlendirildiğini belirten Dr. Holger
Hättich, “Kişisel bir yaklaşıma sahibiz, kolaylık
sağlıyoruz ve hizmetlerimizi sürekli olarak
iyileştirmek için müşterilerimizle yakın temas
halinde kalıyoruz” diye vurguluyor.
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Bilgi aracılığıyla beceri 		
geliştirme atölyeleri
ZF Aftermarket’in hedefi, pazardaki tüm
katılımcıların Yeni Nesil teknolojileri ve
beraberlerinde getirdikleri güçlükleri
anlamalarını ve böylece hazırlıklarını erken
tamamlamalarını sağlamaktır. ZF [pro]
Tech gibi atölye konseptleriyle bağımsız
atölyelere ZF Aftermarket ve diğer markalı
ürünler için araca özel kurulum talimatları
ve tüm gerekli teknik bilgilerin yer aldığı
kapsamlı bir servis paketi sunulur. Ek
olarak eğitim kurslarıyla, atölyelere Yeni
Nesil Mobilite konusunda kapsamlı bir
bilgi edinme olanağı sunulur.
Kapsam ile atölyeleri güçlendirme
LEMFÖRDER, SACHS, TRW ve WABCO gibi
güvenilir markalar ile teknik yenilikler ve
geleceğe dönük hizmetler, müşteriler
için oldukça ikna edici bir teklif niteliği
taşıyor. “Ürün markalarımız her zaman
yenilik ve deneyimin dikkat çeken bir
kombinasyonunu sunmuştur. Dahası,
müşterilerimiz, pazar payı kazanmak
ve büyümek için avantaj olarak
kullanabilecekleri geniş portföyümüze
her zaman güvenebilirler.” diye ekliyor Dr.
Holger Hättich.

Yedek parça pazarı için OE yeniliği:
Elektrikli araçlara yönelik TRW
Elektrikli Fren Servosu
Daha verimli yanmalı motorlar, hibrit veya
yalnızca elektrikli motorlarda fren sistemi
için modüler ve ölçeklenebilir çözümler
gerekir. TRW marka Elektrikli Fren Servosu
(EBB), iyileştirilmiş fren aktivasyonunu
sağlamak için özel bir elektronik sistem
kullanarak vakumlu fren servolarının yerini
alır; gerekirse vakum pompası ve ilgili
kabloları, sensörleri, anahtarları ve kontrol
birimleri de değiştirilir. ZF Aftermarket,

erken aşamalarda TRW sistemiyle yalnızca
yüksek konfor gerekliliklerini ve güvenlik
standartlarını karşılamakla kalmayan ve
fren enerjisi geri kazanımını destekleyerek
elektrikli araçların menzilini artıran orijinal
bir OE yeniliği sunuyor. Bir yazılım işlevi,
aracın park modunda elektrikli el freni
sayesinde güvenle yerinde durmasını
sağlayarak mekanik el frenine olan ihtiyacı
ortadan kaldırıyor.

400’ün üzerinde OE referansının
değişiminde kullanılabilir. Gelecek
planlar arasında, daha da fazla referansı
kapsayabilmek için ek adaptör türevlerinin
eklenmesi yer almaktadır. Servis
atölyelerinin hazırda çapraz referans
bulundurmadan doğru kombinasyonu
bulmalarına yardımcı olmak için yıl
sonuna kadar tekerlek hızı sensörü seçim
aracı hizmete sunulacaktır.

Yedek parça pazarında yeni:
WABCO modüler ABS Sensörleri

ZF Bus Connect – Araç Verisinin 		
Gücü Açığa Çıkıyor

Müşteri merkezli, kaynak tasarruflu
ve etkin maliyetli bir sensör olan en
son WABCO ürünü, yaygın bir sorunu
çözüyor: ticari araçlar arızalı bir ABS
sensörüyle servise geldiklerinde ilgili
parçanın belirli bir versiyonunun sipariş
edilmesi gerekir ve bu parça her zaman
bayinin stoklarında bulunmayabilir. Bu
sorunu ortadan kaldıran modüler ABS
sensörü konsepti, bağımsız servisler için
geliştirilmiştir. Tekerleğe bağlı standart
bir KEA konektörüyle kısa bir ABS
sensöründen, çeşitli uzunluklarda bir
uzatma kablosundan ve ana elektronik
kontrol birimlerini (ECU’lar) kapsayan ve
pazarda bulunabilen çeşitli adaptörlerden
oluşur. Modüler konsept, araca monte
edildikten sonra yalnızca kusurlu parçanın
değiştirilmesi yeterlidir ve bu da onarım
sürecini ciddi ölçüde hızlandırarak arıza
süresini ve maliyetleri azaltır.

Bağlı Gelecek Nesil Yedek Parçalar
konseptine uygun yeni ürünlerden biri de
ZF Bus Connect ürünümüzdür. Bu ürün,
toplu taşıma araçlarının filo verimliliklerini
ve performanslarını güçlendirmeye ve
artırmaya yönelik bir filo yönetim aracıdır:

Sahip olduğu özel uygulama esnekliği
sayesinde servislerdeki farklı sensörlerden
oluşan geniş envanter bulundurma
ihtiyacı ortadan kalkar. Yalnızca üç
parametreye bağlı olarak (sensör tipi,
uzunluk ve konektör) birkaç ürünle
yüzlerce çeşit değiştirilebilir. İki mevcut
ABS sensörü, on uzatma kablosu ve sekiz
adaptörden oluşan bir kombinasyon

Güvenlik: Sürücü takibi, tehlikeli sürüş
durumları tespiti ve coğrafi sınırlama
kazaların meydana gelmesini önler ve
hırsızlığa karşı korumaya yardımcı olur.
Verimlilik: Araç temelli canlı veri
değerlendirmesi, optimize edilmiş sürüş
ve rota planlarının hazırlanmasına olanak
tanıyarak yakıt tüketimini azaltır.
Çalışma süresi: Tahmini hasar veya
aşınma tespiti ve sarf malzemesi aşınması
tespitinin yanı sıra arıza süresini kısaltmak
için “kablosuz” teşhis ve onarım.
ZF Bus Connect, hibrit ve elektrikli
otobüslerde ve karışık filolarda kullanım
için de uygundur. Kullanıcı, araç
konumunun canlı görüntülenmesi, anlık
yakıt tüketimi, akü şarjı veya araç parçaları,
lastik basıncı, fren aşınması ve diğer
sistem mesajlarının takip edilmesi dahil
aracı her açıdan kontrol edebilir.

Başarının anahtarları olan ortaklıklar
Gelecek Nesil Yedek Parça Pazarı’na
öncülük etmek söz konusu olduğunda
başka şirketlerle yapılan ortaklıkların
önemi de giderek artmaktadır.
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”. Çok
ama çok eski bu atasözü, günümüzde hiç
olmadığı kadar önemli” diye vurguluyor
Dr. Holger Hättich. Daha sürdürülebilir
ekonomi, dijital siloların çözülmesi ve
hatta yedek parça pazarında Gelecek
Nesil Mobilite tasarımı, pek çok insanın
çalışmasını gerektirir. ZF Aftermarket,
yenilik ve dönüşüme kapalı olmayan
ve bizler gibi herkes için cazip ve
sürdürülebilir mobilite sağlamak isteyen
tüm ortak çalışmalara açıktır.
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Ağustos ayı lastik ihracatı 39 milyon, yıllık hedef 280 milyon dolar

PETLAS tüm zamanların
ihracat rekorunu kırdı
Türkiye lastik sektörünün yerli
sermayeli lider kuruluşu PETLAS,
2021 yılı Ağustos ayında bugüne dek
en yüksek aylık ihracat rakamını elde
etti ve aylık bazda 39 Milyon dolar
değerinde ihracatla tüm zamanların
rekor seviyesine ulaştı. Petlas bu
rekorla yıllık ihracat hedefini 280
Milyon dolar ve yüzde 40 olarak
yeniledi. Aylık ihracat tonajını
Ağustos ayında 10 bin tonun üzerine
çıkaran PETLAS, dünya pazarlarına
500 bin adet lastik ihraç etti.

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü
AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren,
ülkemiz lastik sektörünün yerli sermayeli
öncü kuruluşu PETLAS, 2021 yılı Ağustos
ayında bugüne dek gerçekleştirdiği en
yüksek aylık ihracat rakamına imza attı
ve Türkiye ekonomisine 39 milyon dolar
ihracat geliri sağladı.
Aylık ihracat tonajını Ağustos ayında 10
bin tonun üzerine çıkaran PETLAS, dünya
pazarlarına 500 bin adet lastik ihraç etti.

İhracat Büyüme Hedefi Yüzde 40,
280 Milyon Dolar Ciro
Kendi geliştirdiği yüksek teknolojili
ürünlerle dünya pazarlarında büyük
ilgi gören PETLAS’ın 6 kıtada 120 farklı
ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında,
ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli
otomotiv endüstri ve pazarına sahip
ülkeler de yer alıyor. 2020 yılında küresel
sağlık krizine rağmen ihracat rakamlarını
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büyük ölçüde koruma başarısı gösteren
ve yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde
ihracat gerçekleştiren PETLAS, 2021 yılı
ihracat büyümesi hedefini de yüzde
25’ten yüzde 40 seviyesine revize etti.
2021 yılında özellikle ihracat tarafında
başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade
eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulkadir Özcan, “PETLAS, küreselleşen
ekonomi ve rekabet içerisinde ‘Türk
Markası’ olgusunu dünyada hak ettiği
yere taşımanın bilinciyle hareket ediyor.
Ülkemiz ekonomisine hedeflerimizin
üzerinde performansla ihracat geliri
sağlamaktan gurur duyuyoruz. Yerli
sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik,
yerli iş gücü ile ürettiğimiz lastiklerimizle,
Ağustos ayında rekor seviyede 39 Milyon
dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarı için
tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor,

onlara teşekkür ediyorum. Başarımızın
bize verdiği özgüven ve azimle, daha
önce yüzde 25 düzeyinde belirlediğimiz
2021 yılı ihracat büyümesi hedefimizi,
yüzde 40 bandına revize ettik. Ülkemize
sağladığımız ihracat gelirlerini artırmak
ve çeyrek milyar doların üzerinde, 280
milyon dolar düzeyinde ihracatla ülke
ekonomisine katkılarımızı artırarak
sürdürmek azmindeyiz” dedi.

ABD Pazarında Agresif Hedefler
PETLAS, ABD pazarına yönelik ihracatında
da agresif hedeflerle hareket ediyor. ABD
pazarına ihracatını orta-uzun vadede 100
milyon dolar düzeyine ulaştırmayı, kendi
geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin
sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve
kalıcı büyüme elde etmeyi hedefleyen
PETLAS, bu doğrultuda 60 milyon dolarlık
yatırımını sürdürüyor.

Abdulkadir Özcan, PETLAS’ın Ağustos
ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği
bölgelerin Kuzey Amerika, Güney
Amerika ve Avrupa olduğunu, ihracatın
1000’e yakın konteyner ve TIR ile
gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

700 Milyon Dolar Yatırım
PETLAS’ta, 2020 yılı içinde
gerçekleştirilen kapasite artışına
paralel olarak, mevcut ürün gamının
çeşitlendirilmesine ve verimliliğin
artmasına yönelik yatırımların hız
kesmeden sürdüğünü ifade eden
Özcan, “Türkiye’nin yerli sermayeli
sanayi gücü AKO Grup bünyesine,
2005 yılındaki satın alma sonrasında
yapılan ve son 10 yılda ivmesi artan
yatırımların toplamı 700 milyon dolar
seviyesine yaklaşmaktadır. Şirketimizde
gerek iç pazarda, gerek ihracat
pazarlarımızda lastik kullanıcılarının
ihtiyaçlarını karşılayacak en yüksek
kalitede ürünlerin üretilmesi amacıyla
yatırımlar sürekli bir şekilde devam
ediyor. Türk lastik sektörünün yüzde 100
yerli sermayeli lider markası PETLAS,
binek araçlardan kamyon ve otobüslere,
traktörlerden askeri birlik ve güvenlik
güçlerinin kullandığı araçlara, iş
makinelerinden savaş jetlerine,

80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta
üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye,
yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü
ile üretiyor ve dünyaya satıyor. 2021
yılı içinde, ürün gamımızın tümünde,
özellikle de kamyon otobüs (TBR)
lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Abdülkadir Özcan
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Mercedes-Benz Türk
“Dizel Partikül Filtresi”nin
önemine dikkat çekiyor
Mercedes-Benz Türk, otobüs ve
kamyon modellerinde beklenmeyen
masrafların önüne geçmek, ideal
motor gücü ve optimum yakıt
tüketimi için orijinal “Dizel Partikül
Filtresi”ni özel fiyatlar ile yetkili
servislerinde sunuyor.

Uzman olmayan kişiler
tarafından temizlenip araçlarda
kullanılan Dizel Partikül
Filtresi’nin aksine Mercedes-Benz
Yetkili Servisleri’nde araçlara
takılan orijinal ve daha önce
kullanılmamış “Dizel Partikül
Filtresi” aracın güvenliğine de
olumlu katkılar sağlıyor.
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Mercedes-Benz Türk, kamyon ve
otobüslerinde sunduğu güvenilir ve düşük
tüketimli dizel motorlarının sağladığı
düşük emisyon değeri sayesinde doğayı
korumaya yardımcı oluyor. Mercedes-Benz
Türk, ülkemizde 2016 yılından itibaren
yürürlüğe giren Euro VI standardını
araçlarında karşılamak için, kullandığı dizel
motorlarında birçok teknolojik çözümü
Dizel Partikül Filtresi ile destekliyor. Kurum
partiküllerinin yüzde 99’u Dizel Partikül
Filtresi tarafından tutulurken insanların
ve çevrenin korunmasına önemli ölçüde
katkı sağlanıyor.
Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs
sahiplerine araçlarındaki beklenmeyen
masrafların önüne geçmek, ideal
motor gücü ve optimum yakıt tüketimi
için Mercedes-Benz orijinal Dizel
Partikül Filtresi’ni özel fiyatlar ile yetkili
servislerinde satışa sunuyor. MercedesBenz marka otobüs ve kamyon sahipleri,
tek filtre kullanılan araçları için işçilik
dâhil 395 Euro + KDV, çift filtre kullanılan
araçları için 749 Euro + KDV’den başlayan
fiyatlarla Dizel Partikül Filtresi değişimini
gerçekleştirebiliyor.

Dizel Partikül Filtresi temizleme
işlemleri büyük masraflara yol
açabilir
Uzman olmayan kişiler tarafından
temizlenip tekrar tekrar kullanılan
Dizel Partikül Filtresi’nin aksine;
Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde
araçlara takılan orijinal ve daha önce
kullanılmamış Dizel Partikül Filtresi,
aracın güvenliğine de olumlu katkılar
sağlıyor. Temizleme işlemi ile zarar gören
Dizel Partikül Filtresi, katalitik kaplamanın
da devre dışı kalmasına sebep oluyor
ve filtre hızlıca tıkanıyor. Tıkanan
Dizel Partikül Filtresi aracın motor
performansına da olumsuz etki ediyor.
Temizletme işlemi, Dizel Partikül
Filtresi’nin bakım aralıklarının
kısalmasına ve öngörülen değişim
zamanından önce değiştirilmesine
sebep oluyor. Bunun yanında öngörülen

zamandan önce değiştirilen Dizel
Partikül Filtresi aracın bakım maliyetini
artırıyor. Temizletme işleminin bir diğer
olumsuz etkisi ise temizletilen Dizel
Partikül Filtresi, yasal olarak öngörülen
seviyenin üzerinde emisyon değerlerine
çıkılmasına sebep olabiliyor.

Orijinal Mercedes-Benz Dizel
Partikül Filtresi kullanımı,
avantajları beraberinde getiriyor
Orijinal Mercedes-Benz Dizel Partikül
Filtresi kullanımı; optimum yakıt
ekonomisi ve motor performansı
sağlarken aracın toplam sahip olma
maliyetini azaltmaya da yardımcı oluyor.
Uzun ve öngörülebilir bakım aralıkları
sayesinde arıza süreleri kısalırken,
daha yüksek maliyetli masrafların da
önüne geçilebiliyor. EURO VI emisyon
standartlarına uyum sağlayan araçların 2.
El değeri de bu anlamda korunuyor.

Katılım gösteren Mercedes-Benz Türk
Yetkili Servisleri’nde 31.12.2021’e kadar
geçerli olan bu kampanya kapsamında
Dizel Partikül Filtresi değişikliği yapılan
araç için kullanıcıya 50 Euro değerinde
indirim kuponu tanımlanıyor. Araç
sahipleri, tanımlanan indirim kuponunu
Dizel Partikül Filtresi değişimini takiben
1 yıl içerisinde mekanik atölyede yapılan
yedek parça harcamalarında kullanabilme
fırsatı elde ediyor.
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Michelin’den
kış kampanyası
Dünyanın en büyük lastik üreticisi
Michelin, yetkili bayilerinden,
Euromaster servis noktalarından
ve michelin.com.tr üzerinden lastik
satın alan müşterilerine, 31 Ocak
2022 tarihine kadar 600 TL’ye varan
araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Lastik sektöründe “uzun ömürlü
performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden
son kilometreye kadar yüksek
performans ve güvenli sürüş sunarak
yeni nesil teknolojiler tasarlayan
Michelin’in, kullanıcıları memnun edecek
kış kampanyası başladı. 15 Eylül 2021
tarihinde başlayan ve 31 Ocak 2022
tarihine kadar devam edecek olan
kampanya kapsamında; Michelin’den
tek seferde dört adet binek, 4x4 veya
hafif ticari araç için seçili lastiklerinden
alan müşteriler, araç bakım ve servis
fırsatından yararlanmış olacak.
Kampanya kapsamında, 15 jant Michelin
yaz lastiği satın alan müşteriler 250
TL’lik araç bakım ve servis indiriminden
yararlanırken, 15 jant kış ve Michelin
CrossClimate lastiklerinde ve 16 jant
yaz lastiği alımlarında 350 TL, 16 jant kış
ve Michelin CrossClimate lastiklerinde

56 RADÜS DERGİSİ 2021

ve 17 jant ve üzeri Michelin yaz lastiği
satın alımlarında 450 TL, 17 jant ve üzeri
Michelin CrossClimate ve kış lastiği
alımlarında ise 600 TL değerindeki
indirimden yararlanmış olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde
600 TL’ye varan fırsat
Michelin yetkili satıcıları, Euromaster
servis noktaları ve michelin.com.
tr üzerinden tek seferde dört adet
Michelin lastik satın alan sürücüler, rotbalans ayarı, lastik montajı, lastik oteli,
nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin
yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi,
fren sistemi bakımı, silecek değişimi,
akü değişimi, ön takım onarımı, klima
gazı dolumu, ilave lastik garantisi ve
cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri
için 600 TL’ye varan servis indiriminden
faydalanabilecek.

İnci GS
Yuasa yeni
nesil liderlik
programıyla
bronz ödül
sahibi oldu

Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayinin
köklü firması olan İnci Holding ile dünya
akü devi Japon GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS
Yuasa, akü sektöründeki lider konumunu
yeni bir ödül ile taçlandırdı. 6 kıtada 80’in
üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla
sektöre yön veren şirket, dünyanın en
prestijli ödül programlarından biri olan
Brandon Hall Excellence Awards’ta
adından söz ettirmeyi başardı.
Dünyanın enerji uzmanı olan İnci GS
Yuasa, kurgusunu K2C Danışmanlık ile
birlikte hazırladığı ‘’Yeni Nesil Liderlik
Programı’’ ile ‘’En İyi Karma Öğrenme
programı’’ kategorisinde Türkiye’nin
tek akü şirketi olarak bronz ödülü
almaya hak kazandı. Temelinde online
platform kullanımı, grup koçluğu ve
tartışarak öğrenme modelinin olduğu bu

Türkiye’de akü sektörünün teknoloji
lideri İnci GS Yuasa, insan kaynakları,
eğitim ve gelişim konularında
danışmanlık hizmeti veren ve
dünyanın en prestijli şirketleri
arasında yer alan Brandon Hall
Group tarafından düzenlenen
‘’Mükemmellik Ödülleri’’ kapsamında
‘’Yeni Nesil Liderlik Programı’’ ile
bronz ödülü almaya hak kazandı.
Akü sektörünün öncü şirketi İnci
GS Yuasa, üst düzey yöneticilerinin
liderlik yetkinliklerini pekiştirmek
amacıyla hayata geçirdiği eğitim
programı ile çalışan gelişimi
konusuna verdiği önemi bir kez daha
vurgulamış oldu.

Cihan Elbirlik

programla üst düzey yöneticilerin liderlik
becerilerini geliştirmek ilk amaç olurken;
yöneticilerin ekipleri ile kurdukları iletişimi
güçlendirmek ve kurum içerisindeki
‘’Pozitif Yaklaşım’’* değerine ulaşmak
eğitim programı kapsamında önemli
bir yer alıyor. Yaşam boyu öğrenme**
hedefine uygun hazırlanan bu programla
tanıştırılan yöneticiler aldıkları eğitimle
ekiplerindeki her bir üyenin bilgi ve
becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

İnci GS Yuasa, Yenilikçi 		
Yönetim Anlayışıyla
Çalışmalarına Devam Ediyor
Brandon Hall Excellence Awards’ın
açıklamasının ardından konuya ilişkin
açıklama yapan İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, İnci GS
Yuasa olarak dünyanın en güvenilen
enerji depolama şirketi olma vizyonu
doğrultusunda kurum içerisindeki
eğitimlerin önemli bir yol gösterici
olduğunu, eğitim programlarına yaptıkları
yatırımlara hız kesmeden devam
edeceklerini belirtti. Elbirlik; ‘’Türkiye’de
bu prestijli ödülü alan tek akü firması
olmanın da gururunu yaşıyoruz. İnci
GS Yuasa yetkinliklerini temel alarak
‘’Kendini & Diğerlerini & İşini Yöneten’’
liderlik modelimizle kurum içerisindeki
motivasyonu ve heyecanı hep üst
düzeyde tutuyor; yöneticilerimizin liderlik
vasfını en doğru şekilde taşımalarına
olanak sağlıyoruz. Mükemmellik
ilkesiyle çıktığımız yolda öncü ve en
güvenilir akü şirketi olmamızı sağlayan
ekip arkadaşlarımıza teşekkürü borç
biliriz. Dijitalleşen dünyada öğrenme
modellerimizi çağa ayak uyduracak
şekilde geliştirmeye ve ilerlemeye devam
edeceğiz’’ açıklamalarında bulundu.
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Mobil Oil Türk
kış mevsimi öncesi
araç bakımına
dikkat çekiyor

Sunduğu ürün ve hizmetlerle araçların ömür ve performanslarına
yüksek katkılar sağlayan Mobil Oil Türk A.Ş., yaz aylarının sona
ermesiyle birlikte kış mevsimine girilmeden önce sürücülerin alması
gereken bakım önlemlerine dikkat çekti. Özellikle motor yağı, lastikler,
farlar, silecekler ve antifrizin kış döneminden önce mutlaka kontrol
edilmesinin önemine değinilen açıklamada, Mobil 1 Center yağlama
merkezlerinde yapılan ücretsiz 10 nokta kontrolünün de altı çizildi.
Türkiye’de 37 ilde 75 lokasyonda yer alan Mobil 1 Center hizmet
noktaları, bu kontrollerle birlikte araçların bakım gereksinimlerini tespit
ederek araç kullanıcılarının her daim yollara hazır olmasını sağlıyor.
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Ülkemizde 116 yıldır madeni yağların
üretimi, pazarlanması ve bu kapsamda
verilen hizmetler konusunda başarılı
çalışmalara imza atan Mobil Oil Türk
A.Ş, yaz mevsiminin sona ermesiyle
birlikte araç bakımı konusuna dikkat
çekiyor. Özellikle kış aylarında arızaların
ve servise gitme olasılığının daha
fazla olduğuna dikkat çeken Mobil Oil
Türk A.Ş, sürücülerin olumsuzluklarla
karşılaşmamaları için motor yağı
kontrolünden antifrize kadar kontrol
edilmesi gereken noktaları sıraladı.
Açıklamada ayrıca bakım konusunda
Türkiye’de 37 ilde 75 lokasyonda faaliyet
gösteren Mobil 1 Center yağlama
merkezlerinde yapılan ücretsiz 10 nokta
kontrolüne de değinildi. Kış aylarından
önce sürücülerin dikkat etmesi gereken
bakım önerileri şöyle sıralanıyor:

Kış lastikleri hazır olmalı
Havaların soğumasıyla birlikte kış
lastiklerinin araçlara uygulanması önem
arz ediyor ve kış aylarına hazır olmanın
ilk koşulu kış lastiklerinden geçiyor.
Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre
derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve
buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol
tutuşu sağlıyor. Böylece olası kazaların
önüne geçilirken, aracın bağlantılı diğer
aksamları da korunmuş oluyor.

kullanılması ise sürüş güvenliğini
zayıflatarak kazaların artmasına neden
olabiliyor.

Yıpranmış silecekler değiştirilmeli
Silecekler kış aylarında en çok kullanılan
parçalar olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında
çok kullanılmayan silecekler, aşırı
ısıya maruz kaldığında kış aylarında
verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden,
sileceklerin kontrolü ve gerekirse
değişimi önem arz ediyor.

Antifriz eksikse tamamlanmalı
Özellikle 0 derece ve altına inen hava
sıcaklıklarında suyun donmamasını
sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki
kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz
etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.
Dolayısıyla radyatörlerdeki suyun
donmasını önleyen antifriz sıvısının
mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Toza ve çamura karşı cam suyu
ihmal edilmemeli
Hem kuru hem de yağışlı havalarda da
en sık kullanılan noktalardan birisi cam
suyu ve silecek suyu olarak öne çıkıyor.
Silecek suyunun kış aylarında yola
çıkmadan kontrol edilmesi ve her daim
haznesinde bulundurulması gerekiyor.

Frenler detaylı kontrol edilmeli

Far ayarları gözden geçirilmeli

Fren sistemine ait donanım ve parçalar
diğer mevsimlere göre kış aylarında
daha yoğun bir şekilde aşınmaya
uğruyor. Bu nedenle, fren ve freni
oluşturan elemanların her zaman büyük
bir titizlikle ele alınması ve en ufak
aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi
gerekiyor. Eskimiş bileşenlerin

Net bir görüş açısı için kış aylarında
farlar yaz aylarına göre daha sık
kullanılıyor. Havanın erken kararması,
yağış ve sis şartlarında farların düzgün
çalışması hayati önem taşıyor. Bu
yüzden, kış aylarında uzun, kısa ve sis
farlarının düzgün çalıştığının mutlaka
kontrol edilmesi gerekiyor.

Direksiyon ve süspansiyon
aşınmışsa müdahale edilmeli
Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan
çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan
tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler
otomobilin direksiyon ve süspansiyon
sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor.
Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon
elemanlarının, özellikle tuzdan
kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli
olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Aşınmış filtreler değiştirilmeli
Uzun süre kullanılmış veya yaz
aylarında uzun yollara maruz kalmış
filtreler, kış aylarında otomobillerin geç
ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca,
yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin
kontrol edilmesi ve aracın klimasının
sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin
temiz olması gerekiyor. Bu nedenle kış
aylarında hava, yakıt ve polen filtresinin
uzman kişiler tarafından kontrol
edilmesi öneriliyor.

Düşük voltajlı akü daha çabuk
deşarj olabilir
Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında
aracın aküsü daha fazla enerji harcar
ve güç kaybına uğrar. Bu durum
aracın marş basmasında sorun
yaşanması anlamına gelebilir. Hatta
ömrünün sonuna gelmiş eski aküler
aracı çalıştırmayabilir. Ayrıca aracın
aydınlatma, bilgi-eğlence ve klima
sistemleri gibi enerjiye ihtiyaç duyan
donanımları, kontak kapalıyken daha
fazla aküden enerji çeker. Bu nedenle
kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi
yapmak iyi olabilir.

Motor yağı kontrolü periyodik
olarak yapılmalı
Hava sıcaklıkları düşmeden önce
kontrol edilmesi gereken en önemli
noktalardan birisi ise motor yağıdır.
Motor yağı aracın kalbi sayılan motorun,
tüm aksamlarının sağlıklı bir şekilde
çalışması için kritik önem taşır. Bu
bakımdan, kış aylarından önce motor
yağı seviyesinin kontrol edilmesi ve
eksikse tamamlanması gerekir. Düşük
sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını
sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise
yağın aşırı seyreltilmesinin önüne
geçmek için motor yağının kaliteli
ve güvenilir bir markadan seçilmesi
motorun ömrü için yüksek fayda
barındırıyor.
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Otokar’dan
Ukrayna’ya
doğalgazlı
KENT
teslimatı
Türkiye’nin lider otobüs markası
Otokar ihracatta hız kesmiyor. 50’den
fazla ülkede 35 binden fazla otobüsü
ile milyonlarca yolcuya konforlu,
güvenli seyahat imkânı sunan Otokar,
yeni teslimatını Ukrayna’nın Vinnitsa
şehrine yaptı. Vinnitsa Ulaşım şirketi
tarafından alınan 10 adet doğalgazlı
Otokar Kent CNG, gerçekleştirilen
törenle hizmete girdi.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
ürettiği otobüslerle ihracat pazarlarında
büyümeye devam ediyor. Fikri mülkiyet
hakları kendisine ait otobüsleriyle
Romanya’dan İspanya’ya, İtalya’dan
Almanya’ya, Fransa’dan Belçika ve
Sırbistan’a kadar dünyanın 50’yi aşkın
ülkesinde toplu ulaşıma yeni bir
soluk getiren Otokar, yeni ihracatını
Ukrayna’nın Vinnitsa şehrine yaptı.
Tarihi yapısıyla bugüne kadar 6 kez
Ukrayna’nın en yaşanılabilir şehirleri
sıralamasında üst sıralarda yer alan
Vinnitsa’nın toplu ulaşımdaki yeni
gözdesi Otokar’ın Kent otobüsleri oldu.
Vinnitsa Ulaşım şirketi tarafından alınan
10 adet doğalgazlı Otokar Kent CNG
düzenlenen törenle teslim edildi.

Ulaşımda çevreci bir dönüşüm için
alınan araçlar için düzenlenen teslimat
törenine Vinnitsa Belediye Başkanı Serhii
Morhunov’un yanı sıra Belediye Başkan
Yardımcısı, Vinnitsa Ulaşımdan Sorumlu
Genel Müdürü, Vinnitsa Ulaşım şirketi
Genel Müdürü, Otokar Bayii Modern
Trucks yetkilileri ve Otokar’dan Ticari
Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış
Direktörü Hakan Bubik, Ticari Araçlar
Uluslararası Pazarlama ve Satış Grup
Yöneticisi Aydın Özgür katıldı.
Düzenlenen törende Ukrayna ulaşımında
Otokar’ın tercih edilmesinden dolayı
mutluluk duyduklarını belirten Otokar
Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve
Satış Direktörü Hakan Bubik, “Şehirlerin
toplu ulaşım dönüşümünde tercih
edilmekten ve çevreci ulaşıma katkı
sağlamaktan mutluyuz. Vinnitsa Ulaşım
şirketinin talepleri doğrultusunda
özel olarak ürettiğimiz Kent CNG
otobüslerimiz, geniş iç hacmi ve üstün
özellikleriyle şehrin toplu taşıma
hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak»
açıklamasını yaptı.
Kent otobüsleri, modern iç ve dış
görüntüsü, çevreci motoru, alçak taban
girişi, yüksek yolcu kapasitesi, üstün yol
tutuşu ve güçlü klimasıyla dikkat çekiyor.
ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda
sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum
güvenlik sunan araç; aynı zamanda toplu
ulaşımda üst düzey konfor vadediyor.
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Yeni Mobilfluid 428
traktör ve iş makinesi
yağı her mevsim
ekstra yüksek
performans
sağlıyor

Mobil, başta traktör olmak üzere
ağır hizmet arazi ekipmanları için
geliştirdiği ekstra yüksek performanslı
çok amaçlı Mobilfluid 428 yağını
pazara sundu. Farklı arazi, ortam ve
mevsim koşullarında çalışan tarım
ve iş makinelerinin performansını
üst düzeye çıkarmak için tasarlanan
Mobilfluid 428, bu alandaki şanzıman
ve hidrolik aksam üreticilerinin
gereksinimlerini karşılıyor.

Yüksek kalitede baz yağlar ve gelişmiş
katık teknolojisi kullanılarak formüle
edilen Mobilfluid 428, üst düzey sürtünme
kontrolü, kesme dayanımı, aşınmaya
karşı koruma ve yüksek basınç altında
azami performans özellikleriyle ön plana
çıkıyor. Mobilfluid 428, yağ ve ekipman
ömrünü uzatan yüksek ısıl ve oksidasyon
kararlılık özelliklerini SAE 10W-30 viskozite
sınıfında yerine getiriyor. Global çapta
faaliyet gösteren birçok makine-ekipman
ve şanzıman üreticisinin belirli ürünlerinde
kullanılmak için onay alan Mobilfluid 428,
çok sayıda markanın da şartnamesini
karşılıyor veya tavsiye ediliyor. Mobilfluid
428, traktör ve iş makinelerinin modern güç
aktarma sistemlerinde, tahrik akslarında,
debriyajlarında ve her tür hidrolik pompadişli parçalarında kullanılabiliyor.
Geniş ürün yelpazesiyle otomotivden
endüstriyel yağlara kadar bir çok alanda
çözümler üreten Mobil, yeni traktör ve
iş makinesi yağı Mobilfluid 428’i pazara
sundu. Başta traktör olmak üzere farklı
koşul, ortam ve mevsimlerde çalışan
ağır hizmet arazi ekipmanlarına yönelik
olarak geliştirilen Mobilfluid 428, sunduğu
avantajlarla ön plana çıkıyor. Traktör
ve iş makinelerinin performansını üst
düzeye çıkarmak için tasarlanan çok
amaçlı Mobilfluid 428, modern güç
aktarma sistemlerinde, tahrik akslarında,
debriyajlarında ve her tür hidrolik pompa dişli parçalarında kullanılabiliyor. Mobilfluid
428, sahip olduğu gelişmiş formülü ve
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yüksek viskozite indeksi sayesinde tarım,
inşaat ve taş ocağı gibi farklı arazilerdeki
zorlu çalışma koşullarında kolaylık sağlıyor.
Mobil mühendislerince tasarlanan
Mobilfluid 428’in üstün yağ filmi
kesme dayanımı ve hava kontrolü,
geleneksel CVT’lerde (hidrolik pompa
ve planet dişli parçalarında) kullanıma
uygunluk gösteriyor. Kontrollü sürtünme
karakteristiği ise ıslak fren ve kuyruk
mili (PTO) ses ve titremelerini azaltmaya
yardımcı oluyor. Yüksek kalite baz yağlar
ve gelişmiş katık teknolojisi sayesinde
Mobilfluid 428, üst seviye ısıl kararlılık ve
yüksek kesme dayanımı özelliklerini SAE
10W-30 viskozite sınıfında yerine getiriyor.
Böylece ürün, ilgili şanzıman ve hidrolik
aksam üreticilerinin gereksinimlerine
cevap veriyor. Global çapta üretim
gerçekleştiren birçok makine-ekipman ve
şanzıman üreticisinin belirli şartnameleri
için onay alan Mobilfluid 428, ayrıca çeşitli
şartnameleri karşılayan farklı uygulamalar
için de tavsiye ediliyor.

TOYOTA GAZOO Racing
2022 Dakar Rallisi’nde
dört aracıyla yarışacak
TOYOTA GAZOO Racing, 2 Ocak
2022’de Suudi Arabistan’da
başlayacak Dakar Rallisi’ne dört
araçlık bir takımla katılacak. 2021
yılında olduğu gibi takıma Nasser
Al-Attiyah ve navigatörü Mathieu
Baumel öncülük edecek. İkinci
araçta Giniel de Villiers/Dennis
Murphy; üçüncü araçta 2. kez Dakar
yarışlarına çıkacak Henk Lategan/
Brett Cummings ve dördüncü araçta
ise Shameer Variawa Danie Stassen
ikilisi yarışacak.

Takım, T1 kategorisi için güncellenmiş
yönetmeliklere göre yapılan tamamen yeni
Toyota GR DKR Hilux T1+ aracıyla yarışacak.
Prototip araç ise karbonfiber kaplı olarak
2021’in sonlarında gösterilmeden önce
testlerine devam ediyor.
Dakar 2021 deneyiminin üzerine daha
iddialı hale gelen TOYOTA GAZOO Racing,
Nasser and Giniel deneyimli isimlerin yanı
sıra Henk gibi sporda yükselen isimlerle de
yarışacak. Shameer ise önceki yarışta elde
ettiği 21.’lik derecesini daha ileriye taşımayı
hedefleyecek.

Dakar’a tüm dünyanın ilgisini çeken bir
başlangıç yapan Henk, Güney Afrika’da
birkaç kez galibiyet alarak deneyim
kazandı.
Toyota’nın daha iyi otomobiller yapma
felsefesiyle birlikte yarış takımı, Hilux’ı
da rallilerden elde ettiği deneyimle
daha da geliştirmeye devam ediyor. Yeni
yönetmeliklere göre yapılan yeni Toyota
GR DKR Hilux T1+ daha büyük ve geniş
lastiklere ve güncellenen süspansiyonlara
sahip olacak.

2019’da kazanan ve 2021’de ikinci olan
Nasser ve Mathieu, Endülüs Rallisi’nde ve
İspanya Aragon Baja yarışlarında galibiyet
aldılar ve bu yüksek performansı Dakar’a
taşımak istiyorlar.

Toyota GR DKR Hilux T1+ tamamen yeni
Toyota Land Cruiser 300’den alınan 3.5 litre
çift turbo V6 motorla donatıldı. Standart
haliyle 415 PS ve 650 Nm tork üreten bu
motor, yarış versiyonunda çok daha yüksek
güçlere sahip olacak.

Takımın diğer aracında yarışacak Giniel
ve Dennis Güney Afrika Cross-Country
Serileri’nde başarılı bir performans ortaya
koydular ve burada aynı zamanda Toyota
Dakar Hilux’ın geliştirme çalışmaları yapıldı.

Dakar 2022 yarışı için son rota henüz
açıklanmasa da 2020 ve 2021’e benzer
etapların olması bekleniyor. 2 Ocak’ta
Suudi Arabistan’ın Hail şehrinde başlayacak
yarış, 14 Ocak’ta Cidde’de tamamlanacak.
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Zorlu Enerji
sıfır emisyon için
yatırımlarını genişletiyor

Türkiye’deki kurulu gücünün
yüzde 87’si, elektrik üretiminin de
yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlayan Zorlu
Enerji, sıfır emisyonlu kesintisiz
ulaşım için 81 ilde 650’nin üzerinde
noktada 1200’e varan soketle hizmet
veriyor. Elektrikli araç şarj istasyonu
(ZES) markası ile kullanıcılarına temiz
enerji ile elektrikli araçlarını şarj
etme imkanı sağlayan Zorlu Enerji,
karbon ayak izini sıfırlama hedefi
doğrultusunda çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor ve faaliyetleri ile sektöre
sıfır emisyon salımına ulaşma hedefi
konusunda örnek oluyor.

Geleceğin enerji şirketi” olma yolunda
hızla ilerleyen Zorlu Enerji, tüm
operasyonlarının ve yatırımlarının
merkezine sürdürülebilirliği, inovasyonu,
Ar-Ge ve teknolojiyi alarak, temiz bir
gelecek ve Net Sıfır Emisyon salımı
hedefi doğrultusunda insan odaklı
ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine
yaptığı yatırımlarla sektörüne öncülük
ediyor. Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik
stratejisi hedefleri doğrultusunda hayata
geçirdiği en büyük yatırımlardan biri olan
elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES (Zorlu
Energy Solutions), şehir içi ve şehirlerarası
seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin
ulaşımını kolaylaştırarak onlara temiz
enerjiyle kesintisiz sürüş deneyimi sunuyor.

ZES, temiz enerji ile elektrikli
araçları şarj etme imkanı sağlıyor
Zorlu Enerji’nin fosil yakıtlı araçlara
alternatif olarak elektrikli araçların altyapı
koşullarının sağlanması için 2018 yılında
kurduğu ZES markası, 81 ilde 650’nin
üzerinde noktada 1200’e varan soketle
elektrikli araç şarj istasyonu (ZES) ağı ile
kullanıcılarına temiz enerji ile elektrikli
araçlarını şarj etme imkanı sağlıyor. Zorlu
Enerji, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük
emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları
nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı
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artan ve sürdürülebilir bir geleceğin en
önemli sac ayaklarından biri olan elektrikli
araçlara, sağladığı elektriğin yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayandırdığını
‘Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’
(I-REC) ile belgelendiriyor. Türkiye içinde
pazar payını %60’a ulaştırarak sektör lideri
olan ZES, elektrikli araç ekosisteminin
gelişmesi için sadece Türkiye’de değil
yurt dışında da benzer yatırımlar yapmak
için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle
şehirlerdeki karbon salımını azaltacak
olan elektrikli araç şarj istasyonu ZES
ile yatırımlarını artıran Zorlu Enerji,
Doğu Avrupa başta olmak üzere global
arenadaki altyapısını şimdiden hazırlıyor.
Türkiye’nin en büyük ve teknolojik olarak
en gelişmiş elektrikli araç şarj istasyonu
ağı ZES ile akıllı şehir kavramının önemli
bir parçasına hizmet eden Zorlu Enerji,
Türkiye’deki tek elektrikli araç paylaşım
platformu olan “electrip” uygulaması ile
de sıfır emisyonlu ulaşım ekosistemine
destek sunuyor. Birçok işlemin dijital
ortamlardan gerçekleştirildiği,
mobilitenin ve çevreye daha az iz
bırakmanın her zamankinden daha fazla
önem taşıdığı bir dünyada ve gelecekte,
Zorlu Enerji’nin electrip uygulaması
önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Goodyear
yenilenebilir
enerjiye geçiyor
Goodyear’ın, Avrupa ve Türkiye’deki
tesislerinde yenilenebilir enerjiye
geçmesi kararı, şirketin 2023
yılına kadar karbon emisyonları
yoğunluğunu %25 azaltma hedefini
güçlendiriyor. Geçiş sonucunda
şirketin karbon ayak izi 260.000 tona
kadar düşecek.

The Goodyear Tire & Rubber Company
bugün, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki
tesislerinde 2022 yılının sonuna kadar
%100 yenilenebilir enerji tedarikine
yönelik çok aşamalı bir planın ilk adımı
kapsamında Avrupa ve Türkiye’de*
bulunan Goodyear tesislerinde %100
yenilenebilir enerjiye geçeceğini duyurdu.
Şirketin uzun vadeli iklim stratejisini
geliştirmesi doğrultusunda verilen bu
karar, Goodyear›ın operasyonel etkilerini
azaltmasını sağlayacak olup, aynı zamanda
şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonu
yoğunluğunu 2010 yılı seviyesine göre
%25 azaltma hedefiyle de uyumlu.
Yayınladığı son Kurumsal Sorumluluk
Raporu’na göre Goodyear, 2020 yılında
karbon emisyonları yoğunluğunu %19
azaltmayı başardı.
Yaklaşık 700.000 megawatt-saat
yenilenebilir enerji satın alan Goodyear,
Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya,
Slovenya, Türkiye ve Hollanda’daki üretim
tesislerinin sürdürülebilir elektrikle
çalışmasını sağlayabilir. Bu geçiş
sonucunda şirketin karbon ayak izi 260.000
tona kadar düşecek.

Goodyear bu kritik geçişi gerçekleştirmek
için hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş
enerjisi ve jeotermal biyokütle enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını
artıracak. Elektriğin yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla üretilmesini sağlamak
adına Goodyear, enerji alımlarını, elektrik
müşterilerine enerjilerinin kaynağı
konusunda bilgi veren Menşe Garantisi
(GoO) ile gerçekleştiriyor.
Goodyear EMEA Başkanı Chris Delaney,
konu hakkında şunları söyledi: “Bu üretim
tesislerinde %100 yenilenebilir enerjiye
geçiş kararımız, karbon ayak izimizi
azaltma kararlılığımızla mükemmel bir
biçimde uyuyor. Bu karar ayrıca, hepimiz
için daha iyi bir gelecek sağlamak adına
Goodyear’ın çevresel etkilerini sürekli
azaltmaya yönelik ciddi adımlar attığımızın
bir göstergesi.”
Bu geçiş, Goodyear’ın karbon
emisyonlarının azaltılmasına katkı
sağlamak amacıyla aldığı bir dizi
önlemden sadece biri. Şirketin bu
yılın başında yapacağını duyurduğu,
Lüksemburg›un ilk büyük ölçekli güneş
enerjili otoparkı şu anda kullanımda.
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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
2021 YILI “EYLÜL” AYI
SONUÇLARINI AÇIKLADI
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam
üretim yüzde 8 artarken, otomobil
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 1 oranında azaldı. Bu
dönemde, toplam üretim 921 bin 619
adet, otomobil üretimi ise 571 bin 108
adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam
pazar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarı ise yüzde 12 oranında arttı
ve 434 bin 800 adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Eylül
döneminde üretim yüzde 26 seviyesinde
artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde
38 oranında, hafif ticari araç grubunda
yüzde 25 oranında arttı. 2020 yılı OcakEylül dönemine göre ticari araç pazarı
yüzde 23, hafif ticari araç pazarı yüzde 18
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 63 arttı.
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde
9 oranında arttı, otomobil ihracatı ise
yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde,
toplam ihracat 671 bin 674 adet,
otomobil ihracatı ise 401 bin 437 adet
düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında
yüzde 25, Euro bazında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu
dönemde toplam otomotiv ihracatı 21,7
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil
ihracatı yüzde 6 artarak 6,6 Milyar $
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 5,5
Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

- Midibüste yüzde 4
- Kamyonette yüzde 30
- Kamyonda yüzde 70 oranında arttı.

OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI
AĞUSTOS AYI SONUÇLARI

• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine
göre yüzde 15 artarak 582 bin 83 adet
seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM
• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde,
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
8 oranında artarak toplam 921 bin 619
adet taşıt aracı üretildi.
• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör
üretimi ile birlikte toplam üretim 962 bin
829 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı OcakEylül döneminde yüzde 26 seviyesinde
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste yüzde 33
- Minibüste yüzde 4 oranlarında azaldı,

• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde
1 oranında azalarak 571 bin 108 adet
düzeyinde gerçekleşti
• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde traktör
üretimi yüzde 72 oranında artarak 41 bin
210 adet oldu.

• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
otomobil satışları, 2020 yılı aynı
dönemine göre yüzde 12 oranında arttı
ve 434 bin 800 adet oldu.
• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde
60 olarak gerçekleşti.
- 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
toplam otomobil satışları yüzde 12,
ithal otomobil satışları yüzde 12
ve yerli otomobil satışları yüzde 11
oranlarında arttı.

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

Kaynak: OSD
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Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.
- 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 18, ithal hafif ticari araç yüzde
48 artarken, yerli hafif ticari araç satışları aynı seviyede gerçekleştir.
- 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 63 artarak 23 bin 938 adet, kamyon
pazarı yüzde 72 oranında artarak 22 bin 101 adet, otobüs pazarı yüzde 16 oranında artarak 882 adet düzeyinde ve midibüs pazarı
yüzde 7 oranında azalarak 955 adet düzeyinde gerçekleşti.
Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

- Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı
Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 4,
otomobil pazarı yüzde 7 oranlarında artarken,
ağır ticari araç pazarı yüzde 3 ve hafif ticari
araç pazarı yüzde 5 oranında azaldı.
PAZAR
• 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 401 bin
437 adedi otomobil olmak üzere, toplam
üretimin yüzde 73’ünü oluşturan 671 bin
674 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı OcakEylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı

ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre
yüzde 9 arttı.
• Bu dönemde otomobil ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4
azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 36
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020
yılına göre yüzde 26 artarak 11 bin 973
adet olarak gerçekleşti.
• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine
göre, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde
toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılına göre

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

yüzde 25 oranında arttı ve 21,7 milyar $
oldu. Euro bazında ise yüzde 17 artarak
18,1 milyar € olarak gerçekleşti.
• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi
ihracatı yüzde 18 oranında artarken, yan
sanayi ihracatı da yüzde 35 oranında arttı.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı,
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde
13,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk
sıradaki yerini korudu.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
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OPET Akıllı
Filo Sistemi “Otobil” ile
kontrol araç sahiplerinde
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OPET, Akıllı Filo Yönetim Sistemi
Otobil ile şirket taşıtlarına OPET
istasyonlarından nakit veya kredi
kartı ile ödeme yapmadan, araçtan
inmeden yakıt alma imkanı sunuyor.
Taşıtların tüm giderlerini araç
sahiplerinin kontrol ettiği dijital
ortamda raporlama yapan sistem,
aynı zamanda şirketlere maliyet
avantajı ve verimlilik getiriyor.

Hakan Koca

Dijital dönüşümü kurum kültürünün
yapı taşlarından biri haline getiren
OPET yeni nesil taşıt otomasyon sistemi
Akıllı Filo Yönetim Sistemi Otobil ile
şirket taşıtlarına OPET istasyonlarından
otomatik olarak, nakit veya kredi
kartı ile ödeme yapmadan yakıt alma
imkanı sunuyor. Sistem sayesinde
OPET müşterileri araçlarının dolum ve
kilometre gibi bilgilerini dijital ortamda
kolaylıkla öğrenebiliyor. Otobil ile
araçlarının ne zaman, nereden, ne kadar
yakıt aldığını öğrenen araç sahipleri,
taşıtlarının tüm giderlerini
kontrol altında tutabiliyor.
Akıllı Filo Yönetim Sistemi
Otobil ile 55 bin şirket
ve 1 milyon araca
ulaştıklarını belirten
OPET Filo Satış ve
Teknolojileri Direktörü
Hakan Koca, “OPET olarak
dijitalleşmeye büyük önem
veriyoruz. Teknoloji sürekli
gelişiyor ve bizim de bu alana
yatırımlarımız devam ediyor. Çalışma
prensibini müşterilerimizin yakıt alım
alışkanlıklarından alan Otobil, her ölçek
ve sektörden şirketin yanı sıra bireysel
araç sahipleri ile kiralık araç kullanan
müşterilerimize de birçok avantaj sunuyor.
Akıllı Filo Yönetim Sistemimiz Otobil ile
müşterilerimize maliyet ve verimlilik
kontrolü sağlıyoruz. Filo müşterilerinin
akaryakıt alımlarının takibi ve kontrolünün
sağlıklı bir şeklide yapılmasına imkan

veren Otobil, büyüme eğiliminde olan
işletmelerin giderlerini kontrol altına
almalarına kolaylık sağlıyor” diye konuştu.
Otobil, dijitalleşmenin tüm işlemlerde
uygulanması ile muhasebe kolaylığı
sağlıyor. Müşterinin muhasebe sistemine
entegre olan Otobil, kesilen tek faturayla
aynı zamanda kağıt harcamayarak doğayı
da koruyor. Otobil’in sunduğu bir diğer
avantaj ise araç konumlarının her an
izlenebildiği bir sistem olan “Otokonum
servisi”. Bu sayede dijital haritalandırma
sistemi kullanılarak araçlar sokakuydu fotoğrafı bazlı haritalar
üzerinden takip edilerek
coğrafi konum bilgilerine
erişilebiliyor.

Kullanıcıya özel
hizmet
Akıllı Filo Yönetim Sistemi
Otobil, iki farklı ünite
sistemi ile her kullanıcı için
uygun bir hizmet sunuyor.
Halka tipi ünite olan “Fuelopass”,
araca özel bilgiler ile programlanan akıllı
bir ünite. Fuelopass, OPET Otobil ünitesi
ile araçtan inmeden güvenli, hızlı ve temas
etmeden yakıt ikmali sağlıyor. Bu akıllı
ünite ile ayrıca araçlarda limitlendirme
yapılabiliyor, detaylı tüketim raporlarına
erişim sağlanabiliyor. Öte yandan diğer
bir kullanıcı ünitesi olan “Anahtarlık”
ile de araçtan inmeden güvenli, hızlı ve
temas etmeden yakıt ikmali 		
sağlanması mümkün.
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2021 . .

FUAR TAKVIMI
FUARIN ADI

BAŞLAMA-BİTİŞ
KONUSU
ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN
TARİHİ			 FİRMA

Otomotiv ve 
Yan Sanayi
Sanal Fuarı

15 Haziran 2021
15 Ağustos 2022
365 Gün
Online Sanal
		

Otomotiv, Yedek		
Sistemleri Parça
Tamir - Bakım
Ekipmanları,
Aksesuarlar

Fuar Takip

CHINA
1 Kasım 2021
Otomotiv ve
Wuhan
COMMERCIAL
4 Kasım 2021
Yan Sanayii
Çin
VEHICLES
Fuarları		
SHOW				

Hannover
Milano
Fairs
Shanghai Ltd.

AAPEX 2021
02-04 Kasım 2021
		

Otomotiv ve
Yan Sanayii

ABD
Las Vegas

Aapex Show

Automechanika 18-21 Kasım 2021
İSTANBUL
		
		

Uluslararası
Otomotiv Üretim,
Dağıtım ve
Tamir Fuarı

Tüyap Fuar
ve Kongre
Merkezi

Hannover
Fairs
Turkey A.Ş.

Automechanika 14 Aralık 2021
DUBAI
16 Aralık 2021
		
		

Uluslararası
Otomotiv Yan
Sanayi ve Yedek
Parça Fuarı

Birleşik Arap
Emirlikleri
Dubai

Messe
Frankfurt
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Pirelli, otomobil
ve yedek parça
sektöründen bu
grupta yer alan tek
şirket oldu
Birleşmiş Milletler - UN Global
Compact LEAD katılımcısı olduğu
teyit edilen Pirelli, otomobil ve
yedek parça sektöründen bu grupta
yer alan dünya çapında tek şirket
oldu. Bu yıl, 37 şirketten oluşan
Global Compact LEAD Girişimi, UN
Global Compact’in On İlkesinin
uygulanması konusunda dünyada
en yüksek taahhütte bulunan
grupları bir araya getiriyor.

Pirelli CEO’su ve Başkan Yardımcısı
Marco Tronchetti Provera şu açıklamada
bulundu: “Pirelli için endüstri demek
inovasyon demektir. Bunun anlamı
da değişime herkesin yararına olacak
ve çevreyi koruyacak şekilde ivme
kazandırmaktır. Pirelli’nin Birleşmiş
Milletler Global Compact LEAD
katılımcısı olduğunun teyit edilmesi
gibi somut sonuç getiren aksiyonlarla
zor hedeflere ulaşmak için sürekli
çalışmamızın da tanınması bizi
gururlandırıyor.”
UN Global Compact CEO’su ve İcra
Direktörü Sanda Ojiambo şöyle konuştu:
“LEAD şirketleri, UN Global Compact ile
en üst düzeyde etkileşim içinde olan bir
grubu temsil ediyor. Bugün dünyanın
LEAD katılımcısı olduğu açıklananlar
gibi sürdürülebilirlik performanslarını
geliştirmek için sürekli çalışan ve daha
iyi bir dünya için aksiyon alan her
ölçekte şirkete her zamankinden daha
fazla ihtiyacı var.”

Lider katılımcı olmak için en az
iki çalışma alanında 		
aktif olunması gerekiyor
Birleşmiş Milletler Global Compact
girişimi, dünyanın en büyük kurumsal
sürdürülebilirlik inisiyatifi konumunda
bulunuyor. Bir şirketin LEAD katılımcısı
olabilmek için en az iki UN Global
Compact Çalışma Alanında aktif
olması gerekiyor. Her çalışma alanı,
sürdürülebilirliğin karmaşık konularını
çözmek ve küresel amaçların yararına
inovasyonlar sunmak için iş dünyasını,
yerel ağları, akademiyi, sivil toplumu ve
hükümetleri bir araya getiriyor.
Pirelli’nin 2004 yılında katıldığı UN Global
Compact girişiminin parçası olmak, etkin
çözümlerin kalkınmaya ekonomik, sosyal
ve çevresel sermaye entegre edilerek
bütünsel bir yaklaşımla araştırılması,
sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların
ortak çabalarına dayanması gerektiği
konusundaki inancının altını çiziyor.
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DAPHNE APOLLON EFSANESİ

Zeusun oğlu ışık tanrısı Apollon ırmak kenarında genç ve güzel bir kız görür. Bu eşsiz
güzelin adı Daphne(Defne)’dir. Apollon’un
içinde arzular uyandırır, onunla konuşmak
ister. Fakat Daphne(Defne) ışık tanrısının
içinden geçenleri anlamıştır, kaçmaya başlar, Apollon kovalar, çapkın tanrı bir yandan
da ‘’kaçma seni seviyorum’’ diye bağırır. Daphne(Defne) ise tanrılarla sevişen kadınların
başlarına neler geldiğini bildiği için, korkuya
kapılır ve kaçmaya devam eder. Apollona
gelince bu güzel periyi mutlaka yakalamak
istemektedir. Aralarındaki mesafe gittikçe kısalır ve bir an gelir ki Daphne (Defne)
Apollonun sıcak nefesini saçlarının arasında
duyar. Artık kurtuluş imkânının kalmadığını anlayan Daphne (Defne) birden durur ve
ayağı ile toprağı kazıyarak şöyle bağırır. ‘’Ey
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toprak ana beni ört, beni sakla, beni koru’’
Bu içten yalvarış üzerine Daphne (Defne)
organlarının ağırlaştığını, odunlaştığını hisseder. Olgun göğsünü gri bir kabuk kaplar,
kokulu saçları yapraklara dönüşür, kolları
dallar halinde uzar, körpe ayakları kök olup
toprağın derinliklerine dalar. Bir defne ağacı oluverir. Bu manzara karşısında şaşıran
Apollon Daphne (Defne)’nin ağaç oluşunu
hayret ve üzüntüyle seyreder. Sonrada sarılır
ve sert kabukların altında hala çarpmakta
olan kalbinin sesini duyar ve şöyle seslenir.
‘’Daphne (Defne) bundan sonra sen Apollon’un kutsal ağacı olacaksın, o solmayan ve
dökülmeyen yaprakların başımın çelengi olacak, değerli kahramanlar savaşlarda zafere
ulaşanlar hep senin yapraklarınla alınlarını
süsleyecekler, şarkılarda, şiirlerde adımız yan

yana gelecek’’ Bu tatlı sözler üzerine Daphne(Defne) dallarını eğerek Apollon’u saygı ile
selamlar. Apollon teessür ve heyecan içinde o
ağacı amblem olarak alır ve parlak yapraklarından başına bir taç yapar. İşte o zamandan
beri şiir ve silah zaferi defne dalı ile ödüllendirilir. Ve Daphne(Defne)’nin gözyaşları bugün
hala Harbiye’de şelaleler meydana getiriyor.
Hatay’ın merkez ilçesi Defne sınırlarında
bulunan Harbiye Şelalesi, Gezilip görülmesi
gereken harika bir yerdir. Hatay’ın çağlayanlar bölgesi olan Harbiye, 8 km’lik bir yolla
Antakya’ya bağlanır. Şelaleleri ve temiz havası ile ünlü olup, yerli ve yabancı turistlerin
ziyaret ettiği bir mesire yeridir. Platonun güneyinden fışkıran kaynaklar, şelaleler meydana getirdikten sonra Asi nehrine karışırlar.
Bu şelalelerin Antik çağdaki isimleri Kastalia, Pallas ve Saramannadır. Şelaleye varır
varmaz şelalenin serin sularıyla hayat bulacaksınız. Burada manzara kesinlikle bir harika. Şelaleye doğru inerken burada birçok
cafe ve restoran bulunur. Yine burada piknik
yapmak için birçok yer bulunur. Sevdiğinizle
birlikte bir yaz gününde unutamayacağınız
bir anıyı yaşayabilirsiniz. Şehrin stresinden
uzak ve kavurucu sıcaktan uzak bir yer arıyorsanız kesinlikle burası doğru adrestir.
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Yenİ Hayat- Cast Away
Yönetmen: Robert Zemeckis
Senarist: William Broyles Jr.
Oyuncular: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy
Orijinal adı Cast Away
FedEx isimli tanınmış bir şirkette sistem analist uzmanı
olan Chuck Noland şirketiyle ilgili sorunları çözmek için
dünya genelinde seyahatler yapmaktadır. Uzun süreli bir
ilişkisi olan ve yoğunluğundan dolayı evlenmeye bile fırsat
bulamayan Noland Noel gecesi sırasında aldığı bir telefonda
bir işi çözümlemek için Malezya’ya gitmesi gerektiğini
öğrenir. Yola çıkan adam Güney Pasifik’te uçtuğu sırada
uçak bilinmeyen bir sebeple düşer. Bilincini kaybeden
Noland uyandığında kendini ıssız bir adada tek başına bulur.
Modern dünyanın nimetleriyle yaşamını sürdürmüş olan
çaresiz adam bu adada ne kadar ayakta kalabilecektir?

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senarist: Ahmet Katıksız - Serkan Yörük
Oyuncular: Ekin Koç - Farah Zeynep Abdullah
Fikret Kuşkan - Sibel Taşcıoğlu
Ali Seçkiner Alıcı - Serkan Ercan
Erdem Akakçe - Sekvan Serinkaya
Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya
gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın
hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan
filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi
olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisin
kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş
birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı Gazi
Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot
diğer bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir
araya gelmesine vesile olması.Ünlü jokey ve Begüm Atman
arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen
koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız
ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis
Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah
hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından
Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.
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Balıkçı ve Oğlu
Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: İnkılap Kitabevi
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı
Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile
mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı
Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük
dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek
üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan
izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı
ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi
yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.
Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve
rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik
yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin
bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma
çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan
uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel
romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın
dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope. Zülfü
Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen
yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun
zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

Seyir
Yazar: Piraye
Yayınevi: Mona
Seyir eden misin, seyreden mi bu alemde?
Eksikliğin boş gözleriyle büyümüştü Mina...
Küçük bir kızken bunu ilk fark ettiğinde, şaşırmıştı;
olmayan her ne ise kalbinin orta yerinde, orada bir oyuk
oluşturmuştu sanki. Bozuktu. Defoluydu. Büyüdü, genç
bir kadın oldu ve bir karar verdi; Madem eksiğim ben, bu
eksikliği kapatacak olan malzeme başkalarında olmalı.
Onların sözleri, onların ilgisi, onların tanımları, onların
yorumları… Aşklar da oldu yaşamında, kırgınlıklar,
savruluşlar da... Kaybetti, ama yıkılmadı yeniden ayağa
kalktı. Bir sergi açılışında Celal ile göz göze geldiği ilk an, bir
tokat patlamıştı sanki yüzünde. Deli gibi çarpan kalbinin
sesini duyuyor, bu gergin ama bir o kadar da gizemli erkeği
izlemekten kendini alamıyordu.
Mina, onu kendi dönüşümüne götürecek
uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırdı artık!
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BULMACA
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Soldan sağa
1. Kamer takviminin birinci ayı, aşure ayı
2. Otomobil motorunda silindirleri giriş ve
çıkışlara bağlayan boru donanımı
3. Oğlan saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı
4. Epikurosçulara ve Stoacılara göre
mutluluğun temeli olan mutlak ruh
dinginliği
5. astronomi
6. Canlıların aralarındaki bağlantıları ve
ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen
biyoloji dalı
7. Ege bölgesinde de yetişen ve antik
çağlarda meşale olarak kullanılan, sarı,
çiçekli bir bitki
Yukarıdan Aşağıya
1. Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve
rendelenmiş domates ile yapılan garnitür
2. Gazetecilik dilinde bir tür uydurma habere
verilen ad
3. alabalıkgiller familyasından, denizlerde
yaşayan bir balık türü
4. Ezgi
5. Bir zeytin türü
6. Sanat eserlerinde insan ruhunun mahrem
ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi,
içtenlik.

Malzemesi
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1 Su Bardağı ince bulgur
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı tereyağı
1,5 çay Kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Sosu için;
½ çay bardağı sıvı yağ
300 gram kıyma
1 adet soğan
2-3 adet sivri biber
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı kaynar su
Sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı

Bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, üzeri kapatarak demlenmeye
bırakın. Tereyağı, yumurta, tuz ve aldığı kadar un ekleyip yoğurun. Harçtan
cevizden küçük parçalar koparıp arada elinizi ıslatarak yuvarlayın. Köfteleri
kaynamış kaynar suda köfteler yukarı çıkıncaya kadar haşlayın. Teflon tavada yağ
ve rondodan geçirilmiş soğanı pembeleşinceye dek kavurun. Küçük doğranmış
biber ve kıyma ekleyip kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip bir müddet daha
kavurun. 1 Çay bardağı kaynar suyu ekleyip kaynayana kadar pişirip köfteleri
ekleyip karıştırın. Servis tabağına sarımsaklı yoğurttan koyup, köfteleri üzerine
koyarak servis yapın. Afiyet olsun…
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Yetkİlİ servİslİKLERİMİZ
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