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Dünyada yaşanan “çip 
kıtlığı” ne zaman bitecek? 

Elektronik ve otomotiv 
sektörleri alarm veriyor

D ünyada eşi benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı 
yaşanıyor ve bu sebeple otomobil, bilgisayar, 
cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi 
içerisinde çip kullanılan birçok elektronik 
aksamlı ürün üretilemiyor.

Çip krizi, pandemi sürecinde belirli süreliğine 
üretimin durmasından sonra başlayan; 
ayrıca yine pandemi döneminde elektronik 
komponentlere olan talebin maksimuma 
ulaşmasıyla derinleşen bir üretim krizidir.

Sorunun temeline indiğimiz zaman elbette 
Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkisini 
görmek mümkün. Koronavirüs sebebiyle 
2020 yılında birçok 
otomobil üreticisi 
firma fabrikalarını 
kapattı. Ancak geçen 
sene otomobil alımları 
beklenenden çok daha 
yüksek bir oranda 
gerçekleşti.

Salgın döneminde 
insanların evlere 
kapanması, eğitim, 
iş ve eğlence 
faaliyetlerini evden 
yapması bilgisayarlar, akıllı cihazlar, tablet ve 
oyun konsollarının kullanımını artırdı. Ayrıca 
pek çok şirket, çalışanlarının evden çalışması 
için uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye 
veya mevcut altyapıyı iyileştirmeye yöneldi. 
Eğitimde de teknolojinin kullanılması bu 
cihazlara olan talebi çok daha yukarılara taşıdı 
ve tüketici elektroniği olarak adlandırdığımız 
sektöre olan talep arttı. Tüketici elektroniği 
sektörünün bir girdisi olan çiplere talep de 
böylece artmış oldu.

Artan taleple birlikte, pandemi nedeniyle 
Uzak Doğu’daki çip fabrikalarının üretimlerine 
ara vermesi krizi daha da tetikledi. Çip krizinin, 
sadece küresel otomotiv sektörüne faturası 

210 milyar doları bulurken,  krizinin küresel 
ekonomiye maliyetinin 500 milyar dolarlık bir 
boyuta ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çip tedarikinde yaşanan sıkıntı çoğunlukla 
otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerinde 
değişen arz ve talep dengesi ile açıklanıyor. 
Pandemi sırasında üretim bantlarını durduran 
otomotiv sektörünün bir girdi olarak kullandığı 
çipler tüketici elektroniği sektörüne kaydı. 
Ancak beklenenden hızlı bir toparlanma ile 
üretime geri dönen otomotiv sektörü kısa bir 
süre sonra çip bulamamaya başladı. Çünkü 
kendilerinin çip sektöründe açtığı boşluğu 

tüketici elektroniği 
doldurmuş ve çipleri 
en çok bu üreticiler 
almaya başlamıştı.

Avrupa gibi 
otomotiv 
sektöründen geçinen 
ülkeler veya Türkiye 
gibi otomotiv ile ciddi 
istihdam sağlayan ve 
ihracat yapan ülkeler 
için yaşanan çip krizi 
bir hayli kritik. Ayrıca 

çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak 
bir sorun da değil. Hem karmaşık üretim 
yapısı hem de hammaddesinden başlayarak 
üretiminin zaman alıyor olması çipler 
konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar 
yaşanmasına sebep olabilir. 

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve 
halen devam eden korona virüs pandemisi, 
teknoloji ve otomobil devlerini etkilemeyi 
bırakmadı. 2024 yılına kadar süreceği tahmin 
edilen ve global çapta yaşanan çip krizi 
otomobil devlerinin üretime ara vermesine 
neden oluyor. Aylar geçse de bitmeyen bu 
kriz markaları vurmaya devam edecek gibi 
görünüyor…
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Renault Trucks, Temmuz 
ayında global lansmanını 

gerçekleştirdiği yeni T, T High, 
C ve K modellerini Türkiye’de ilk 

defa tanıttı. Dış tasarımı daha 
iddialı şekilde güncellenen 

araçlar, daha fazla konfor ve 
verimlilik sunuyor.  Renault 
Trucks tasarım ekiplerinin, 

Renault Trucks müşteri ile yakın 
iş birliği içinde 2018›den bu yana 
geliştirdikleri yeni T, T High, C ve 

K serileri Türkiye’de sunulmaya 
başlandı. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Aslında bu 
yolculuğumuz, 2013 yılında TCK 
serilerinin lansmanı ile başladı. 
Premium serimizden T serisine 
geçildi ve Renault Trucks, 
pazarda kendini yeniden 
konumlandırdı. Araçlarımız, 
tasarımlarıyla, müşterilerimiz 
için yakıt verimliliği, 
güvenilirlik, dayanıklılık, 
maksimum çalışma süresi gibi 
önemli özelliklerde aşamalı 
olarak mükemmel bir itibar 
kazandı. 2013’ün üzerinden 8 
yıl geçti ve Renault Trucks, TCK 
ürün gamını daha da geliştirdi” 
diye belirtti. 

2017 yılında, özellikle zorlu 
uzun yol taşımacılığına uygun 
13 litrelik 
T-High 520 çekicileri Türkiye›de 
piyasaya sunduklarını hatırlatan 
Sebastien Delepine; “2018’de ise 13 
litrelik 480 bg çekicimizin lansmanı 
yapıldı ve filolardaki yakıt verimliliğiyle 
büyük beğeni topladı. 2019 yılında 
emisyonu daha da azaltmak ve yakıt 
verimliliğini artırmak için Euro 6 step 
D motor tanıtıldı. Yeni TCK serimiz ise 
Renault Trucks’ın yıllardır sürdürdüğü 
kesintisiz gelişim stratejisinin 
devamıdır. Tüm araç geliştirmelerini, 
müşterilerimizle yakın çalışarak 
başardık. Marius BERLIET’in dediği gibi, 
“Çözümü, sahada buluyoruz” dedi. 

Delepine; “Renault Trucks olarak hem 
müşterilerimiz hem de sürücülerimizle 
olan ilişkilerimizin, ürünümüzün 
kalitesi kadar önemli olduğuna 
inanıyoruz. Bu nedenle yeni TCK serisi, 
sadece yeni bir ürün lansmanı değil, 
aynı zamanda çok çeşitli taşımacılık 
çözümleri. Taşımacılık profesyonelleri 
ve sürücülerin ihtiyaçlarını anlayan 
ve karşılayan araçlar ürettiğimize 
güvenimiz tam. Sonuçta tasarım, 
konfor ve verimlilikte gerçekleştirilen 
değişimlerle yine düşük toplam sahip 
olma maliyetlerinde iddialı araçlar 
geliştirmeyi başardık” şeklinde 
belirtti.

Renault Trucks’ın yeni
T,C,K serilerinden iddialı giriş
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Filo sahipleri ve sürücülerin 
memnuniyetini daha da 
arttırıyoruz
Yeni araç gamı geliştirilirken hem 
müşterileri hem de sürücülerinin 
memnuniyetlerini göz önünde 
bulundurduklarına değinen Renault 
Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu ise; “Bu kombinasyon, 
bizi başarıya götürüyor.  Araç 
performansını ve verimliliğini arttırır 
ve aracın hizmet süresini uzatırken 
sürücü için konforlu ve güvenli iş 
ve yaşam alanı sağlıyoruz. Yüzde 
3’e varan yakıt tasarrufu, sürüş 
performansı, satış sonrası hizmetlerle 
arttırılan araç hizmet süreleri ve çok 
daha fazlası sonunda filo yöneticileri 
için her yönden daha yüksek  tasarruf 
ve güvenli iş yönetimi anlamına 
geliyor. Yeni Renault Trucks araçlarda 
sadece araç tasarımı, konforu ve 
verimliliğinde değil aynı zamanda 
bayi ve satış sonrası hizmetlerde de 
köklü değişimlerin görülecek” diye 
açıkladı.  

Araçların ön kısmı, yeniden 
tasarlandı. Ön aydınlatma, daha iyi 
aydınlatma sağlama avantajının 
yanı sıra LED teknolojisi ile tamamen 
yenilendi. Araçlar, daha farklı duruşa, 
daha farklı bir tarza ve anında 
tanınabilir bir görünüme sahip. 

Renault Trucks, iç mekanda her 
zamanki gibi sürücü konforuna ve 
sürüş güvenliğine odaklanılıyor. 
Sürüş konforu, müşterilerin otomobil 
benzeri bir sürüş pozisyonuna sahip 
olunması talepleri doğrultusunda 
geliştirildi. Yeni Renault Trucks T, T 
High, C ve K, ayak pedalıyla kumanda 
edilerek 3 yönlü ayarlanabilen 
ve anahtarsız çalıştırılabilen bir 
düğmeye sahip. Bu da sürücülerin 
sürüş pozisyonlarını kişisel vücut 
şekillerine ve tercihlerine göre 
uyarlamalarını kolaylaştırıyor. Öte 
yandan kabindeki yaşam konforunda 
da iyileştirmeler yapıldı. 

Biz araçlarımıza, müşterilerimiz 
de bize daha çok bağlı olacak
Renault Trucks Türkiye’de Bayi 
Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Özgür Fırat ise 
toplantıda yaptığı açıklamada; “Yeni 
araçlarımızda 2022 yılından itibaren 
devreye alacağımız uzaktan bağlı 
hizmetler ile aracın hizmet süresini 
yani yolda olma süresini arttıran 
müşteri çözümleri ile farklı olacağız. 
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Optifleet Filo Yönetim Sistemi, bağlantılı 
bakım planı, uzaktan bağlantılı 
servisler ve Excellence Predict gibi 
çözümler ile müşterilerin toplam sahip 
olma maliyetlerini minimize eden 
hizmetlerimizi, 2022’deki planlamamız 
doğrultusunda sırayla sunmaya 
başlayacağız” şeklinde belirtti.  

Özgür Fırat; “Renault Trucks yeni TCK 
serileri, müşterilerimizin zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmelerine, 
hizmet süresini maksimize etmelerine, 
araçlarının tüm potansiyelini 
kullanmalarına ve öngörülemeyen 
duraksamaları öngörmelerine yardımcı 

oluyor. Böylece işlerini tam bir gönül 
rahatlığıyla yürütebilmelerini sağlıyor” 
diye ekledi.

Son olarak Fırat; “Yeni araçlarımızla 
birlikte aracın kullanım koşullarına da 
bağlı olarak, 13 Litre Step E motorla 
donatılmış araçlar için önceki modellere 
göre yüzde 60’a varan uzatılmış bakım 
aralıkları sunuluyor. Bu da sözleşmeli 
bakım maliyetlerinin düşmesini, 
aracın daha az servis ziyareti yaparak 
hareketsiz kalma süresinin azalmasını 
ve tüm bunlara ek olarak da yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Yeni TCK Evo araçlarla 
birlikte müşterilere Classic, Reference, 

Performance Standart, Performance 
Maxi, Excellence ve Excellence Predict 
bakım ve onarım sözleşmelerini 
sunacağız” dedi.  

Renault Trucks Euro Truck Simulator 
2 Tasarım Yarışması’nın Dünya 
Birincisi Enes Bolat’ta araçları 
yakından tanıdı 

Renault Trucks, yeni T ve T High 
modellerini, Euro Truck Simulator 2 
oyunu ile tanıtırken oyun içinde bir de 
tasarım yarışması düzenlemişti. Tüm 
dünyadan katılımcıların yeni Renault 
Trucks modellerini tasarladığı yarışmada 
Türkiye’den Enes Bolat dünya birincisi 
olmuştu. Tasarımı tüm dünyada gerçek 
bir Renault Trucks aracına uygulanarak 
sergilenen Enes Bolat da Renault 
Trucks’ın yeni araçlarının tanıtıldığı 
toplantıya katıldı.  

Toplantıda Euro Trucks Simulator 
2’den bildiği Renault Trucks araçlarının 
yeni modellerini birebir görebilmenin 
heyecanını aktaran Enes Bolat; “Renault 
Trucks’ın yeni modellerinin lansmanını 
ETS2 oyunu ile yapması çok enteresandı. 
T ve T High Evolution araçlarının tasarım 
ve konforları oldukça etkileyici. Daha 
önce hiçbir kamyon ve çekiciyi bu 
kadar yakından incelememiştim. Uzun 
yıllardır bilgisayar oyunundan tanıdığım 
bu dünyanın şu anda içinde olmama 
şans tanıyan Renault Trucks ailesine çok 
teşekkür ederim. Gençlere böyle kapılar 
açılması ve bu deneyimleri yaşamalarının 
sağlanması çok önemli” dedi.

Sebastien 
Delepine

YENİ RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K
Piyasanın en iyi direksiyon kolonlarından biri, Euro VI Step E motor, yeni süper 
konforlu yatak, % 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları ve daha fazlası...

renault-trucks.com.tr

DAHA FAZLA KONFOR, DAHA FAZLA GÜVENLİK,
DAHA FAZLA TASARRUF

YENİ RENAULT TRUCKS 
T HIGH, T, C & K
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Türkiye’de İzmit’te kurulan ilk lastik 
fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye, 
yaklaşık 75 ülkenin dahil olduğu Türkiye, 
AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta 
Asya ve Kafkaslar) Bölgesi’nin yönetim 
merkezi konumunda yer alıyor. Bölge, 
yaklaşık 20 milyon adetlik ticari lastik satışı 
ile önemli bir büyüme potansiyeline sahip 
bulunuyor. 

Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikası, yılda 
1,5 milyon adet lastik ile Türkiye’de en 
yüksek ticari ve endüstriyel lastik üretimi 
yapan fabrika olma özelliğini taşıyor. 
Sektöründe ilk Bakanlık lisanslı Ar-Ge 
Merkezi’nin de gücü ile hem Türkiye’deki 
pazar koşullarına özel olarak hem de 
dünyaya ihracat için üretim yapan fabrika, 
aynı zamanda ticari araç üreticileri ile 
orijinal ekipman çalışmalarına imza atıyor.  

Gökçe Şenocak kimdir? 
Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye, 
AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta 
Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su olarak 
atanmadan önce Prometeon Türkiye, 
Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölgesi Ticaret Direktörü (CCO) 
olarak görev alıyordu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Metalürji Mühendisliği 
mezunu olan Şenocak, iş hayatına 2002 
yılında Goodyear’da başladı. Goodyear’da 
çeşitli görevlerde bulunan Şenocak, 2008-
2015 yılları arasında Tatko Grubu’nda 
Genel Müdürlük görevi üstlendi. Şenocak, 
Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret 
Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 

Kariyeri süresince müşteri odaklı 
yaklaşımı ile birçok başarıya imza atan 
Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye’nin 
Prometeon Tyre Group içinde en başarılı 
ülke konumuna taşınmasına liderlik 
eden ekip içinde rol almıştır. Bu uzun 
süreli strateji sonucunda Pirelli ticari 
markalı lastikler ile tek markada sektör 
lideri olan Prometeon, müşterilerine 
katma değer sağlayan Pro Services 
çözüm ailesi ile filolara tasarruf 
sağlamaya devam ediyor.

Prometeon Tyre Group’ta
Türk yöneticiye

üst düzey görevlendirme

Prometeon Tyre Group, 
Gökçe Şenocak’ın Prometeon 
Türkiye, AFME (Afrika, Orta 
Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya 
ve Kafkaslar) Bölgesi’nin
yeni CEO’su olarak
atandığını duyurdu. 
Şenocak, görevi Ekim 
ayı itibarıyla Antonio 
Dolgetta’dan
devraldı.
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Türkiye’nin “ilk ve tek yerli 
şanzımanı” Ford Trucks ile 

dünyaya açılacak

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu 
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Ecotorq 

motor ve arka aksın ardından, 58 Milyon Avro yatırım ve 230 
mühendisin emekleri ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk ve tek yerli 

şanzımanı”nı Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Tasarımından 
test süreçlerine kadar tamamen Türk mühendislerinin 

geliştirdiği ilk ve tek yerli şanzıman ile Ford Otosan, motor, 
şanzıman ve aks olarak tüm aktarma sistemlerini beraber 

üretebilen dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi.
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Avrupa’nın ticari araç üretim lideri, 
Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford 
Otosan, Türkiye’nin ilk ve tek yerli Ecotorq 
şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıttı. 
İlk ve tek yerli şanzıman yatırımı ile 
Ford Otosan, motor, şanzıman ve aksın 
üçünü de geliştiren sayılı global kamyon 
üreticilerinden biri konumuna ulaştı.

58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK’ın 
13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki 
ile Ford Otosan mühendisleri tarafından 
tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman 
sayesinde Ford Otosan’ın ağır ticari 
markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de 
ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı 
%90’lara ulaşacak. 230 mühendisin, 5 yılda 
tasarım, test ve geliştirme aşamalarını 
tamamladığı Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
Ecotorq şanzımanı, 1 milyon km’yi aşkın 
yolda, farklı koşullarda birbirinden zorlu 
testlere tabi tutulurken, küresel arenada 
Türkiye’nin ağır ticari araç üretimindeki 
rekabet gücünün artmasına, yan sanayi ve 
tedarik ekosisteminin gelişmesine de katkı 
sunacak. 

“Bir aracın motor ve aktarma 
sistemlerini geliştiren ve üretebilen 
sayılı markalar arasına girdik” 
Ford Trucks ile ulaştıkları üstün Ar-Ge ve 
mühendislik yeteneğinin, hatrı sayılır bir 
geçmişe sahip olmakla birlikte geleceğe 
ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden 
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak 
Hoşgören, şunları söyledi: 

“Bugün ulaştığımız noktada; Ford’un 
ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor 
ve motor sistemleri için küresel 
mühendislik merkeziyiz ve Türkiye’nin 
otomotivde en büyük Ar-Ge merkezi 
konumundayız. Hayata geçirdiğimiz 

başarılı yatırımlarımızla ülkemizdeki 
otomotiv ekosistemini, yan sanayiyi 
ve tedarikçilerimizi de bizimle birlikte 
büyüttük. Hep beraber büyümeye devam 
ediyoruz. Tamamen Türk mühendisliği 
ile geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü 
F-MAX’in dünya çapındaki başarısı 
bizleri gururlandırıyor. Ford Trucks 
kamyonlarımızın kalbi Ecotorq motor 
ve arka aksın ardından, 58 Milyon 
Avro yatırım ve TÜBİTAK’ın 13,5 milyon 
TL tutarında Ar-Ge teşvikiyle hayata 
geçirdiğimiz, 230 mühendisimizin 
emek verdiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
şanzımanıyla sizlerin karşısındayız. Bir ilki 
daha gerçekleştirerek; motor, şanzıman 
ve aks ile birlikte bir aracın tüm aktarma 
organlarını geliştirip üretebilen sayılı 
markalar arasına girmenin gururunu 
yaşıyoruz”

Uluslararası pazarlarda yerli üretimle 
büyüyen, global ağını hızla büyüten 
Ford Trucks ile Türkiye’yi yurtdışında en 
iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını 
belirten Hoşgören, “Türkiye’de ürettiğimiz 
kamyon ve çekicilerimizin Ford Trucks 
markasıyla 2024 sonuna kadar 3 kıtada 55 
ülkeye ihraç edilecek olması ve şirketimize 
ve ülkemize sağlayacağı katkı bizleri 
heyecanlandırıyor” diye konuştu.

“Ecotorq şanzımanımız ile 
araçlarımızda verimliliği maksimuma 
çıkarıyoruz”
Araçla beraber sektörde Drivetrain olarak 
adlandırılan, ürünün kalbini oluşturan motor 
ve aktarma sistemlerini en iyi uyum ve 
verimlilikle sunmak için çalıştıklarını belirten 
Ford Trucks Türkiye ve Uluslararası Pazarlar 
Pazarlama Müdürü Emine Coşkun ise, yerli 
şanzımanla ilgili şu detayları aktardı:
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“Çalışmalarımız sırasında 5 farklı ülkede, 
farklı iklim koşullarında, toplamda 17.000 
saat ve 1 milyon km üzerinde detaylı parça 
ve araç testlerimizle yolda karşılaşabilecek 
her koşulu değerlendirdik. Kalitesine 
güvendiğimiz Ecotorq motorumuzla, 
%100 uyumlu şekilde çalışacak olan yerli 
Ecotorq şanzımanımızla araçlarımızda 
verimliliği maksimuma çıkarıyoruz. Yeni 
Ecotorq şanzımanımızla beraber F-MAX 
araçlarımızda şanzımanın teknolojik ve 
bağlanabilir özelliği sayesinde, birden 
fazla yeni özelliği daha müşterilerimize 
sunacağız. Bunlardan ilki: çoklu ve 
öngörülü vites geçişi. Aracımız mevcut 
konumu ve güzergahındaki topografik 
haritayı okuyarak, kullanıcı fark etmeden 
gerekli vites geçişlerini bu öngörü ile 
sağlayabilecek. 16 ileri olmanın avantajını 
kullanarak tüm serilerimizde eğimli 
yollarda sorunsuz kalkış ve çok daha 
verimli yokuş tırmanışları sunarak, sürüş 
konforu sağlıyoruz.”

Yolda sağladıkları avantajların yanı 
sıra şehir içi ve yüksek manevra 
kabiliyeti gerektiren koşullarda da 
sürücülerin konforunu düşündüklerini 
belirten Coşkun, “Hareket etmenin zor 
olduğu alanlarda manevra kabiliyetini 
artırabilmek adına ‘Karınca Fonksiyonu’nu 

kullanıma sunuyoruz. Bu sayede 
sürücülerimiz şehir içi kullanımlarda, 
duruş ve kalkışlarda, dorse yüklenmesi 
esnasında, zorlu park alanlarında yalnızca 
ayaklarını frenden kaldırarak araçlarını 
hareket ettirebilecek. Bu da sürücülerimize 
sürüş konforu yaratacak” dedi.

Türkiye’nin ‘İlk ve Tek Yerli Şanzımanı’ 
ile ilgili diğer bilgiler ve teknik 
detaylar ise şu şekilde;
Tasarım, geliştirme ve test aşamaları 5 
yıl boyunca Türkiye, Almanya, İngiltere, 
Fransa ve Umman’da gerçekleştirilen 
Türkiye’nin ilk ve tek yerli Ecotorq 
şanzıman, -40C’den +50C’ye, 17000 saati 
aşkın laboratuvar testleri ve müşteri 
testleri de dahil 65’ten fazla araçla 
toplamda 1 milyon km’yi aşkın teste tabi 
tutuldu.

16 ileri ve 4 geri vitesten oluşan ürün ile 
vites sayısı artırıyor, şanzıman ile uyumlu 
en yüksek retarder performansı 450 kW 
olarak sağlanıyor. Yerli şanzımanla birlikte 
yardımcı fren konforlu bir şekilde devreye 
giriş sağlayarak uzun mesafeli yokuşlarda 
daha stabil bir frenleme performansı 
göstererek güvenli yokuş inişleri sağlıyor.

Yerli şanzıman, daha kısa vites geçiş süresi 
ile daha iyi performans ve sürdürülebilir 

sürüş özellikleri ile öne çıkıyor. 16 İleri vites 
sayesinde daha fazla vites seçeneği sunan 
yerli şanzıman, 2600 Nm Tork güce sahip 
bulunuyor.

Yeni Ecotorq şanzıman, 2500 rpm’e kadar 
giriş hızı veriyor. ‘Direct Drive’ ve ‘Over 
Drive’ seçenekleri, kendilerine has dişli 
oranları ile farklı ihtiyaçlara göre hizmet 
ediyorlar.

Ford Trucks’ın sunduğu, aracın sürekli en 
son yazılım ile güncel kalmasını sağlayan 
‘Uzaktan Yazılım Güncelleme Özelliği’ne 
ek olarak ‘Uzaktan Teşhis’ ile de yerli 
şanzımanın durumu sürekli kontrol altında 
tutularak problemlerin servise gitmeden 
tespit edilmesi sağlanıyor.

İlk ve tek yerli Ecotorq Şanzıman, F-MAX 
dahil 13L motor kullanan tüm Ford Trucks 
ailesi için uyumludur.

Yerli Şanzıman, ilk olarak Türkiye’de Ekim 
ayında devreye alınıyor, uluslararası 
pazarlarda ise 2022 yılının Nisan ayından 
itibaren devreye alınması planlanıyor.

Ford Trucks yetkili servisleri, her zaman 
olduğu gibi, yedek parça bulunurluğu, 
arıza teşhis imkanları ve uzman 
teknisyenleri ile yerli şanzıman için de 
müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve 
hizmetlerde ilk başvuru noktası olacak.

BİZDEN BİR PARÇ A

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

Eskişehir’den dünyaya açılan bir mühendislik şaheseri…
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Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı 16 hızlı Ecotorq,
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Hareket, en zorlu yüklerini 
Allison Şanzıman donanımlı 

Volvo FH16 çekiciler ile taşıyor

Hareket 
Nakliyat, 8 

yıldır kullandığı 
Allison tam 

otomatik 
şanzımanlı 
Volvo FH16 

çekiciler ile en 
zorlu yüklerin 

altından başarı 
ile kalkıyor. 
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Geleneksel ve elektrikli araç tahrik 
çözümleri konusunda lider üretici, ayrıca 
ticari ve savunma araçları için orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzımanlar 
alanında en büyük global üretici olan 
Allison Transmission, 60 yılı aşkın süredir 
müşterilerine mühendislik çözümleriyle 
ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri 
sunan Hareket Nakliyat’ın da tercihi 
oluyor. Hareket, en zorlu yükleri Allison 
şanzıman donanımlı Volvo FH16 çekicileri 
ile taşıyor. Hareket Nakliyat, 2013 ile 2015 
yılları arasında teslim aldığı 9 adet Allison 
4700 tam otomatik şanzımanlı Volvo FH 
16, 600 bg 6x4 çekicilerini en ağır tonajlı 
taşımacılık projelerinde hiç sorunsuz 
kullanıyor.

Petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç 
sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil 
alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz 
projeleri alanlarında hizmet veren İstanbul 
merkezli Hareket, Türk Cumhuriyetleri, 
Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da da 
uluslararası faaliyetlerine devam ediyor. 

Hareket Nakliyat Operasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Samet Gürsu, açıklamasında; 
“Endüstrilerin, birim maliyetleri düşürmek 
ve verimliliği arttırmak için büyük 
tesisler kurma zorunlulukları, taşınması, 
kaldırılması ve kurulması gereken büyük 
modüllerin üretilmesine neden oluyor. 

1957 yılından bu yana Hareket Ağır 
Kaldırma ve Proje Taşımacılığı olarak 
yaratıcı mühendisliğimiz, gelişmiş proje 
yönetim sistemimiz, güçlü araç filomuz ve 
profesyonel ekibimiz ile müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyor. 

Bu faktörlerin endüstriyel tesislerin 
kurulum ve demontaj hizmetleri de dahil 
anahtar teslim çözümler sunmalarını 
sağlığına değinen Gürsu; “Bu denli zorlu 
taşımalarda ise filonuzun sağlamlığı ve 

güvenirliliği büyük önem taşıyor. Çok 
ağır tonajda yükleri, zorlu koşullarda 
büyük bir titizlikle taşımanız gerekiyor. 
Yaklaşık 8 yıldır Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Volvo FH 16 çekicileri 
kullanıyoruz. Araçların performansı kadar 
tam otomatik şanzımanın kattığı verimlilik, 
kullanım kolaylığı ve konforundan da 
oldukça memnunuz” diye belirtti.

Projelerinde Allison 4700 tam otomatik 
şanzıman donanımlı, 600 bg ve 
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2800 Nm torka sahip Volvo FH 16 
çekicileriyle minimum 120 ton, maksimum 
480 ton yükler taşıdıklarını belirten Samet 
Gürsu; “Araçların bu tonajlardaki ağır yükleri 
sorunsuz taşıyabilmesi çok önemli. Allison 
şanzımanlarla 8 yıldır operasyonlarımızda 
hiçbir sorun yaşamıyoruz. Aşınmaya yatkın 
mekanik debriyaj yerine Allison’da tork 
konvertörünün kullanılması sayesinde 
ağır yüklerde sıkça yaşanan baskı balata 
arızaları ortadan kalkıyor. Ayrıca ilk 
hareket anında motor torku arttırılırken 
aynı zamanda debriyaj onarımı ve 
değiştirilmesi gerekliliğinden kurtuluyoruz. 
Bu durum zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlıyor. Şanzıman kaynaklı olası bir sorun 
nedeniyle operasyonların duraksama riski 
de ortadan kaldırılmış oluyor” dedi. 

Tam otomatik şanzımanların fren 
sistemine aşırı yüklenmeden etkili 
yavaşlama ve yokuş çıkarken geri kaymayı 
önleme gibi avantajları, ağır yük ve 
proje taşımacılığını çok daha güvenli 
hale getiriyor. Allison tam otomatik 
şanzımanların diğer bir avantajı ise 
patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™ oluyor. 
Bu sayede tekerleklere daha etkili güç 
aktarımı ve yüksek manevra kabiliyeti 
sağlanarak çekicinin ağır yük taşıma 
verimliliği ve karlılığı artırıyor.

Hareket Nakliyat, Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Volvo FH16 
çekiciler ile birçok zorlu projeyi başarıyla 
gerçekleştirdi. Bu zorlu projelere örnekler 
veren Samet Gürsu; “Tekirdağ Marmara 
Ereğlisi’nde bulunan Martaş Limanı’ndan 
Kırklareli Hamitabat Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santrali’ne 450 tonluk Jeneratör 
(13,6m boy x 4,2m genişlik ve 4,2m 
yükseklik) ve 481 ton ağırlığındaki Gaz 

türbininin (13,6m boy x 6m genişlik ve 
5,4m yükseklik) taşımasını gerçekleştirdik. 
175 km’lik güzergahta yüzde 10’a varan 
eğimler bulunuyor. Bu denli ağır yüklerle 
son derece zorlu olan bu projeyi Allison 
şanzımanların sunduğu avantajlarla 
da sorunsuz ve başarılı bir şekilde 
tamamladık” şeklinde açıklıyor. 

Samet Gürsu, Kazakistan Bautino 
Limanı’ndan Özbekistan Taşkent’e 172 
ton ağırlığındaki yüklerin de 2500 km 
mesafede zorlu sıcak ve çöl şartlarında 
taşımalarının yapıldığını belirtti; “Tüm 
zorlu koşullar, ağır yük ve uzun mesafeye 
rağmen Allison 4700 şanzıman donanımı 
sayesinde operasyonlarımız, sürücülerimiz 
için daha konforlu, yük için daha güvenli 
ve hiçbir şanzıman arızası yaşanmadan 
tamamlandı. Gerekli noktalarda 

otomatik olarak vites değişiyor, oldukça 
güvenli yavaşlama ve duruş sağlanıyor. 
Sürücülerimiz vites değiştirmeye gerek 
kalmadan sürüşe ve yükün güvenliğine 
odaklanabiliyor” diye belirtti. 

Allison Transmission hakkında
Allison Transmission (NYSE: ALSN), 
Dünya’nın Çalışma Şeklini Geliştiren, ticari 
araçlar ve savunma sanayii araçları için 
tahrik çözümleri tasarlayan ve üreten lider 
bir üretici olmanın yanı sıra orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzımanlarda 
dünyanın en büyük üreticisi ve bir 
elektrikli tahrik sistemleri lideridir. Allison 
ürünleri, kamyonlar (dağıtım, atık, inşaat, 
yangın ve acil durum), otobüsler (okul, 
şehir içi ve şehirler arası otobüsler), 
karavanlar, arazi araçları ve ekipmanları 
(enerji, madencilik ve inşaat uygulamaları) 
ve savunma sanayii araçları (tekerlekli 
ve paletli) gibi çok farklı alanlardaki 
uygulamalarda kullanılmaktadır. 1915’te 
kurulan Allison’ın Genel Müdürlüğü 
Indianapolis, Indiana, ABD’dedir. 
150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 
Allison Transmission’ın, Hollanda, Çin ve 
Brezilya’da merkez ofisleri, Macaristan, 
Hindistan ve Amerika’da üretim tesisleri 
ile Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, 
Michigan ve Londra, Birleşik Krallık’ta 
elektrifikasyon mühendislik merkezleri 
de dahil olmak üzere global mühendislik 
kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca Allison, 
dünya çapında 1,400’den fazla distribütör 
ve bayi lokasyonuna sahiptir. Daha fazla 
bilgi için allisontransmission.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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Güzel ve temiz bir çevrede yaşamayı hepimiz isteriz. Evimizden dışarı adım attığımızda 

soluduğumuz havanın, yürüdüğümüz sokakların temiz olmasını bekleriz. Tam da bu 

yüzden Allison olarak, daha çevreci ve daha sessiz sürüş sağlayan araç tahrik çözümleri 

geliştiriyoruz. Atık yönetimi uygulamaları için tam otomatik şanzımanlarımız, xFE ve 

FuelSense 2.0 teknolojisi ile birlikte doğal gaz (CNG / LNG) motorlarıyla da mükemmel 

uyum sağlayarak güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Yeni elektrikli akslarımız da bu alanda 

hizmet vermeye hazır. Sağlıkla yaşayacağımız çevreyi, hep birlikte yaratacağız.

3000 Serisi™

uyum sağlayarak güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Yeni elektrikli akslarımız da bu alanda 

3000 Serisi™© 2021 Allison Transmission Inc. Tüm hakları saklıdır. 

allisontransmission.com

Daha Çevreci, Daha Sessiz Sürüş
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Mercedes-Benz Türk’ten 
Altur Turizm’e 20 yeni 

otobüs teslimatı

Altur Turizm, Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 

üretilen 19 adet Tourismo 15 
ve 1 adet Travego 16 alımı 

gerçekleştirerek 2021 yılı içindeki 
en önemli yatırımlarından birine 
imza attı. Mercedes-Benz Türk ve 

Altur Turizm yöneticilerinin bir araya 
geldiği otobüs teslimat töreni, Altur 

Turizm’in İstanbul Yenibosna’daki 
merkez tesislerinde yapıldı.
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Personel taşımacılığı sektörünün Türkiye’deki 
öncü şirketlerinden Altur Turizm filosunu, 
Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığı 
otobüslerle güçlendiriyor. Mercedes-
Benz Türk Bayii Hassoy Motorlu Vasıtalar 
aracılığıyla gerçekleşen satın almayla Altur 
Turizm 20 adet Mercedes-Benz marka 
otobüsü filosuna kattı.

4 Kasım Perşembe günü, Altur Turizm’in 
İstanbul Yenibosna’da yer alan genel 
müdürlük tesislerinde gerçekleşen teslimat 
töreninde Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri 
Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak 
Batumlu, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Emriye Hülya Ulusoy, 
Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü 
Selim Saral ve Otobüs Satış Müdürü Cenk 
Soydan; araçları Altur Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak, 
Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Albayrak, Altur 
Turizm Genel Müdürü Halil Kemal, Genel 
Müdür Yardımcıları Engin Koşan ve Süleyman 
Tuncer, Altur Turizm Garaj Müdürü Yusuf 
Yazıcı ve Altur Turizm Destek-Kademe 
Müdürü Tacettin Işık’a teslim etti.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış 
Grup Müdürü Burak Batumlu, “Personel 
taşımacılığı alanında çok önemli ve değerli 
bir marka olan Altur Turizm’e 20 adet yeni 
otobüs satışı gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, her 
geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, 
müşterilerimizin talep ve beklentileri 
doğrultusunda ürünlerimizi yeniliyoruz, 
çeşitlendiriyoruz ve tesislerimize yatırımlarda 
bulunuyoruz. Başta Altur Turizm ortakları 
ve yöneticileri olmak üzere, Hassoy Motorlu 
Vasıtalar yöneticilerine ve çalışanlarına ve 
bu birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Altur Turizm ile 
iş birliklerimizin gelecekte de artarak devam 
edeceğine inanıyorum ve ilgili satışın her iki 
şirkete de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahim Albayrak; teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada, “Personel taşımacılığı 
sektörüne ilk adımını 1976 yılında atan 
Altur Turizm olarak modern filomuzu 
Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığımız 
20 adet otobüs ile genişletmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’deki yerli ve yabancı 
sermayeli kurumların her zaman ilk tercihi 
olan şirketimiz, üstün hizmet ve kalite 
anlayışıyla hareket etmiş ve kendisini 
sürekli geliştirmeyi hedefleyerek ulaşım 
sektöründeki lider konumunu korumuştur.
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Bu amaç doğrultusunda çalışma 
arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel 
yetkinliklerini sürekli geliştirmek, yönetim 
sistemlerine hâkim olmak, teknolojiyi 
eksiksiz kullanmak, sektördeki değişiklikleri 
takip etmek ve değişime ayak uyduran 
kadrolar oluşturmak ciddi önem arz 
etmektedir. Altur Turizm olarak; en yeni 
teknolojiyi ve konforu sağlayan firmaların 

başında gelen Mercedes-Benz ile iş birliği 
yapmak gücümüze güç katıyor. Vizyonunu; 
istihdamı artırmak, her zaman son 
teknolojiyi yakalamak ve müşterilerine 
en iyi hizmeti sağlamak üzerine kuran iki 
büyük firmanın süregelen iş birliğinin uzun 
yıllar devam etmesini temenni ediyoruz. 
Her geçen gün filo ağımızın genişlemesi, 
istihdamın da artmasına doğrudan etkili 

olup; bu durumun ülkemiz ekonomisinin 
güçlenmesine katkı sağlaması, bizler için 
gurur kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Sayın Süer Sülün başta olmak üzere tüm 
Mercedes-Benz Türk ailesine en içten 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy teslimat 
sırasında yaptığı konuşmada; “Altur Turizm 
- Sayın Abdurrahim Albayrak ile geçmişten 
günümüze gelen iş birliğimiz devam 
etmekte olup, araç alım planlarında yine 
bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Yeni 
araçlarının kendilerine hayırlı uğurlu olmasını 
ve bol kazanç getirmesini dileriz.” dedi.

Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü 
Selim Saral ise teslimat sırasında yaptığı 
konuşmada; “2021 yılı itibarıyla standart 
olarak üretime alınan ve 41 adet yenilik ile 
gücüne güç katan yeni nesil araçlarımızda 
yakıt ekonomi paketiyle gelen öngörülü 
sürüş sistemi, yakıt tasarrufunu üst 
seviyelere çıkartıyor. COVID-19 salgınına 
karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı 
partikül filtrelerini de şehirler arası 
otobüslerimizde 2021 itibarıyla standart 
hale getirdik. Bu donanımların katkısıyla, 
yolcu ve sürüş konforuna ilişkin yapılan 
iyileştirmelerle standartları üst seviyeye 
çıkarttığımız araçlarımızın Altur Turizm’e 
hayırlı uğurlu olmasını, bol kazanç 
getirmesini dileriz.” dedi.
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Bize www.linak.com.tr üzerinden veya 
0312 472 63 38 nolu telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz

LINAK AKTÜATÖRLER iLE 
ÖZGÜRLEŞEN MAKİNALAR

• 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

Hassas konum bilgisi, bakım gerektirmez, kolay montaj...
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MAN’dan kadın şoförlere 
“Güvenli Sürüş Eğitimi”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü iş 
birliği kapsamında şehir içi ulaşımda çalışan kadın şoförlere ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ 

verdi. MAN ProfiDrive Akademisi’nin uzman eğitmenleri tarafından hem interaktif hem 
de araç üzerinden uygulamalı olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerine İETT 

bünyesinde şehir içi hatlarda aktif olarak çalışan 24 kadın şoför katıldı. Yeni nesil MAN 
Lion’s City CNG Efficient Hybrid modeli ile test sürüşlerinin de yapıldığı eğitimi başarıyla 

tamamlayan İETT’nin kadın şoförlerine törenle sertifikaları verildi.

Tuncay Bekiroglu
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İstanbul’un zorlu ve yoğun trafiğinde 
görev yapan İETT’nin kadın şoförlerine 
yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. arasında önemli bir iş birliğine imza 
atıldı. Bu kapsamda İETT bünyesinde 
şehir içi ulaşımda görev yapan kadın 
şoförlere, MAN ProfiDrive Akademisi’nin 
uzman eğitmenleri tarafından iki gün 
süreyle güvenli sürüş ve MAN Lion’s City 
CNG Efficient Hybrid eğitimleri verildi. 
İnteraktif eğitimlerin yanı sıra araç üzerinde 
uygulamalı olarak da gerçekleştirilen 
eğitimlere İETT bünyesinde aktif hatlarda 
çalışan 27 kadın şoförden 24’ü katıldı. Kadın 
şoförler test sürüşlerini, ileri teknolojisi, 
çevreye duyarlılığı ve yüksek yakıt 
ekonomisi ve güvenliği ile öne çıkan yeni 
nesil MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid 
otobüslerle gerçekleştirdi. Eğitim sürecini 
başarı ile tamamlayan kadın şoförler, 
düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 

MAN’ın İstanbul İkitelli Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen Güvenli Sürüş ve MAN 
Lion’s City Efficient Hybrid teknik tanıtım 
eğitim Töreni’ne, İETT Genel Müdürü Alper 
Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Altıkardeşler, İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Daire Başkanı Naşit Oskay, Eğitim Müdürü 
Neslihan İncirci ile MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 

Bekiroğlu, Kamu Satış Müdürü Taylan 
Aslanoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Sezen 
Çözen İnci ve eğitimde yer alan kadın 
şoförler katıldı. 

“Belediye olarak, Kadın istihdamına 
özel önem veriyoruz”
Törenin açılışında konuşan İETT Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, 
İBB olarak kadın istihdamına özel önem 
verdiklerini belirterek, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu’nun ‘toplumsal yaşamda eşitlik’ 
temelli anlayışı nedeniyle İstanbul’da 
bugün sadece İETT’de değil, itfaiyeden 
şehir hatları vapurlarına, metrodan 
güvenlik personeline, hemen her alanda 
kadın çalışan sayısını artırdık, artırmaya da 
devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda 
da gelecek dönemde çok daha fazla kadın 
şoförü istihdam etmek istiyoruz. İlk göreve 
başlayan kadın şoförlerimiz çok olumlu 
tepkiler aldılar. Bize gelen teşekkürlerde, 
en çok pay kadın şoförlerimize aittir. 

Yolcularımızın bir kısmı, direksiyon 
başında kadın şoför görünce önce bir 
tedirginlik hissettiklerini ama ilerleyen 
dakikalarda kadın şoförlerimizin 
becerilerini gördükçe tedirginliğin yerini 
güvene bıraktığını ifade ediyorlar. Biz 
de belediye olarak, kadın şoförlerimize 
aynı şekilde güveniyoruz. Onlar, 
yaptıkları işe duydukları saygı, işlerini 
yaparken gösterdikleri özen, özveri 
sayesinde kendilerinden sonra bu işi 
yapmayı düşünen diğer kadınlara da 
ilham oluyorlar. Kent içi toplu taşımada 
hizmet kalitesini daha yukarılara 
taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya 
devam ediyoruz. İstanbul halkına hak 
ettiği kalitede hizmet sunabilmek için 
daha yapacak çok işimiz var. Özellikle 
araç filomuzun yaşını gençleştirmek 
için hızlıca araç alımları yapacağız. 
Anlaşmasını yaptığımız 160 metrobüs 
aracı yanında, 2022’de 100 adet 
daha araç alarak filomuza katmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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“Her alanda kadınların bilgi, beceri 
ve yeteneklerine güveniyoruz”
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise, hayatın 
her alanında kadınların bilgi, beceri, 
yeteneklerine güvendiklerini vurgulayarak, 
şunları söyledi: 

“Şehir içi ulaşımda kadınların ticari 
araç kullanımında yerleşik olan negatif 
algının giderilmesini de hedefleyen bu 
eğitimin sonunda da gördük ki; kadınlar 
fırsat verildiğinde her işin üstesinden 
başarıyla gelebiliyorlar. Biz de MAN Eğitim 
Akademimiz bünyesinde yer alan MAN 
ProfiDrive Akademi ile onların bu başarılarına 
destek olmaktan büyük mutluluk duyduk. 
İstanbul gibi dünyanın en zorlu trafiğine 
sahip bir şehirde, otobüs gibi bir ağır vasıtayı 
kullanmak herkesin yapabileceği bir iş 
değildir. Bu nedenle de İETT bünyesinde bu 
işe girme cesareti gösteren ve İstanbul şehir 
içi ulaşımında başarılarıyla fark yaratan tüm 
kadın şoförleri tebrik ediyorum. Trafikte can 
ve mal güvenliği noktasında büyük önem 
taşıyan güvenli ve ileri sürüş eğitimleri 
konusunda gerek İBB gerekse de diğer 
belediyelerimizle bundan sonra da bu tür iş 
birliklerimizi devam ettirmeyi arzuluyoruz. 

MAN olarak, bugün kamyon, çekici, otobüs 
ve hafif ticari araç sektörlerinde, farklı 
iş kollarına yönelik en ideal çözümleri 
sunuyoruz. Türkiye genelinde sadece 
şehir içi ulaşımında 2.000’in üzerinde 
aracımız çalışıyor. Halihazırda Ankara’da 
1.240 adet CNG’li ve Gaziantep’te de 50 

adet CNG’li otobüsümüzün yanında, 
ülkemizin birçok ilinde araçlarımız 
çok uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde 
hizmet veriyor. Müşterilerimizin tercih 
nedenlerinin başında ise, hiç şüphesiz 
araçlarımızın çevreci özellikleri, üstün 
teknolojileri, yüksek yakıt tasarrufları, 
sürücü-yolcu güvenlik sistemleri, konfor 
ve tasarım ayrıcalıklarının yanında, satış 
sonrası hizmetler geliyor. Biz MAN çatısı 
altında sadece araç üretip, satmıyoruz, 
aynı zamanda yıllara sığan iş birlikleri 
oluşturarak, uzun yıllar sorunsuz ve 
güvenli bir biçimde hizmet verecek araçları 
pazara sunuyoruz.”

Törende konuşmaların ardından 
eğitimlerini tamamlayan kadın şoförlere, 
başarı sertifikaları verildi. Sertifikalarını 
alan katılımcılar, gelişimlerine yaptıkları 
katkı ve desteklerinden dolayı İETT ve 
MAN’a teşekkür ettiler.

Güvenli sürüş ve MAN Lion’s City 
Efficient Hybrid Teknik Tanıtım 
Eğitimi üç aşamada verildi
Yoğun bir çalışma sürecine sahne olan üç 
aşamalı eğitimde ilk olarak, araç tasarımı 
ve güvenli sürüşe ilişkin katılımcılara 
interaktif eğitimler verildi. Daha sonra 
testlerde kullanılan ve sahip olduğu üstün 
nitelikleri ile şehir içi ulaşımının yeni 
gözdesi MAN Lion’s City CNG Efficient 
Hybrid’in sahip olduğu teknoloji hakkında 
kadın şoförler bilgilendirildi. Özellikle MAN 
Lion’s City’nin çevreye duyarlı ve dayanıklı 
motor teknolojisi, üstün yakıt ekonomisi, 
çağın ilerisindeki tasarımı, sürücü ve 
yolcu konforuna yönelik yeniliklerinin 
ön plana çıktığı eğitimlerde, ayrıca 
Efficient Hybrid fonksiyonun teknolojik alt 
yapısı ve avantajları ile CNG motorunun 
üstün özellikleri teknik detaylarıyla 
katılımcılara interaktif eğitim uygulamaları 
ile aktarıldı. Üçüncü aşamada ise, araç 
üzerinde uygulamalı tanıtım ve güvenli 
sürüş teknikleri eğitimleri pratik olarak 
gerçekleştirildi. 

Kadın şoförler, eğitmenlerinden  
tam not aldılar
Kadın şoförler gerekli eğitimlerinin 
ardından MAN ProfiDrive Akademi ve 
İETT’nin uzman eğitmenleri eşliğinde 
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda yeni nesil 
MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid 
modeli ile gerçek trafik şartlarında sürüş 
gerçekleştirdiler. Her alanda olduğu gibi 
ağır vasıta araçlarının kullanımında da 
başarılı olduklarını ortaya koyan kadın 
şoförler hem ilgi, bilgi ve dikkatleri hem de 
soğukkanlı ve güvenli sürüş becerileri ile 
tüm eğitmenlerden tam not aldılar.

Yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient 
Hybrid özellikleri ile fark yaratıyor
İki gün süren eğitimlerde kullanılan 
yeni nesil MAN Lion’s City CNG Efficient 
Hybrid, şehir içi ulaşımına getirdiği birçok 
yeniliğin yanı sıra 1.260 litre Type4 CNG 

tankları ile en zorlu trafik ve yol şartlarında 
bile minimum 500 kilometre yapabiliyor. 
Yeni nesil otobüs, 9.5 litre hacminde 320 
hp güç üretebilen, 1400 Nm yüksek tork 
üreten, üstün teknolojili ve doğal gazlı 
bir motora sahip. Aracın motoru, 12 kW’a 
kadar güç çıkışı verebilen ve 520 Nm tork 
üretebilen KSG adı verilen bir elektrik 
sistemi ile desteklendiği için ‘Hybrid Araç’ 
sınıfında yer alan MAN Lion’s City CNG 
Efficient Hybrid, ayrıca ABS, ASR, EBS, ESS 
ve kör nokta uyarı asistanı gibi pek çok 
sürücü güvenlik destek sistemini bir arada 
bulunduruyor.

Bunlarla birlikte farklı fiziksel yapılardaki 
sürücülerin ergonomik gereksinimlerini 

maksimum seviyede karşılayan 
güvenliği artırılmış sürücü kabini, ferah 
bir iç mekan sunan farklı renklerde 
ambiyans aydınlatması, şoförlerin işlerini 
kolaylaştıran dışa dönük geniş görüş açısı, 
rahat okunabilen panel ve kontrol tuşları, 
geri görüş kamerası, ısıtma ve soğutma 
özelliğine sahip sürücü koltuğu için geniş 
ayarlama aralığı, renkli ve kullanımı kolay 
ekranlar, kabin içerisinde çanta ve diğer 
eşyalar için kapaklı bölümlerin bulunduğu 
MAN Lion’s City CNG Efficient Hybrid, 
ısıtmalı sürücü camı, ön cam ve aynalar 
ile gece görüşünü kolaylaştıran LED 
aydınlatma sistemiyle şehir içi ulaşımında 
farkını ortaya koyuyor. 
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UPS Havayolları’na ait Boeing 
757 tipi uçak UPS Türkiye ihracat 

operasyonlarına dahil oldu
Haftanın 6 günü İstanbul-

Köln arası sefer yapacak 
uçak ile Türkiye’deki UPS 

müşterileri kısalan teslimat 
sürelerinin avantajlarından 

yararlanabilecek. UPS, 
Türkiye’deki KOBİ’leri ve 

girişimcileri kendi uçağıyla dış 
pazarlara uçuracak. Türkiye’nin 
ihracat potansiyeline ve üretim 

kapasitesine güvenen UPS, 
kendi uçağı ile ülkemizdeki 
ihracatçıları tüm dünyaya 

taşıyacak. Haftanın 6 günü 
İstanbul-Köln arası sefer 

yapacak uçak ile UPS’in Türkiye 
operasyonunun ihracat kapasite 

artışı iki katına çıkacak. 



272021   RADÜS DERGİSİ

Türkiye’deki ihracatçıların gönderileri 
Köln aktarma merkezinden tüm dünyada 
UPS operasyonlarının bulunduğu 220 
ülke ve bölgeye daha hızlı ve daha 
verimli bir bağlantı ile ulaşacak. Bu 
sayede, UPS müşterileri kısalan teslimat 
sürelerinden yararlanabilecek. İhracat 
operasyonlarında günlük 9.500 paket 
ihraç edilirken, UPS uçağı ile birlikte 
günlük paket gönderimi 13.500’e çıkacak.

İlk kez 1 Kasım 2021 tarihinde İstanbul 
Havalimanı’na inen UPS uçağı Türk 
ihracatçısının dünyaya daha hızlı ve daha 
kolay bağlanmasına katkı sağlayacak. 
Yeni uçak sayesinde, yüzde 40’lık bir 
kapasite artışıyla UPS’in ihracatta lojistik 
hizmetlerine erişim sağlanabilecek. Bu 
yeni yatırım ile UPS, ek 250 milyon dolar 
değerindeki bir ihracat potansiyelini de 
ortaya çıkarmış olacak.

UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera: 
Türkiye’deki işletmelerin diğer 
yerel pazarlar ve küresel ticaret ile 
bağlantı kurma ve bu sayede büyüme 
potansiyellerinin farkındayız. Bu yüzden, 
yeni uçuşumuz ile Türkiye’de üretilen 
benzersiz ürünlerin dünyaya açıldığını 
görmek bizim için büyük bir mutluluk. 
Müşterilerimizin daha başarılı, daha hızlı 
ve daha güçlü olabilmesi için dünya 
standartlarındaki ulaşım ağımıza sürekli 
olarak yatırım yapıyoruz. Yalnızca 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Avrupa Bölgesine, son beş 
yılda ağımızı geliştirmek için 
2 milyar dolardan fazla 
yatırım yaptık. 
Müşterilerimizin 
işleri ile ilgili 
hayallerini 

gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya, 
global ağımızı güçlendirmeye ve Türkiye 
için yeni fırsatları ve potansiyelleri ortaya 
çıkarmaya devam edeceğiz.

UPS Doğu Avrupa Başkanı Ufku Akaltan: 
UPS Havayolları’na ait uçak, Türkiye’nin 
ihracat alanında sahip olduğu yüksek 
potansiyeli daha da güçlendirecek. 
Ülkemizin değerlerini, küresel ağımız 
sayesinde 220’den fazla ülke ve bölgeye 
teslim ederek ileriye taşımaya devam 
edeceğiz. Bugünden itibaren Türkiye’nin 
işletmeleri, girişimcileri çok daha güçlü 
bir şekilde global ticarete ve global 
pazarlara bağlanarak ihracatta yeni 
rekorlar kıracaktır. UPS çalışanlarının, 
ihracat alanında verimli bir şekilde 
genişlemeye ve kapasite artırımına 
yardımcı olmak için ülke genelinde iş 
ortaklarımızla yaptığı çalışmalardan son 
derece gurur duyuyorum. Uçağımızın 
faaliyetlerine başlaması da, küresel 
boyuttaki desteğimizin ve ülkemize olan 
güvenimizin somut bir örneği. Türkiye’nin 
üretim gücü ve sağlam altyapısı 
sayesinde ülkemizden çıkan katma 

değerli ürünlerimizi 
küresel pazarlarla 

buluşturduğumuz için 
gururluyuz.

UPS Türkiye Genel 
Müdürü Burak Kılıç: 

Faaliyete giren uçağımız ile 
birlikte UPS olarak Türkiye’de 

çok daha dinamik, çok 
daha değer ve çözüm odaklı 

yepyeni bir hikayemiz başlıyor. 
Türkiye’nin büyümesine ve 
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ihracatına katkı sunmayı ilke edinmiş 
şekilde yolumuza devam ediyoruz. 
Bu kapsamda 2016 yılında İzmir 
Aktarma Merkezi, 2019 yılında İstanbul 
Havalimanı Merkezi, 2021 senesinde 
ise İstanbul Avrupa Aktarma Merkezi 
projelerimizi tamamlayarak ticaretin, 
e-ticaretin ve e-ihracat’ın büyümesi 
adına yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ettik. Ülkemize, ihracat 
potansiyelimize ve uluslararası arenada 
yaratabileceğimiz değere gönülden 
inanıyoruz. Tüm yatırımlarımızı da 
ülkemize ve insanımıza duyduğumuz 
güven çerçevesinde şekillendiriyoruz. 
Özellikle e-ihracatın geçtiğimiz 
3 yılda gösterdiği büyümenin ve 
vardığı noktanın henüz bir başlangıç 
olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda tüm 
paydaşlarımız ile e-ihracatta ülkemizin 
dünya arenasında hak ettiği yeri alması 
için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Katılımcılar: UPS Türkiye Genel Müdürü 
Burak Kılıç, UPS Doğu Avrupa Başkanı 
Ufku Akaltan, UPS Avrupa Başkanı 
Daniel Carrera, İGA Havalimanı İşletmesi 
Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Ersin İnankul, ABD İstanbul 
Başkonsolosu Daria Darrell, İstanbul 
Havalimanı Mülki İdari Amiri   Mehmet 
İlker Haktankaçmaz, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah 
Karagözoğlu, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Konuşması Rıza Tuna Turagay, T.C. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Konuşması Dr. Ömer Fatih Sayan

İstanbul Havalimanı    
UPS merkezi hakkında
UPS Türkiye, 2018 yılında İGA Yönetimi ile 
25 yıllık bir sözleşme imzalayarak İstanbul 
Havalimanı’na bir UPS tesisi inşa etti tüm 
hava operasyonlarını bu merkeze taşıyarak 
genişletti. Yatırım, UPS’in Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi içi 2 
milyar dolarlık yatırım kararı kapsamında 
gerçekleştirildi. Tesisin tamamlanması ile 
birlikte UPS’in ihracatçılar için kapasitesi  
4 katına çıkmış oldu.

UPS Türkiye Export Akademi 
faaliyetleri hakkında
Son yıllarda ihracatın öncelikli olarak 
ele alınması ve Covid-19 pandemisi  
sonrasında 2020 yılında hız kazanan 
ihracat, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin 
ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. 
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
ihracat yapmaya adım atmasını 
kolaylaştırmak adına 2019 Aralık ayından 
beri UPS Türkiye, Kadın ve Genç Girişimciler 
İhracat Daire başkanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı himayesinde Export Akademi 
programını yürütmektedir.Export Akademi 
kapsamında 6000’e yakın girişimci e-ihracat 
alanında eğitimlerini tamamlamıştır. 
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Alçak tabanlı ve engelli rampalı dizel Atak’lar, 
başta metro için ring seferleri ve Ankara’nın dar 
sokakları olmak üzere kentin birçok noktasında 
seferlerine başladı. Konuyla ilgili düzenlenen 
teslimat törenine ise Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü 
Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer 
Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı 
Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, 
Karsan Kamu Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve 
Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin 
katılım gösterdi. Konuyu değerlendiren 
Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel 
Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu 
“Başta Avrupa olmak üzere global 
arenada, hayatı kolaylaştıran 
toplu taşıma çözümlerimizle 
yer aldığımız gibi, ülkemizin de 
dört bir yanında kent ulaşımına 
ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 
8 metre sınıfındaki dizel Atak 
otobüslerimiz; sahip olduğu 
teknoloji ve yüksek performanslı 
motor özellikleri kadar, manevra 
kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran 
alçak tabanlı yapısı, düşük 
emisyon değerleriyle çevreci 
oluşu ve konfor özellikleriyle 
de toplu taşımada rahatlık ve 
kolaylık sağlıyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin filo yenileme çalışma-
larında Atak otobüslerimizle hizmet 
verecek olmaktan mutluyuz” dedi.

Modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle 
Türkiye’de birçok şehrin ulaşım altyapısının yenilenmesine destek veriyor. 

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha kaliteli bir kent ulaşımı 
için devreye aldığı otobüs filosu yenileme çalışmaları kapsamında 

Karsan, 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerini belediyeye teslim etti. 
Toplam 50 adetlik 8 metre otobüs için yapılan anlaşmada Karsan, Atak 

otobüslerinin tamamını teslim ederek Ankaralılar’ın hizmetine sundu.

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne 

Karsan’dan 50 adet 
dizel Atak Otobüs
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Sunduğu ticari araç ürün yelpazesiyle 
toplu taşımada modern çözümler 
üreten Karsan, performanslı, konforlu 
ve çevreci araçlarını hem dünyaya hem 
Türkiye’ye sunmaya devam ediyor. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo 
yenileme çalışmalarında yer alan Karsan, 
50 adetlik 8 metrelik Atak otobüslerinin 
tamamını belediyeye teslim etti. Dizel 
Atak otobüsler, başta metro ring seferleri 
ve Ankara’nın manevra yapılması zor 
olan dar sokak ve caddelerinde avantajlı 
boyutlarıyla hizmet vermeye başladı. 
Teslimat ile ilgili Ankara’da bir tören 
düzenlendi. Törende Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO 
Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel 
Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO 
Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya 
Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış 
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış Müdürü 
Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları 
Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası 
Yöneticisi Uğur Şahin hazır bulundu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 

gerçekleştirilen teslimatı değerlendiren 
Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer 
Arpacıoğlu; “Karsan olarak Ar-Ge ve 
üretim kabiliyetlerimiz neticesinde pazara 
sunduğumuz ticari araçlarımızla, kent 
belediyelerinin en önemli çözüm ortakları 
arasında bulunuyoruz. Başta Avrupa olmak 
üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran 
toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız 
gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent 
ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 
metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; 
sahip olduğu teknoloji ve yüksek 
performanslı motor özellikleri kadar, 
manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran 
alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon 
değerleriyle çevreci oluşu ve konfor 
özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık 
ve kolaylık sağlıyor. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında 
Atak otobüslerimizle hizmet verecek 
olmaktan mutluyuz. Ayrıca Ankara’nın 
başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü olan 
bu değerli günde burada bulunmaktan 
gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Karsan Atak, hem kullanıcı hem 
yolcu hem de çevre dostu
Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön 
burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine 
yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif 
bir ön tasarıma sahip Atak, üç parçadan 
oluşan ön tamponu sayesinde servis 
maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı 
servis müdahalesi sunarak maksimum 
verimliliğe odaklanıyor. Atak’ın arka 
tasarımında bulunan ızgara detayları ve 
parlak siyah alana konumlandırılmış dikey 
LED farları şık görünümü tamamlıyor. 
Karsan Atak’ta ayrıca, operasyonel kârlılığı 
merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. 
Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin 
kolaylaştırıldığı Atak’ta, böylece servis 
edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir 
şekilde yoluna devam etmesi mümkün 
kılınıyor. Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo 
dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm 
tork sunan yapısıyla performansından 
ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine 
sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi 
kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Herkes için konfor
Atak’ın iç kısmı ise hem yolcular hem 
de sürücüler için birçok teknolojik ve 
ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli 
ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa 
sunulan Atak’ın, VDV (Alman Taşımacılar 
Birliği) standartlarına uygun ergonomik 
izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif 
yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu 
tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen 
sürücü koltuğu göze çarpıyor. Kneeling 
özelliği (Şasi Yana Yatma), engelli rampası, 
USB girişleri ve WiFi donanımlarıyla 
yolcuların hayatını kolaylaştıran Atak, 
yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu 
bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.
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Özgözde Otomotiv, Bilginler’e 
satışını gerçekleştirdiği 8 adet Daily 

kamyonet ve kamyonu teslim etti. 
IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı 

Özgözde Otomotiv gıda ve akaryakıt 
taşımacılığının Ankara’daki lider 

firmalarından Bilginler AŞ firmasına 
satışını gerçekleştirdiği 8 adet Daily 

aracı törenle teslim etti.

Bilginler AŞ yönetim kurulu başkanı Hakan 
Bilgin 2021 yılı yatırımlarının büyük kısmını 
IVECO araçlar ile gerçekleştirdiklerini 
ve bu işbirliğinden son derece heyecan 
duyduklarını ifade etmiştir. Özgözde 
Otomotiv’in Ankara Susuz tesisinde 
düzenlenen törende Bilginler’e 7 adet 
DAILY 35S16 Hi Matic panel van ve 1 adet 
DAILY 70C6 kamyon teslim edilmiştir.  

Törene Özgözde Otomotiv adına satış 
müdürü Volkan Güntürkün katılırken, 

Bilginler adına yönetim kurulu başkanı 
Hakan Bilgin katılmışlardır. Volkan 
Güntürkün Daily modelinde tork konvertörlü 
Hi Matic isimli otomatik şanzımanın 
kullanıcılar tarafından çok beğenildiğini ve 
her geçen gün Hi Matic’e talebin arttığını 
ifade etmiştir. Tören sonrasında Özgözde 
Otomotiv adına satış müdürü Volkan 
Güntürkün tarafından Bilginler yönetim 
kurulu başkanı Hakan Bilgin’e günün anısına 
plaket taktim edilmiştir.

IVECO’dan 
Ankara’da 
Eurocargo 

kamyon 
teslimatı

Özgözde Otomotiv, Deniz Lojistik’e 
satışını gerçekleştirdiği 13 adet 

Eurocargo kamyonu teslim etti.  
IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı 

Özgözde Otomotiv lojistik sektörünün 
Ankara’daki önde gelen firmalarından 
Deniz Lojistik’e satışını gerçekleştirdiği 

13 adet Eurocargo 150E21 yataklı 
kabin araçları törenle teslim etti.

Törene, firmayı temsilen yönetim kurulu 
başkanı Deniz Yük, yönetim kurulu üyeleri 
Coşkun Yük ve Akın Yük ile, Özgözde 

Otomotiv AŞ adına yönetim kurulu 
başkanı Erol Arslan, şube müdürü Sezgin 
Işık ve satış müdürü Volkan Güntürkün 
katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, son 
yıllarda özellikle teknolojik yönden 
gelişim sağlayan IVECO modellerinin filo 
içerisindeki ağırlığının arttığını; araçların 
yakıt, işletme maliyetleri, yaygın ve 
kaliteli servis ağı yönünden memnuniyet 
sağladığı için, bu yatırımlarında da 
tercihlerinin IVECO Eurocargo’ dan yana 
olduğunu dile getirmiştir.

Şube müdürü Sezgin Işık ise, Deniz 
Lojistik ile birlikteliklerinin çok eski yıllara 
dayandığını, özellikle satış sonrasında 
verdikleri kaliteli hizmet ile, uzun yıllar 
kendileri ile çalışma hedefinde olduklarını 
vurgulamıştır. Törende ayrıca, Deniz 
LojistikYönetimine, IVECO tercihleri 
sebebiyle teşekkür edilerek günün anısına 
plaket taktim edilmiştir.

IVECO’dan Ankara’da 
Daily kamyonet ve 
kamyon teslimatı
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Türkiye’nin lider otobüs üreticisi 
Otokar, 12 metrelik elektrikli şehir 

içi otobüsü Kent Electra’nın Avrupa 
tanıtımlarını sürdürüyor. Daha temiz 

bir çevre, daha sessiz bir trafik ve 
yüksek verimlilik vaadiyle üretilen 

Kent Electra’nın, Münih IAA Mobility 
2021’den sonraki durakları İspanya 

ve Romanya oldu. Kullanım profiline 
bağlı olarak tam şarjla 300 kilometre 

üzerinde menzil sunabilen 12 
metrelik tam elektrikli Kent Electra, 

son olarak İspanya’daki özel ve kamu 
toplu taşıma şirketleri tarafından 

test edildi, ardından ise Romanya’da 
Gala Tranzit etkinliğinde tanıtıldı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ileri 
teknolojiye sahip modern otobüslerini 
Avrupa’nın dört bir yanında tanıtmaya 
devam ediyor. Müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerine uygun olarak tasarlayıp 
ürettiği araçlarıyla büyük beğeni toplayan 
Otokar, yolcu taşımacılığında yeni bir 
dönemin kapısını aralayacak 12 metrelik 
elektrikli otobüsü Kent Electra’nın Avrupa 
tanıtım çalışmalarına devam ediyor. 

Kısa süre önce Münih’teki IAA Mobility 
2021’de, 6 günde 2 bini aşkın kişiyi taşıyan 
Kent Electra’nın Avrupa tanıtım turu 
kapsamında sonraki durakları İspanya ve 
Romanya oldu. Şehirlerin sürdürülebilir 
kalkınmasına katkıda bulunmayı 
hedefleyen araç, İspanya’daki özel ve kamu 
toplu taşıma şirketleri tarafından test edildi, 
ardından ise Romanya’da Gala Tranzit 
etkinliğinde katılımcıların beğenisine 
sunuldu. Otokar Ar-Ge mühendislerinin 
küresel ölçekteki deneyimleriyle  
geliştirilen Kent Electra; geniş iç hacmi ve 
yolcular için sunduğu üst düzey konfor ile 

yetkililerin beğenisini kazandı.

Alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler 
ve güvenli ulaşım sistemleri gibi 
alanlarda birçok yeniliğe imza atan 
Otokar’ın elektrikli otobüsü Kent 
Electra, sergilendiği tüm etkinliklerde 
dikkatleri üzerinde topluyor.  Sektörün 
en iddialı araçları arasında yer alan Kent 
Electra’nın, Münih’te başlayan tanıtım 
faaliyetlerine İspanya ve Romanya’nın 
ardından önümüzdeki günlerde İtalya 
ve Fransa’da devam edilecek. 

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, 
daha düşük işletme maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle 
tasarlanan Kent Electra; tasarımının 
yanı sıra konforu, sahip olduğu 
teknolojiler ve güvenlik alanındaki 
yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkıyor. 
Kent Electra, tam şarjla topografya 
ve kullanım profiline bağlı olarak 300 
kilometre üzerinde menzil sunabiliyor. 
Araç, geniş iç hacmi ile yolcuları için 
daha iyi görüş ve konfor sunuyor. 

Otokar’ın elektrikli 
otobüsü Kent 
Electra’nın Avrupa 
tanıtımları sürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, UND’ye yaptığı 

ziyarette uluslararası karayolu 
taşımacılık sektörünün ihracattaki 

önemine vurgu yaparken “Tüm 
dünya konteyner krizi yaşarken 

ülkemiz güçlü kara yolu sektörü ile 
ihracatını artırmaya devam etti.” 

dedi. Karaismailoğlu, karayolu ile 
gerçekleştirilen ihraç taşımalarının 

yüzde 20 arttığını söylerken UND 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektörün 

önündeki sorunlarının çözülmesi ile 
ihracata verecekleri katkının daha 

da artacağını dile getirdi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet 
13 Ekim’de UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu başkanlığındaki yönetim 
kurulu üyeleriyle Dernek Merkezinde 
bir araya geldi. Toplam 4 saat süren 
toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun ile Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü 
Murat Baştor’un da katıldı. 

UND SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN 
GEÇİŞ BELGESİ SAYILARINI BAKAN 
KARAİSMAİLOĞLU’NA SUNDU 
Toplantıda UND, sektörün öncelikli 
beklentisi olan, 2021 yılının geri kalan 
dönemi için temin edilmesi gereken 
Avusturya, Slovenya, Macaristan, 
Romanya, İtalya, Yunanistan, Kazakistan 
ve Rusya başta olmak üzere tüm belge 
ihtiyaçlarının yanı sıra 2022 yılında 
da ihtiyaç duyulacak geçiş belgesi 
sayılarını Bakan Karaismailoğlu’na sundu. 

Karaismailoğlu, geçiş belgeleri sorununun 
en hızlı şekilde çözümlenmesi için Bakan 
Yardımcısı Dursun ve Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürü Baştor’a 
Ticaret Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak 
çalışmalara en hızlı şekilde başlanması 
talimatını verdi.

UND, toplantıda; 12.Ulaştırma ve 
Haberleşme Şurası Karayolu Sektör 
Raporu’nda karayolu taşımacılık özelinde 
yer alan hedefler ve aksiyonlara ilişkin 
değerlendirmelerini de aktardı.  Mevzuat, 
Yönetişim, Eğitim ve İnsan Kaynakları, 
Altyapıda Dönüşüm ve Entegrasyon, 
Lojistik, Güvenlik ve Denetim, 
Yatırım ve Destekler ile Avrupa Birliği 
konu başlıklarında UND’nin yaptığı 
çalışmalarının anlatıldığı toplantıda 
bölgesel bazlı ülke değerlendirmesi 
de yapıldı. Bu içeriklere bağlı olarak 
başta öncelikli ülkelerde olmak üzere 
Ulaştırma Müşavirliklerinin kurulması, 
haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yol 

Bakan Karaismailoğlu:
Türkiye ihracatı karayolu 

sayesinde artmaya devam etti
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kenarı denetimlerinin etkinleştirilmesi 
gibi sektörün gündeminde olan konular 
Bakan Karaismailoğlu ile paylaşıldı. 

UND ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
arasında 15 günde bir Genel Müdür 
düzeyinde, 3 ayda bir Bakan seviyesinde 
yapılacak toplantılarla güncel 
gelişmelerin değerlendirilmesine karar 
verildi. Ayrıca UND’nin bugüne kadar 
gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmalar 
hakkında Bakan Karaismailoğu’na bilgiler 
de verildi. 

SEKTÖR SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 
İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA 
YÜRÜTÜLÜYOR
Bakan Karaismailoğlu, karayolu 
taşımacılık sektöründe yaşanan 
artışla birlikte uluslararası ilişkilerde 
de yoğun bir dönemin yaşandığını 
belirterek, sorunları her düzeyde karşı 
ülkelerdeki muhataplara ilettiklerini 
söyledi.  Yapılan çalışmalardan örnekler 
veren Karaismailoğlu şu bilgileri verdi: 
“Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 
36 binden 130 bine yükseldi. Eylül 
ayında yapılan son Kara Ulaştırması 
Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı 
ile transitte sınırsız belge alınacağı 
protokol ile güvence altına alındı. 
Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi 
sayısında yıllar sonra artış sağlanmış, 
kota 35 binden 46 bine yükseltilmiştir. 
Azerbaycan geçiş maliyetleri konusu çok 
yakından takip ediliyor. İlgili kanunun 
Azerbaycan Meclisi’nden geçmesiyle 
birlikte ücretlerde kayda değer indirim 
sağlanacak.

Özbekistan geçiş belgesi kotası, kısa süre 
içerisinde 12 binden 38 bine, ücretsiz 
belge sayısı temmuz ayında yapılan son 
KUKK Toplantısı’nda yüzde 60 artış ile 10 

binden 16 bine yükseltildi. Eylül ayında 
yapılan KUKK Toplantısı’nda Orta Asya 
ülkelerinden Kırgızistan ile ikili ve transit 
taşımaların serbestleştirilmesi kararı 
alındı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 
sırasında, 7 Ekim’de iki ülke arasında 
mutabakat zaptı imzalanarak bu süreç 
resmen başlatıldı. Diğer Orta Asya 
ülkelerinde de serbestleştirme olması 
için görüşmeler planlanıyor. Ana transit 
ülkelerimiz arasında olan Sırbistan’dan 7 
bin, Çekya’dan 6 bin, Romanya’dan 4 bin 
ilave belge alındı. Yunanistan’dan ilk defa 
3 bin ilave belge alınmış, son olarak 28 
Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz 
geçiş imkânı sağlandı. 2021 yılında teati 
edilen toplam ilave geçiş belgesi sayısı ise 
80 bini aştı.”

SEKTÖRÜN ÇÖZÜLEN HER BİR 
SORUNU İHRACATA VE İSTİHDAMA 
KATKI SAĞLIYOR
Karayolu taşımacılık sektörünün tüm 
ülkenin hayatına vurgu yaptığına dikkat 

çeken Karaismailoğlu, “Bugün artık dünya 
ticaret yolları üzerinde hâkimiyetimizi 
ilan ettik. Karayolu taşımacılığında 
yaşanan her bir sorunun çözümü, 
ülkemiz ihracatına ve istihdamına önemli 
katkılar sağlıyor. Kara yollarında fiziki 
altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi kara 
yolu taşımacılık sektörünü düzenleyecek 
yasal altyapı çalışmalarına da büyük 
önem verdik. 19 yılda ülkemizin ulaşım 
ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 
milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve 
bunun 689,2 milyar lirasını, yani yüzde 
62’sini kara yollarımızın gelişmesine 
harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem 
doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-
güney akslarında altyapı ve üstyapı 
problemlerini büyük ölçüde çözdük.” 
ifadelerini kullandı. 

ORTA ASYA GÜZERGÂHLARININ 
AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Türkmenistan güzergâhının kapanmasıyla 
Orta Asya ülkelerine taşımalarda zorluklar 
yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, 
bu güzergâhın açılması için yaptıkları 
görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı. “Şu 
anda Orta Asya ülkelerine taşımalarda, 
Rusya-Kazakistan’ın ana güzergâh haline 
gelmesi nedeniyle her iki ülkeden de 
normal kotanın çok üzerinde ilave belge 
alındı” diyen Bakan Karaismailoğlu, 
“2021 yılında Rusya’dan toplam 14 bin 
500, Kazakistan’dan ise 5 bini Ro-Ro 
taşımalarında geçerli 14 bin transit geçiş 
belgesi temin edildi. Yine Rusya’dan 
5 bin 500 ikili ilave belge alınarak 
taşımalarımıza büyük kolaylık sağlandı. 
Sektörümüzdeki sürücü temini sıkıntısını 
çözmek için 31 Aralık 2023 tarihine 
kadar geçerli şekilde, yaş kısıtlaması ‘69 
yaşından gün almamış olmak’ şeklinde 
uzatıldı.” diye konuştu. 

Adil 
Karaismailoğlu
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IVECO, (FIA) Avrupa Kamyon 
Yarışı Şampiyonasının 16 – 17 

Ekim’de Misano Adriatico pistinde 
gerçekleşen İtalya ayağında, IVECO 
S-WAY TurboStar Özel Seriyi tanıttı. 

Bu özel ürün, tarihteki en ikonik, 
efsanevi ve yenilikçi kamyon olan 

TurboStar’ın anısına hazırlandı. 
TurboStar’ın eşsiz performansı 

ve yüksek satış rakamları yalnız 
markaya değil, kullanıcılarına da 

büyük keyif yaşatmıştı.

Pazarlama ve Ürün Yönetimi Kamyon İş 
Birimi Başkanı Alessandro Massimino, 
yaptığı açıklamada IVECO S-WAY’in bu 
özel serisinin geçmişin gerçek ikonu 
TurboStar’a bir hürmet niteliğinde 
olduğunu belirtti ve 420 beygirlik V8 
motoruyla 1980’lerde 50 binden fazla 
müşterinin tercihi olduğunu hatırlattı. 
IVECO S-WAY Özel Seri, TurboStar’ın 
zengin mirası ile IVECO S-WAY’in eşsiz 
yenilikçiliğini bir arada sunuyor. 

IVECO S-WAY TurboStar Özel Seri, 570 
beygirlik Cursor 13 motor, sağlamlık ve 
çokyönlülük için baştan tasarlanan yeni 
şasi, 12 ileri otomatik vitesli HI-TRONIX 
şanzıman, üst ve yan spoylerler, tam 
LED farlar, Sürüş Tarzı Değerlendirme ve 
Sürücü Dikkat Desteği, Entegre Lastik 
Basıncı İzleme sistemi (TPMS), otomatik 
iklim kontrolü ve park soğutucusuna 
sahip. Özel Seri de IVECO S-WAY’de 
olduğu gibi gelişmiş bağlanabilirlik 
seçeneklerine sahip; uydu navigasyonlu 
bilgi – eğlence sistemi, IVECO Yol 

Arkadaşı (Driver Pal), 4G bağlantı kutusu 
ve IVECO Hi-Cruise.

Görsel tasarımda 80’lerin ikonu yeniden 
yorumlandı ve modernize edildi; 
TurboStar kırmızısı ve metalik griden 
oluşan iki tonlu tasarım kullanılırken 
dönemin IVECO renkleri olan sarı, kırmızı 
ve maviye yer verildi. Orijinal TurboStar 
dönemine ait aksesuarlar da unutulmadı: 
Krom borular, krom kaplama jantlar 
ve kapı kolları. Arka camdaki ızgara ise 
içeriye daha fazla ışık girmesini sağlamak 
için yeniden tasarlandı. Araç, TurboStar’ın 
mirasını, IVECO S-WAY’in tasarımı ile 
mükemmel bir şekilde birleştirirken 
çeşitli yenilikler de içeriyor.

Orijinal TurboStar’ın etkisi, iç mekânda da 
hissediliyor. Koltuklar orijinalinde olduğu 
gibi kadife ile kaplanmış; dış mekânın 
renk skalası ile uyumlu tarz sahibi kırmızı 
renk, gri dikişlerle tamamlanırken ön 
panelde yer alan unsurlar da orijinal 
logonun anılarını çağrıştırıyor.

IVECO, 2021 Avrupa 
Kamyon Yarışı 
Şampiyonası’nda
S-WAY Özel 
Seriyi tanıttı
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Mercedes-Benz
Hafif Ticari Araçlar’dan

özel servis kampanyaları

Mercedes-Benz, hafif ticari araç kullanıcılarına birbirinden özel servis kampanyaları 
sunuyor. Mercedes-Benz markalı hafif ticari araç sahipleri, Mercedes-Benz Yetkili 

Servisleri’nde orijinal yedek parça ve işçilik harcamalarında, araç yaşına göre artan 
indirimlerden faydalanabiliyor. Periyodik bakımlarını düzenli olarak Mercedes-Benz 

Yetkili Servisleri’nde yaptıran Sprinter, Vito ve Citan sahipleri, teknik arıza durumunda 
MobiloVan ücretsiz yol yardım hizmet paketinden 30 yıl boyunca yararlanabiliyor.
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Mercedes-Benz, müşterilerinin satış 
ve satış sonrasındaki beklentilerini 
karşılarken ihtiyaçlarına yönelik en iyi 
hizmetleri sunuyor; aynı zamanda hizmet 
ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam 
ediyor. Mercedes-Benz, müşterilerine 
üstün performans ve kaliteyi garanti eden 
ürünlerinin yanı sıra bu performans ve 
kalitenin uzun yıllar korunmasını sağlayan 
Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde 
birbirinden özel kampanyaları aralıksız 
devam ettiriyor.

Yaşa göre artan indirimler
Mercedes-Benz markalı hafif ticari araç 
sahiplerine, Mercedes-Benz Yetkili 
Servisleri’nde gerçekleştirecekleri 
orijinal yedek parça tutarı KDV hariç 
1.500 TL ve üzeri harcamalarda, orijinal 
yedek parça ve işçilikte, araç yaşına göre 
artan indirimler sunuluyor. Mercedes-
Benz marka hafif ticari araçların tüm 
yaş gruplarını kapsayan bu kampanya 
sayesinde Mercedes-Benz markalı hafif 
ticari araç sahipleri, orijinal yedek parça 
ve işçilikte yüzde 25’e varan indirimden 
yararlanabiliyor. Kampanya 31 Ekim 
2021’e kadar devam ediyor.

30 yıl hatırınızda kalacak  
hizmet: MobiloVan
Periyodik bakımlarını düzenli olarak 
Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde 
yaptıran Sprinter, Vito ve Citan sahipleri, 

teknik arıza durumunda, MobiloVan 
ücretsiz yol yardım hizmet paketi 
sayesinde yola kaldıkları yerden devam 
edebiliyor. 

Avrupa ülkeleri de dahil, Mercedes-Benz 
Yetkili Servisleri’nden alınan Service24h 
hizmetinde, küçük onarımlarla yerinde 
yardım hizmetinden en yakın Mercedes-
Benz Yetkili Servisi’ne çekilmesine kadar 
pek çok hizmet MobiloVan kapsamında 

sunuluyor. Detaylara https://www.
mercedes-benz.com.tr/vans/tr/services/
road-assist/mobilo-van web sitesinden ve 
444 6 244 numarasından ulaşılabiliyor.

1 Ekim 2012 tarihinden itibaren trafiğe 
çıkan tüm Sprinter, Vito ve Citan 
sahipleri için geçerli olan bu hizmet ile 
araç sahipleri, araçlarının trafiğe çıkış 
tarihinden itibaren MobiloVan ücretsiz 
yol yardım hizmet paketinden 30 yıla 
kadar yararlanabiliyor. Aracın garantisi 
bitmiş olsa bile, araçlarının periyodik 
bakımını yetkili serviste yaptıran Sprinter, 
Vito ve Citan sahiplerinin bu hizmetten 
yararlanma süresi otomatik olarak 
yenileniyor.

Mercedes-Benz markalı hafif ticari 
araçların kalbindeki yağ
Mercedes-Benz marka araçların 
performansını korumak için geliştirilen 
Mercedes-Benz Orijinal Yağları, tüm hafif 
ticari araç sahipleri için Mercedes-Benz 
Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Marka için özel olarak geliştirilen 
Mercedes-Benz Orijinal Yağları, iç 
sürtünmeyi azaltarak daha fazla 
güç sunmanın yanı sıra tüm sürüş 
koşullarında yağlama güvencesi sağlıyor. 
Yüksek bir dayanıklılığa sahip olan bu 
yağlar, soğuklar ve aşırı sıcaklar gibi kritik 
kullanım koşulları altında araca güvence 
sağlarken sahip olduğu özelliklerle 
minimum aşınma ve maksimum ömür 
sunuyor.
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Ford Trucks artık 
Avrupa’nın en büyüğü 
Almanya pazarında

Ford Trucks’tan 
globalleşmede 

çıtayı bir üst 
seviyeye çıkaran 

hamle:

Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya, 
İtalya, Belçika ve Lüksemburg’da arka arkaya 

distribütör atamalarını gerçekleştiren Ford Otosan’ın 
ağır ticari araç markası Ford Trucks, Batı Avrupa’daki 

stratejik büyümesini şimdi de Avrupa’nın en büyük ağır 
ticari pazarı olan Almanya’ya adım atarak sürdürüyor.
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Avrupa’daki büyüme yolculuklarına hız 
kesmeden devam ettiklerini vurgulayan 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, “Uluslararası pazarlarda 
yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla 
genişleten Ford Trucks olarak, ülkemizi 
yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Avrupa›daki 
büyüme planlarımızda stratejik öneme 
sahip Almanya›da, müşterilerimizi ITOY 
ödüllü çekicimiz F-MAX ve en verimli 
taşıma çözümleri sunan modellerimizle 
buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford 
Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 
dünya çapındaki büyümesini Portekiz, 
İspanya, İtalya, Belçika ve Lüksemburg’un 
ardından Avrupa’nın en büyük ağır ticari 
pazarına sahip Almanya ile sürdürüyor.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) 
ödüllü F-MAX başta olmak üzere, Ford 
Otosan mühendislerinin Eskişehir’de 
sıfırdan geliştirdiği ürün portföyünün yanı 
sıra yenilikçi teknolojiler ile uluslararası 
arenada yoğun talep gören Ford Trucks, 
Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik 
öneme sahip Almanya pazarına otomotiv 
sektöründe 100 yılı aşkın köklü bir 
geçmişe ve bilgi birikimine sahip yeni 

distribütörü Stegmaier Group ile iş birliği 
yaparak girdi.

Turfan: “Almanya, Ford Trucks’ın 
küresel büyüme planlarında kilit 
role sahip”
Ford Trucks olarak pandemiye rağmen, 
kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına 
açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Ford 
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sanayinin öncü gücü 
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford 
Trucks olarak, yarım asrı aşkın süredir 
otomotiv sektöründe ‘ilk’leri başarmaya 
ve dünya çapında bir başarı hikayesi 
yazmaya devam ediyoruz. Bir aracı 
sıfırdan ticari ürün haline dönüşene 
kadar, motor da dahil olmak üzere 
komple tasarlayacak, geliştirecek ve 
test edecek tüm yetenek ve altyapıya 
sahip konumdayız. Mühendislik 
yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz 
sayesinde Türkiye’de ürettiğimiz ağır 
ticari araçları 40’ı aşkın ülkeye ihraç 
ederken, Türk mühendislerinin emekleri 
ile geliştirdiğimiz araçlar dünyanın dört 
bir yanında bizleri gururlandırmaya 
devam ediyor. Uluslararası pazarlarda 
yerli üretimle büyüyen, global ağını 
hızla büyüten Ford Trucks ile ülkemizi 
yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek 
için çalışıyoruz. 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından 
F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun 
taleple birlikte büyüme planlarımızı 
erkene çekmiştik. Bu doğrultuda 
2019’da Polonya, Litvanya, Portekiz ve 
İspanya pazarlarının ardından yoğun 
talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, 
Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı 
tamamladık. Şimdi de Ford Trucks’ın 
Avrupa’daki büyümesinde stratejik 
öneme sahip, Avrupa’nın en büyük 
ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım 
atmanın gururunu yaşıyoruz. Stegmaier 
Group’un hem ağır ticari pazarı uzmanlığı 
hem de Almanya’da tecrübeleri 
ile markamızı en iyi şekilde temsil 
edeceğinden eminiz.

Ford Trucks’ın hedefi    
tüm Avrupa’ya yayılmak
Almanya’nın Ford Trucks markası için 
önemli fırsatlar barındırdığına da 
değinen Turfan, “Avrupa bizim ana ihracat 
pazarımız ve barındırdığı potansiyel ile 
büyüme stratejimizde büyük öneme 
sahip. Almanya, bu stratejinin çok 
önemli bir parçası. Burada, en verimli 
taşıma çözümleri sunan modellerimizle 
yeni müşterilerimize değer yaratacağız. 
Öte yandan Avrupa’nın tamamında 
kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için 
çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 
Almanya’nın ardından önümüzdeki 3 
sene içerisinde Avrupa’nın tamamında 
bulunarak global operasyonlarımızı 55 
ülkeye yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Serhan Turfan
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Karatay’da “Sıfır Atık” 
projesi sayesinde 

hiçbir şey çöp olmuyor

Karatay Belediyesi, daha temiz bir 
çevre için “Sıfır Atık” çalışmalarına 
devam ediyor. İlçedeki işyerlerine 
atık pil toplama kutuları dağıtarak 
atık pillerin insana, doğaya ve su 
kaynaklarına zarar vermesinin önüne 
geçen Karatay Belediyesi, “Geri 
Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla 
yürütülen proje kapsamında ise 
ilçedeki bütün evlerde geri dönüşüm 
bilgilendirmesi yapıyor.
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Çevreye ve doğal hayata büyük önem 
veren Karatay Belediyesi, “Sıfır Atık” 
konusunda yaptığı çalışmalarda büyük 
ilerleme sağladı. Söz konusu çalışmalara 
ilçe halkının tamamını dahil eden Karatay 
Belediyesi’nin bu konudaki hedefi 
temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay’ı 
geleceğe miras bırakmak

KARATAY BELEDİYESİ   
İLÇEDEKİ İŞYERLERİNE   
ATIK PİL KUTULARI DAĞITIYOR 

Karatay Belediyesi, doğaya kontrolsüz 
şekilde atılan kullanılmış pillerin neden 
olduğu tehlikeleri önlemek ve çevre 
kirliliğini en aza indirmek amacıyla 
ilçe genelindeki iş yerlerine atık pil 
toplama kutuları dağıtıyor. İşyerlerine 
dağıtılan atık pil kutuları, periyodik olarak 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 
boşaltılarak toplanan piller, gönderilen 
tesislerde gerekli işlemlerden geçirilerek 
geri dönüşümü veya bertarafı sağlanıyor. 

KARATAY’DA SIFIR ATIK 
ÇALIŞMALARI ATIK PİLLERİN 
TOPLANMASIYLA BÜYÜDÜ

Ekiplerin söz konusu çalışmaları 
sayesinde 2021 yılı itibariyle şu ana 
kadar 1150 kilogram atık pil toplandı. 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü yetkilileri; pillerin cıva 
ve kadmiyum gibi zehirli ağır metaller 
içerdiğini, çöpe atılan pillerdeki ağır 
metallerin önce toprağa ve suya, sonra 
besinlere oradan da insanlara geçerek 
çeşitli hastalıklara neden olduğuna vurgu 
yaparak; “Bu nedenlerle piller çöpe, 
ateşe, su kaynakları ve kanalizasyona 
atılmamalı, toprağa gömülmemelidir. 
Aksi takdirde pillerin bünyesindeki 
metaller ve diğer kimyasallar toprağa, 
yeraltı sularına ve denizlere karışıp, 
canlılara ve doğaya zarar verir. 
Dağıttığımız atık kutularında toplanan 

piller, tesislerde gerekli işlemlerden 
geçirilip demir-çelik sektöründe 
değerlendiriliyor. Geri dönüşümü 
olmayan pil türleri de bertaraf ediliyor. 
Böylece hem çevre ve insan sağlığı 
korunmuş, hem de ekonomiye katkı 
sağlanmış oluyor” dedi. 

KARATAY ESNAFINDAN  
BELEDİYEYE TEŞEKKÜR 

Karatay Belediyesi tarafından işyerlerine 
atık pil kutuları konan esnaf da 
yürütülen söz konusu çalışmaları önemli 
gördüklerini söylediler. Karatay esnafı, 
atık pil kutuları projesi hakkında şunları 
dile getirdiler: “Çok güzel bir uygulama. 
Eskiden pillerimizi çöp kutularına 
atıyorduk. Bu da hem doğaya, hem 
insana hem de suya zarar veriyordu. Artık 
kullanıldıktan sonra çöpe atacağımız atık 
pilleri işyerlerimize dağıtılan kutularda 
toplayacağız. Bu güzel hassasiyetleri 
dolayısıyla Karatay Belediyemize teşekkür 
ediyoruz.”

KARATAY’DA HER VATANDAŞ  
“SIFIR ATIK” GÖNÜLLÜSÜ 

Karatay Belediyesi’nin “Sıfır Atık” 
çalışmalarına yönelik bir diğer çalışması 
ise konutlara yönelik. Bu kapsamda 
“Geri Dönüşüm Evden Başlar” sloganıyla 
proje başlatan Karatay Belediyesi, ilçe 
genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm 
bilgilendirmesi yapıyor.  Karatay 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri ile ‘Sıfır Atık Çalışma 
Grubu Gönüllüleri’ tarafından yürütülen 
çalışmalar kapsamında 2021 yılı itibariyle 
şu ana kadar 26 bin konutta hem “Sıfır 
Atık” konusunda vatandaşa kısa eğitimler 
verildi hem de evlere bilgilendirici broşür, 
tohum kalem ve Atık Toplama Poşeti 
dağıtıldı. Konutlardaki ‘Geri Dönüşüm 
Eğitimleri’ kapsamında yılsonuna kadar 
40 bin konuta ulaşılması hedefleniyor.  

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
KAYNAĞINDA BAŞLIYOR
Projeyle evsel atıkların kaynağında 
ayrıştırılması, ekonomik olarak değer 
taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal 
ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı 
sıra yağlar, ilaçlar ile piller gibi atıkların 
çöplerden ayrı bir şekilde toplanması 
hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler 
tarafından ilgili tesislere gönderilerek 
ekonomiye ve kullanıma yeniden 
kazandırılıyor.

YAŞANALABİLİR BİR GELECEK 
BIRAKMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak sıfır atık çalışmalarını 
çok önemsediklerinin altını çizdi. Kılca; 
“İlçemiz genelinde Sıfır Atık bilincinin daha 
da gelişmesi ve daha geniş bir tabana 
yayılması adına ilçemizdeki herkese ulaşma 
gayretindeyiz. Temiz, yeşil ve yaşanılabilir 
bir Karatay’ı geleceğe miras bırakmak, 
bizim en büyük sorumluluğumuz. Karatay 
Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne 
kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri 
dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız 
doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu konuda 
vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. 
Günlük yaşantımızda çok daha az atığın 
oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir 
şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için 
Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. 
Özellikle site yöneticilerimiz ve 
apartman görevlilerimizle bir araya 
gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl 
yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, 
evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve 
dönüştürülüyor. Karatay’da çöpler artık 
doğayı kirletmiyor, aksine temiz bir çevre 
oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır 
atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin 
de duyarlı hareket etmesi bizleri çok 
mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı 
sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Kaptan Turizm, 20 araçlık 
TGE siparişi ile filosunu 

MAN’a dönüştürüyor

Türkiye’de yarım asrı aşan tecrübesi 
ile personel taşımacılığı sektörünün 
köklü firmaları arasında alan Kaptan 
Turizm, hafif ticari araç (HTA) filosunu 
MAN’a dönüştürmeye devam ediyor. 
Güvenlik, konfor, performans, yakıt 
tasarrufu ve satış sonrası sunulan 
hizmetlerden duyduğu memnuniyetle 
filosundaki tüm araçları MAN’a 
çevirmeye başlayan firma, 20 araçlık 
siparişinin ilk kısmı olan 13 adet MAN 
TGE’yi törenle teslim aldı.
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MAN’ın Mersin Yetkili Servisi ve 
Bölge Bayi Mancı Kemal Otomotiv’de 
gerçekleştirilen teslimat törenine 
Kaptan Turizm’in sahipleri Zafer 
Çekmez ve Sinan Çekmez ile MAN 
Kamyon ve Otobüs Tic. HTA Satış 
Bölge Satış Koordinatörü Gökhan 
Bakubala, satışa aracılık eden Mancı 
Kemal Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ufuk Akdemir, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Akdemir ve Satış Müdürü İbrahim 
Gündüz katıldı. Törende, 1972 yılında 
kurulan ve 80 adet özmal, 120 adet 
de kiralık olmak üzere 200 adet aracı 
ile servis taşımacılığında bölgenin 
lider firması olan Kaptan Turizm’e, 
20 araçlık siparişinin ilk kısmı olan 
13 adet 2020 model MAN TGE’nin 
teslimatı yapıldı. Yeni alınan MAN 
TGE’lerin, fabrika personel servisinde 
kullanılacağı belirtildi.

“Avantajlı ve ayrıcalıklı hizmetten 
dolayı tüm filomuzu MAN’a 
çevirmeye başladık”

Törende konuşan Kaptan Turizm’in 
sahibi Zafer Çekmez, kuruldukları 
günden bu yana ortaya koydukları 
performans ve müşteri memnuniyeti 
sayesinde Türkiye’nin en saygın 
firmaları arasında yer almayı 
başardıklarını belirterek, “Firma olarak, 
ulaştığımız bu başarının altında hiç 
şüphesiz sunduğumuz hizmetin 
kalitesi yatıyor. Bunda da kalitesine 
inandığımız yol arkadaşlarımızın payı 
çok büyüktür. MAN da bizim firma 
olarak, araç ve hizmet kalitesine 
güvendiğimiz çok önemli bir yol 
arkadaşımızdır. MAN araçları, sahip 
olduğu güvenlik, konfor, performans, 
yakıt tasarrufu ve uzun bakım aralıkları 
ile işletmelere çok önemli avantajlar 
sağlıyorlar. Bunun yanında MAN’ın 
servis sonrası sunduğu satış hizmeti, 
her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda 
olmaları, profesyonel ekipleri ile tüm 
sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler 
üretmeleri bizim MAN tercihimizde 
çok önemli bir yer tutuyor. Biz de firma 
olarak, tüm bu avantajlı ve ayrıcalıklı 
hizmetten dolayı filomuzdaki tüm 
araçları MAN’a çevirmeye başladık. 
Önümüzdeki süreçte de yeni alımlarla 
bu dönüşümü devam ettireceğiz” dedi.

“TGE hem işletmelerden hem 
de yolcu ve sürücülerden büyük 
beğeni görüyor”

MAN TGE’nin sahip olduğu özellikler 
ve sunduğu hizmetler ile turizm ve 
servis sektörünün gözdesi olmaya 
devam ettiğini vurgulayan MAN 
HTA Satış Bölge Satış Koordinatörü 
Gökhan Bakubala, “MAN TGE, kısa bir 
süre önce pazara girmesine rağmen 
üstün nitelikleri ile sınıfının en önemli 
markaları arasındaki yerini aldı. 
TGE’ler, gerek güvenlik, performans, 
yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetleri ile işletmelerden gerekse de 
konfor ve üstün teknolojisiyle ile yolcu 
ve sürücülerden büyük beğeni görüyor. 
Bugün de bu beğenilerden yola çıkarak, 
filosunu MAN’a dönüştürmeye başlayan 
Kaptan Turizm’e 20 araçlık siparişinin ilk 
kısmı olan 13 adet TGE’yi teslim ettik. 
Kendileri ile olan iş birliğimizin bundan 
sonra da artarak devam edeceğine 
inanıyoruz” diye konuştu.
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Pirelli lastiklerin performansı 
Alman TÜV SÜD kuruluşu 

tarafından belgelendi

Pirelli, orta ölçekli otomobiller ve CUV’lar için geliştirdiği 
yeni kış lastiği Cinturato Winter 2’yi tanıttı. İtalyan 
şirketinin öncüsü olduğu bazı önemli yeni teknolojiler 
bu lastikte ilk kez sunuluyor. Sırt deseninde , lastiğin 
ömrü boyunca aşınmasıyla temas alanı artan  daha 
fazla kar yakalayarak daha fazla tutuş sağlayan kılcal 
kanallar yer alıyor. Lansman itibarıyla 16 inçten 20 inçe 
kadar 36 ebatta sunulan Cinturato Winter 2 karlı ve ıslak 
zeminlerde hakimiyeti artırırken en soğuk havalarda 
sürüş konforuna destek oluyor. Her türlü kış koşulunda 
pazar lideri performans sunan yeni Cinturato Winter 2, 
ünlü Alman belgelendirme kuruluşu TÜV SÜD tarafından 
Performans İşareti (1) almaya uygun görüldü.
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DEĞİŞKEN KILCAL LASTİK 
KANALLARIYLA ZAMAN İÇİNDE 
DAHA FAZLA GÜVENLİK 

Pirelli’nin en yeni lastiği, kardan yağmura 
kadar her türlü kış koşulunda ve soğuk 
havalarda kaygan ve kuru zeminde 
güvenliği artıran yenilikçi bir kılcal kanal 
yapısıyla sunuluyor. Bu kılcal kanallar 
üç boyutlu yapısı sayesinde lastik sırt 
hamuru aşındıkça çizgiselden zikzak 
şekle dönüşüyor. Böylece toplam alanın 
genişlemesi ve verimliliğin artmasıyla 
Cinturato Winter 2 karlı, ıslak ve kuru 
koşullarda aşınsa bile ilave performans 
kazanıyor. Sonuç olarak, Cinturato Winter 
2  önceki versiyona göre daha faydalı bir 
kullanım ömrüne sahiptir. Karlı zeminde 
kavramayı artırmak için toplamda 
yaklaşık 43 metre uzunluğunda kılcal 
kanallara sahip olan lastiğin karda 
yol tutuşu Sottozero 3›e kıyasla %30 
oranında iyileştirilmiştir. 

YENİ BİR HAMURLA   
DAHA ÇOK KİLOMETRE 

Yeni Cinturato Winter 2, kullanım 
ömrü boyunca lastiğin performansını 
artıran yeni bir hamur, sırt deseni ve 
yapı sayesinde önceki nesil Pirelli kış 
lastiklerinden daha fazla kilometre 
yapılabilmesini sağlıyor. Yenilikçi 
Cinturato Winter 2’nin hamuru şirketin 
motor sporları alanındaki engin 
deneyiminden elde edilen Pirelli patentli 
bir süreç takip edilerek ıslak ve karlı 
zeminde performansı artırabilen yenilikçi 
bir likit polimer sistemiyle geliştirildi. Bu 
süreç, hamurun bileşenlerinin en üst 
düzeyde bütünleşmesini sağlayarak 
lastiğin karlı veya ıslak zemindeki 
performansını artırıyor. 

SESSİZLİK VE   
ÇEVREYE SAYGI 

Geliştirme sürecinde 
yakıt tüketimini ve zararlı 
emisyonları azaltmaya 
yardımcı olmak için çevresel 
sürdürülebilirliğe özellikle 
dikkat edildi. Cinturato 
Winter 2’nin dönme direnci 
Avrupa lastik etiketinde B ve C 
kategorisinde sınıflandırılan önceki 
modele kıyasla düşürüldü. Daha 
fazla sürüş keyfi sunmak amacıyla özel 
bir sırt deseniyle tasarlanan Cinturato 
Winter 2, yarattığı daha düşük yol 
gürültüsü ve dolayısıyla çevreye faydası 

sayesinde Avrupa lastik etiketinde A ve B 
kategorisinde yer alıyor. 

SANAL SİMÜLASYONLA 
GELİŞTİRİLDİ 

Sırt deseninin özgün tasarımı, temas 
alanındaki basıncı optimize etmeyi 
amaçlayan bir sanal geliştirme süreciyle 
yaratıldı. Bu süreç suda kızaklama 
durumlarında bile otomobilin 
hakimiyetinin korunması için suyun 
verimli bir şekilde atılmasını sağlayan 
kanalların tasarımıyla başladı. 

Daha sonra karda maksimum kavrama 
sağlamak için kılcal kanalların 
tanımlanması ve yerleştirilmesiyle  
devam etti.

“SEAL INSIDE” TEKNOLOJİSİYLE 
ENDİŞEYE YER YOK

Cinturato Winter 2 lastiğin bazı ebatları, 
sürücülere daha da fazla güvenlik 
sağlamak için Pirelli’nin gelişmiş Seal 
Inside teknolojisiyle sunuluyor. Bu 
teknoloji lastiğin dört milimetreye kadar 
delinmesi durumunda bile aracın yola 
devam etmesini sağlıyor. Seal Inside 
teknolojisi, lastiği delen bir yabancı 
maddeyi anında kaplayan ve basınç 
kaybını engelleyen özel bir köpükle 
çalışıyor. Yabancı madde çıkarıldığında 
bu köpük genişlemeye devam ederek 
oluşan deliği tıkıyor. 

ELECT LASTİKLER ELEKTRİKLİ 
VE ŞARJ EDİLEBİLİR ARAÇLARIN 
MENZİLİNİ MAKSİMUMA 
ÇIKARIYOR 

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara 
yönelik Elect işaretli Cinturato Winter 2 
lastikler belirli ebatlarda sunuluyor. Elect 
teknoloji paketi, düşük dönme direncini 
garanti etmek ve batarya menzilini 
maksimuma çıkarmak için hamur, yapı 
ve sırt desenini bir araya getiriyor. 
Elektrikli otomobillerin sessizliğine ve 
konforuna katkıda bulunmak için daha 
az yol gürültüsü yaratan bu lastikler 
düşük devirlerde bile elektrikli motorlara 
özgü güç ve tork üretmek üzere anında 
kavrama sağlıyor.

PIRELLI KIŞ LASTİKLERİ 
SERİSİNİ YENİLEDİ 

Birinci nesil Cinturato kar 
lastiklerinin yerini alan yeni 
Cinturato Winter 2, 16 - 18 inç 
arasında değişen ebatlarda 
sunuluyor. Satış sonrası 
pazara yönelik Sottozero 3 
lastikler de P Zero kış lastikleri 
yelpazesini bütünlüyor. Pirelli, 

daha güçlü otomobiller için 18 
inçten büyük ebatlarda P Zero 

Kış Lastiklerini geçen kış lanse 
etmişti. En yeni Cinturato P7 yaz 

lastiğinin 2020’de ve yeni Cinturato 
Dört Mevsim SF2’nin bu yılın başında 

sunulmasından sonra Pirelli’nin tümüyle 
yenilediği Cinturato ailesi Cinturato 
Winter 2 ile tamamlanıyor.
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Lojistik 
filolar 

OKT ile 
güçleniyor

3 kıtada 50’ye yakın ülkenin farklı 
karayolu standartlarına ve coğrafi 
şartlarına özel ürünleri ile müşteri 

talepleri doğrultusunda beklentilerin 
ötesinde çözümler sunan OKT Trailer 

Avrupa ve Ortadoğu’da büyük ölçekli 
lojistik firmaların ihtiyaçlarına cevap 

vererek uluslararası pazarda toplu 
teslimatlarına devam ediyor.  

Mühendislik kabiliyetini kullanarak 
özel projelerde hassas üretimi ve hızlı 
teslimat çözümleri ile müşterilerinin tercih 
noktasında olan OKT Trailer, 75 adet W 
Tipi Yatay Silobas Semi Treyler teslimatını 
gerçekleştirerek Avrupa ve Ortadoğu’da 
hakimiyetini arttırıyor. 

“ÖZEL ÜRETİM KABİLİYETİMİZ İLE 
İHRACAT PAYIMIZI ARTTIRIYORUZ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
sebebiyle hammadde tedarik zincirinde 
yaşanan sorunlara ve global pazarda 
yaşanan kırılmaya rağmen çalışmalarını 
ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren 
OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; 
“Müşterilerimizin isteklerine hızlı çözüm 
noktasında olmak amacı ile özellikle 
pandemi dönemi öncesinde yaptığımız 
stok planlamaları ve geliştirdiğimiz 
stratejiler ile teslimatlarımıza devam 
ediyoruz. Bunun yanında farklı ülkelerin 
farklı hava koşulları, yol koşulları ve 
standartları gibi tüm süreçlerde hızlı cevap 
verebilme ve özel projeler üretebilme 
kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken 
yeni iş birlikleri ve projelere imza atıyoruz. 
Dünya pazarında sahip olduğumuz bu 
güçlü konumun en önemli dayanağı 
geleceğe bakış açımız ve Ar-Ge alanındaki 
çalışmalarımızdır. Bu sebeple araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerimize ağırlık vererek 
ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi 
çalışmaları ön plana çıkarıyoruz. “ dedi. 

“SADECE PERFORMANSI İLE DEĞİL 
İMAJIYLA DA DİKKATLERİ ÇEKİYOR”
Ürünlerinde geleneksel ve belli kalıplarla 
çerçevelenenin dışında, beklenti ve 
ihtiyaçlara öncelik vererek farklı bakış açısı 
ile sektöründe alışkanlıkları değiştiren ve 
standartları yükselten çalışmalar içerisinde 
olduklarını ifade eden Hakan Maraş; “Özel 
tasarlanan alternatif hacim, boşaltım 
sistemleri ve donanım seçenekleri ile dünya 
pazarında büyük ölçekli işletmelerin tercih 
sebebi olan W Tipi Yatay Silobas Semi 
Treyler aracımız, müşterilerimizin kurumsal 
kimliğini yansıtan renk seçenekleri, eşsiz 
gövde tasarımı, kendine has duruşu ve 
görsel estetiği sayesinde sadece performansı 
ile değil, imajıyla da tüm dikkatleri üzerine 
çekiyor. Tasarımsal mühendislik çözümlerimiz 
ile geniş kapasite aralığına ve farklı geometrik 
gövde kesitlerine sahip W Tip Yatay Silobas 
ağırlık optimizasyonunu güvenli hafiflik 
felsefesiyle ve kullanım ergonomisinden 
ödün vermeden yüksek hacimdeki dinamik 
yüklerin kolayca taşınmasını sağlarken, 
özel yüzey kaplama işlemleri ile korozyona 
dayanıklı gövde yapısı, üstün üretim 
teknolojisi ve premium donanımları ile uzun 
kullanım ömrünü kazanca çeviriyor.”dedi.

Avrupa ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren 
ve toplu teslimatları devam eden firmaya 
55 adet W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler 
teslimatını gerçekleştiren OKT Trailer, 
yıl sonuna kadar 20 adet daha üretimi 
tamamlayarak toplamda 75 adet aracın 
teslimatını gerçekleştirecek.

Hakan Maraş
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Galiçya Belediyeleri, atık toplama 
filolarını Allison şanzıman 
donanımlı Iveco ve Volvo 

kamyonlar ile
güçlendiriyor

İspanya’da Galiçya Belediyeleri, atık toplama kamyonlarını 
VEICAR HV kompaktörleri ve Allison tam otomatik 

şanzımanlarla donatıyor. Mevcut Avrupa standartlarına uygun 
şanzımanlar, hızlı ve kolay servis hizmeti için basit mekaniklere 
sahip olma özellikleriyle arıza süresini önemli ölçüde azaltıyor.



532021   RADÜS DERGİSİ

Geleneksel ve elektrikli araç tahrik 
çözümleri konusunda lider üretici, ayrıca 
ticari ve savunma araçları için orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzımanlar 
alanında en büyük global üretici olan 
Allison Transmission, tüm dünyada 
olduğu gibi Galiçya belediyelerinde de 
atık toplama hizmetleri için tercih edilen 
şanzıman olarak ön plana çıkıyor. 

Zorlu bir hizmet olan atık toplama alanında 
kamyonların, genellikle daha az sağlam 
şanzımanların arızalanmasına neden 
olan zor görev döngüleri için dayanıklı 
olması gerekiyor. Birçok atık toplama 
hizmet operatörü, arıza durumunda yedek 
kamyonlara sahip olmadığından maliyetli 
onarımlar veya araçların uzun arıza süreleri 
filolara sorun çıkarıyor. Bu nedenle tüm 
dünyada ve İspanya’da belediyeler, yüksek 
talep gören tam otomatik şanzıman 
donanımlı araçları tercih ediyor.

Üstyapı üreticisi VEICAR’ın CEO›su 
Carlos Prieto-Puga González, 
açıklamasında; “Son 10 yılda sektör, 
manuel veya otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanlardan, şu anda pazarın 
çok yüksek bir yüzdesini oluşturan 
tam otomatik şanzımanlara dönüştü. 
Bizim durumumuzda bu sektördeki 
araçların neredeyse yüzde 100›ü Allison 
şanzıman donanımına sahip. Ayrıca tork 
konvertörü, kuru debriyaja sahip AMT’ye 
kıyasla aşınma ve yıpranmayı en aza 
indirdiğinden tam otomatik şanzımanlar, 
daha güvenilir olmaları, çalışma 
süresini artırmaları ve daha az bakım 
gerektirmeleri ile ön plana çıkıyor” diyor. 

Prieto-Puga González; “Yaşanan küresel 
süreçler nedeniyle, son aylarda dünya 

çapındaki siparişler istikrarlı değildi ve 
çok belirgin olarak zirvelerde dalgalandı. 
Galiçya’da da durum aynıydı. Ancak atık 
arıtma önemli bir hizmet olduğundan 
verimli atık toplama operasyonları için filo 
yenilemeleri, önemli ve gerekli. 2020’de 
2019’a göre %20 artan satışların, 2021’de 
%15 daha yüksek olmasını bekliyoruz” 
şeklinde ekledi. Yollarda ve dar kavşaklarda 
etkin manevra kabiliyeti sunan bir çözüm 
arayışında olan Ribas de Sil Belediyesi 
(Lugo), VEICAR HV 8 m3 kompaktörlü 
ve Allison 3000 Serisi™ tam otomatik 
şanzıman donanımlı Iveco Eurocargo 
ML120E25/P model aracı tercih etti. 

Ribas de Sil Belediye Başkanı Miguel 
Ángel Sotuela Vega, konuyla ilgili olarak; 
“Son yıllarda turizmde, özellikle de doğal 
alanlarımıza gelen ziyaretçilerde bir 
artış kaydettik ve bunun sonucunda, 
yönetilmesi gereken daha yüksek hacimli 
atıklar ortaya çıktı. Allison şanzımanlar, 
sarsıntısız ve dinamik bir sürüş sağlıyor. Bu 
nedenle vardiyaların daha uzun olduğu 
dönemlerde bile işler, daha az yorucu 
şekilde yürütülebiliyor” diye belirtti.

Pontevedra’daki La Lama Belediyesi ise 
VEICAR HV 12 m3 kompaktörlü ve entegre 
retarderli Allison 3000 Serisi™ şanzıman 
donanımlı Volvo FL250HP42R kamyonu 
kullanıyor. La Lama Belediye Başkanı 
Jorge Canda; “Çok iyi bir dengeye sahip 
olan şasi ve kombinasyon, bölgemiz 
için çok uygun. Hem Volvo›ya hem de 
VEICAR›a güvenimiz tam. Allison tam 
otomatik şanzımanın verimliliğini de 
hesaba katarsak, sonuç muhteşem bir 
atık toplama aracı oluyor. Retarder, 
Allison tam otomatik şanzımanla opsiyon 
olarak sunulsa da, bölgenin coğrafyası ve 
nüfusun dağılımı göz önüne alındığında 
aslında bizler için çok önemli” diye belirtti. 

Belediye Başkanı, Allison şanzımanların 
belediyeye sağladığı faydalar konusunda 
çok net. Canda; “Allison şanzımanlar, bir çöp 
konteynırından diğerine geçiş sırasında 
Allison›ın Kesintisiz Güç Teknolojisi™’nin 
sağladığı hızlı ivmelenme sayesinde 
toplama sürelerini optimize ediyor ve 
bakım maliyetlerini düşürüyor. Ayrıca, 
güzergâh boyunca en zor noktalarda 
manevra kabiliyetini kolaylaştırıyor. İşler, 
daha verimli bir şekilde yürütülüyor ve en 
zorlu koşullarda bile Allison tam otomatik 
şanzımanların dayanıklılığını her zaman 
vurgulayan operatörler için vardiyalar daha 
az yorucu oluyor” diyor.

Allison şanzıman donanımlı Iveco ve Volvo 
modelleri, her belediyenin ihtiyaçlarını 
mükemmel bir şekilde karşılıyor. Iveco 
Eurocargo ML120E25/P şasisinin daha 
küçük boyutu, onu Ribas de Sil toplama 
yollarındaki dar sokaklar için ideal kılıyor. 
La Lama bölgesindeki arazinin coğrafyası 
göz önüne alındığında ise retarderli Volvo 
FL250HP42R, belediye için ideal bir çözüm 
oluyor. Ayrıca, Galiçya’daki nüfusun dağılımı 
ve değişken yoğunluğu, dinamik bir araç 
gerektiriyor. Her iki belediye de uzun araç 
arıza sürelerine neden olabilecek satış 
sonrası servis ihtiyacını azaltmak için az 
sayıda elektronik elemana sahip, dayanıklı, 
atık sıkıştırmalı kamyonlar talep ediyordu. 
Bu nedenle VEICAR HV’yi tercih ettiler ve 
araçlardan son derece memnunlar. 

Allison Transmission Avrupa Filo ve Pazar 
Geliştirme Müdürü Trond Johansen; 
“Çok zorlu görev döngülerinde çalışan 
bu Allison donanımlı araçların manevra 
kabiliyeti, operatörlerin işini kolaylaştırıyor. 
Belediyeler, aktarma organlarının 
güvenilirliğinin, sakinleri için temel atık 
toplama hizmetlerinin sunulmasında 
sürekliliği sağlarken, aynı zamanda bir 
başka avantaj olan işletme maliyetlerini de 
azalttığını gördüler“ dedi.
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VEICAR Hakkında
VEICAR (Vehículos, Equipamientos y 
Carrocerías Prieto-Puga, S.L.), itfaiye 
merkezi yönetimi, yangınla mücadele 
araçları ve ekipmanlarının pazarlanması 
ve profesyonel araçların dönüştürülmesi 
(polis, sanayi ve diğer sektörler için) 
alanlarında uzman bir Galiçya şirketidir. 
Ayrıca VEICAR, radyo iletişim sistemleri 
ve ağ kurulumu (özellikle polis ve itfaiye 
hizmetleri için yazılım sistemleri) ile çevre 
hizmetleri (sokak temizliği, endüstriyel 
temizlik ve atık yönetimi) konularında 
uzmanlaşmıştır.

Allison Transmission hakkında
Allison Transmission (NYSE: ALSN), 
Dünya’nın Çalışma Şeklini Geliştiren, 
ticari araçlar ve savunma sanayii araçları 
için tahrik çözümleri tasarlayan ve 
üreten lider bir üretici olmanın yanı sıra 
orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik 
şanzımanlarda dünyanın en büyük 
üreticisi ve bir elektrikli tahrik sistemleri 
lideridir. Allison ürünleri, kamyonlar 
(dağıtım, atık, inşaat, yangın ve acil 
durum), otobüsler (okul, şehir içi ve 
şehirler arası otobüsler), karavanlar, 
arazi araçları ve ekipmanları (enerji, 
madencilik ve inşaat uygulamaları) ve 

savunma sanayii araçları (tekerlekli 
ve paletli) gibi çok farklı alanlardaki 
uygulamalarda kullanılmaktadır. 1915’te 
kurulan Allison’ın Genel Müdürlüğü 
Indianapolis, Indiana, ABD’dedir. 
150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 
Allison Transmission’ın, Hollanda, Çin ve 
Brezilya’da merkez ofisleri, Macaristan, 
Hindistan ve Amerika’da üretim tesisleri 

ile Indianapolis, Indiana, Auburn Hills, 
Michigan ve Londra, Birleşik Krallık’ta 
elektrifikasyon mühendislik merkezleri 
de dahil olmak üzere global mühendislik 
kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca Allison, 
dünya çapında 1,400’den fazla distribütör 
ve bayi lokasyonuna sahiptir. Daha 
fazla bilgi için allisontransmission.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Anadolu
Isuzu’dan
İsviçre’ye

teslimat 

Anadolu Isuzu, toplu ulaşım 
hizmetleri alanında faaliyet 

gösteren İsviçreli Eurobus AG 
şirketine okul servisi olarak hizmet 

verecek olan Turkuaz midibüsünün 
teslimatını gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu, global pazarlardaki satışlarını 
artırmaya ve başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere, rekabetçi pazarlardaki varlığını 
güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu 
Isuzu’nun yurtdışında en fazla tercih 
edilen modellerinden biri olan Turkuaz, 
İsviçre’li Eurobus AG’nin de tercihi oldu. 
İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde 
kullanılacak olan Turkuaz midibüs, hem 
sürücüsüne, hem de yolcularına en yüksek 
konforlu ve güvenli yolculuk olanağı 
sunuyor. Anadolu Isuzu’nun Gebze’deki 
fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz’ın 
İsviçre’de turizm, ulaşım servisleri alanında 
faaliyet gösteren Eurobus AG şirketine 
teslimatı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi. 

Isuzu Turkuaz ihracat   
pazarlarında yükselen tercih
25 yılı aşkın ihracat tarihinin en yüksek 
rakamlarına ulaşan Anadolu Isuzu, yeni 
pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki 
varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. 
Dünyada 44’ü aşkın ülkeye ihracat yapan 
Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis 
yapılanmasının yanı sıra satış sonrası 
destek alanındaki başarılarıyla yurtdışı 
pazarlarda daha fazla tercih ediliyor. 
Anadolu Isuzu’nun turizm, halk ulaşımı ve 
servis taşımacılığı konusunda Türkiye’de 

olduğu kadar yurtdışı pazarlarda da en 
çok tercih edilen modellerinden olan Isuzu 
Turkuaz, midibüs segmentindeki başarısını 
sürdürüyor. Turkuaz, Anadolu Isuzu’ya 16 
yıldır bu midibüs kategorsinde ihracat 
şampiyonluğunu getiren araçlar arasında 
ilk sıralarda geliyor. 

Isuzu Turkuaz modern kentlerin güncel 
ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm
Yurt içinde olduğu gibi ihracat pazarlarında 
da Anadolu Isuzu’nun en beğenilen ve 
tercih edilen modellerinden biri olan 
Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 
PS gücündeki yüksek performanslı ve 
dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı 
ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için 
ideal çözüm niteliğinde. Yüksek yolcu 
kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, 
ferah iç hacmi, ve geniş bagaj olanakları ile 
rekabette öne çıkan Isuzu Turkuaz, çift cam 
izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk 
iklimlerde kullanım için de uygun. Geçerli 
olan devrilme (R66) ve yanmazlık (R118.03) 
regülasyonlarına yüzde 100 uyum sağlayan 
Isuzu Turkuaz, otomatik yangın söndürme 
sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım 
aracı. Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet 
kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve 
hostes koltuğu ile daha güvenli yüksek 
taşıma kapasitesi sunuyor. 
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Mercedes-Benz’in meslek sahibi olmak isteyen kız 
öğrencileri eğitim yolunda desteklemek üzere Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile hayata 
geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, pandemi sebebiyle 
eğitimlerini bu yıl da çevrim içi olarak tamamladı.
Robincode.org iş birliği ile hayata geçirilen ve çevrim 
içi olarak düzenlenen “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini 
Yönetir” temalı Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim 
Programı’na bu sene Anadolu ve Fen Liseleri’nde okuyan 
öğrenciler katıldı. Yapılan sunumlar ve değerlendirmelerin 
ardından eğitim programının ilk üç uygulaması belirlendi.

Mercedes-Benz Bilişim 
Teknolojileri Eğitim 

Programı’nın en iyi üç 
uygulamayı kodlayan 

Yıldız Kızları seçildi
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Mercedes-Benz’in meslek sahibi olmak 
isteyen kız öğrencileri eğitim yolunda des-
teklemek üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği (ÇYDD) ile birlikte hayata geçirdiği 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, 
Robincode.org iş birliği ile hayata geçirilen 
ve çevrim içi olarak düzenlenen “Tekno-
lojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” temalı 
Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim 
Programı’na bu sene Anadolu ve Fen Lise-
leri’nde okuyan 67 öğrenci katıldı. 
Eylül ayında tamamlanan Mercedes-Benz 
Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’nın ilk 
üç uygulaması, eğitmenlerin puanlamaları 
ve öğrencilerin online sunumlarının 
ardından belirlendi. Tuana Filiz Özkan, 
kullanıcıların yaşadığı bölgelerde bulunan 
marketleri inceleyen ve onlara ürünleri 
karşılaştırarak en uygun fiyatlı olanını 
gösteren uygulaması ile birinci olmaya 
hak kazandı. Yağmur Aşan, pandemi 
nedeniyle ya da çeşitli nedenlerle 
evinden çıkamayan, özellikle yaşça 
büyük insanların ihtiyaçlarının gönüllü 
kişiler tarafından karşılanmasını sağlayan 
uygulaması ile ikinci oldu. 
Programın üçüncüsü ise iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltma 

konusunda farkındalık yaratan ve 
karşılaşılacak tehlikelerin önlenebilmesi 
için bireysel adımların atılmasını sağlayan 
uygulaması ile Ayşenur Polat oldu.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi,   
17 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor
Mercedes-Benz’in ÇYDD (Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği) ile birlikte 2004 yılında 
17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek 
başlanılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 
17 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. Proje 
kapsamında lise öğrencilerine burs veren 
Mercedes-Benz, üniversiteyi kazanan 
bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye 
devam ediyor. Proje kapsamında, her yıl 
1.000 öğrenciye burs veriliyor.
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi sebebiyle 2020 
yılında olduğu gibi bu yıl da eğitimlerini 
çevrim içi olarak tamamladı. Canlı yapılan 
eğitimler sayesinde “Her Kızımız Bir Yıldız” 
projesine dahil olan öğrenciler, koşullar ne 
olursa olsun desteklenmeye devam edildi. 

Eğitimler internet üzerinden canlı 
yayınlarla gerçekleşti
“Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” 
Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri 

Eğitim Programı 28 Nisan’da başladı. 
Eylül ayında tamamlanan programda 
67 öğrenci eğitim aldı. Eğitimlerde 
kendi uygulamalarını yapabilecek 
konuma gelebilen Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl 
becerilerini geliştirerek birer dijital 
vatandaş olurken, teknoloji ile olan 
bağlarını kuvvetlendiriyorlar.

Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama 
Eğitimleri 4 yıldır devam ediyor
Mercedes-Benz, “Her Kızımız Bir Yıldız” 
projesini derinleştirmek ve sağlanan etkiyi 
artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu 
kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında 
mesleki gelişime yönelik eğitimleri de 
dâhil etti. Bu çerçevede bursiyerlerine 
Robincode.org iş birliği ile her yıl 
“Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimleri” 
verilmeye devam ediliyor.

Mezun bursiyerlere iş alanında  
fırsatlar sunuluyor
Mercedes-Benz, eğitimini tamamlayan Yıldız 
Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları 
da sunuyor. Bugüne kadar eğitimini 
tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, 
Mercedes-Benz bünyesindeki mavi yakalı 
çalışanların yüzde 20’sini oluşturuyor.
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2014 yılında faaliyete başladığında 
ilk kuruluş aracı olarak Renault Trucks 
çekicileri tercih eden ARGLOG Lojistik, 
alımlarına devam ediyor. ARGLOG, filosunu 
yeni 7 adet Renault Trucks T460, 8 adet
T 480 X-Low 4x2 çekici ile güçlendiriyor.

ARCLOG, filosunu 
15 adet yeni Renault 
Trucks T serisi çekici 

ile güçlendirdi
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Bursa’da yapılan teslimata ARCLOG Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, 
Lojistik ve Satın Alma Müdürü Ali Çelik, 
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü 
Mesut Süzer, Bursa Şube Müdürü Müjdat 
Aras katıldılar. Başta Almanya, Belçika, 
Hollanda olmak üzere tüm Avrupa Birliği 
ülkelerine yoğun şekilde taşımacılık 
hizmeti sunduklarına değinen ARCLOG 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin 
Arabacı; “Yüzde 35 ila 40 arasında 
otomotiv olmak üzere gıda, makine, 
kimya sektörlerine hizmet veriyoruz. 
ARCLOG, her yıl düzenli olarak yüzde 
20 oranında büyüyerek faaliyetlerine 
devam ediyor. Pandemi döneminde ise 
büyüme yüzdemizi, iş hacmi, ciro ve filo 
olarak yüzde 50 oranlarına çıkartmayı 
başardık. Sektörde gelişen iş hacmi 
doğrultusunda araç filomuza yatırım 
yaparak büyümeye paralel olarak araç 
parkımızı da geliştiriyoruz. Renault Trucks, 
sunduğu avantajı çözümler ile en çok 
tercih ettiğimiz araç üreticilerinden” dedi. 

Hedef, 3-4 yaş ortalamasında   
genç ARCLOG filosu
Özmal araç sayısını her geçen gün 
arttıran ARCLOG lojistik filosunda 110 
adet çekici bulunuyor. 2022’den itibaren 
yeni yatırımlar ile filonun genişlemesinin 
yanı sıra araç yaşının da küçültülmesi 
hedefleniyor. 

Her zaman ilk tercih nedenimiz, 
satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetimiz
İlk Renault Trucks araçlarından itibaren 
satış sonrası hizmetlerde Koçaslanlar 
Otomotiv’in desteğini aldıklarına 
değinen Fahrettin Arabacı; “Gerek rutin 
satış sonrası hizmetlerde gerekse acil 
müdahale gerektirebilen durumlarda 
aldığımız hizmetten oldukça memnunuz. 
Bu bizim için Renault Trucks çekiciler 
ile sağlanan yakıt tasarrufundan daha 
önemli bir kriter.  Aracınızın yoldan 
ayrılmaması zaten otomatik olarak her 
anlamda karlılığınıza katkıda bulunuyor. 
Bu arada Renault Trucks’ın güçlü 
servis ağından oldukça memnunuz” 
açıklamasında bulundu. 

Renault Trucks Excellence paketi ile 
filonun verimliliği güvende
ARCLOG, Renault Trucks Excellence 
Bakım Sözleşmesi ile operasyonlarının 
kesintiye uğramamasını sağlarken 
verimliliğini de arttırıyor. Bakım paketi 
kapsamındaki satış sonrası hizmetler 
sayesinde ön görülemeyen bakım-
onarım riskleri azaltılıyor. Böylece 
maliyet ve zaman tasarrufu sağlanıyor. 
Fahrettin Arabacı; “Araçlarımızı her 
zaman Renault Trucks Excellence paketi 
ile alıyoruz. Bu sayede ilk 4-5 sene 
araçlarımızla yoğun olarak Koçaslanlar 

Otomotiv ilgileniyor diyebiliriz. Bu da 
tabi ki bizi iş yükü ve maliyet anlamında 
çok rahatlatıyor” şeklinde belirtti.

2 ila 3 puanlık yakıt tasarrufu 
Arabacı, ilk Renault Trucks Premium 
çekicilerini 1 milyon km’ye kadar 
kullandıklarına değindi; “Filomuzda 
Renault Trucks T460, T 480 ve T520 
çekicileri kullanıyoruz ancak aynı 
konfigürasyonlarda farklı araçlarımız 
da var. Bu nedenle yakıt tasarrufunu 
kolayca ölçümleyebiliyoruz. Renault 
Trucks çekiciler ile en az 2 puan ve üzerine 
çıkarak 3 puanı bulabiliyor. Tabi ki bu yakıt 
tasarrufu tercihimizde etkili oluyor.”

Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan teslimat ile 
ilgili açıklamasında; “Filosunu15 adet 
yeni Renault Trucks T serisi çekici ile 
güçlendiren ARCLOG’a Koçaslanlar 
Otomotiv’i tercih ettiği için teşekkür 
ederiz. Uluslararası taşımacılık alanında 
çıkış noktasından varış noktasına kadar 
firmaların çözüm ortağı olan ARCLOG, ilk 
kuruluşunda Renault Trucks çekicileriyle 
sektöre hızlı bir giriş yapmıştı. Bugün de 
filosuna eklediği yeni 7 adet Reanult Trucks 
T460, 8 adet T480 X-LOW 4x2 çekiciler 
ile gücüne güç katmaya devam ediyor. 
Satış ve satış sonrası hizmetlerimizden 
duydukları memnuniyet neticesinde iş 
birliğimizi istikrarlı şekilde sürüyoruz” dedi.
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Prometeon 
Türkiye’ye 

Altın İhracat 
ödülü

Tüm dünyada sadece endüstriyel 
sektör (kamyon, otobüs, tarım 

ve iş makinesi) odaklı tek lastik 
şirketi Prometeon, Türkiye’den 
gerçekleştirdiği ihracat ve ülke 
ekonomisine sunduğu katkı ile 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 

“Altın İhracat” ödülüne layık görüldü.  

Türkiye’de Kocaeli’de kurulan ilk lastik 
fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 
sergilediği üstün performans ve özverili 
çalışmalar sonucu, üretimde ve ihracatta 
sağladığı başarıyla Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından ‘Altın İhracat’ Ödülü almaya hak 
kazandı.

Prometeon Türkiye’nin ödülü, OİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuna Arıncı tarafından 
Prometeon Türkiye, AFME, (Afrika, 
Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve 
Kafkaslar) Bölge CEO’su Gökçe Şenocak ile 
Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye, AFME 
(Afrika, Orta Doğu) Bölge CFO’su Recep 
Özkale’ye takdim edildi. 

Toplam üretiminin %50’den 
fazlasını ihraç ediyor
Türkiye’nin Prometeon Tyre Group içinde 
en gelişmiş teknolojiye sahip fabrikası 
olarak Prometeon’un en premium 
pazarları olan Avrupa ve Türkiye için 

üretimde başrolü üstlendiğini aktaran 
Gökçe Şenocak, “Kocaeli fabrikamızda 
üretilen lastiklerin %50’sinden fazlasını 
Avrupa başta olmak üzere dünya çapında 
pek çok pazara ihraç ediyoruz. Prometeon 
Türkiye olarak, gerçekleştirdiğimiz 
ihracatla ekonomiye katkıda bulunmaktan 
onur duyuyoruz. Bu değerli ödüle layık 
görüldüğümüz için Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Prometeon’un Türkiye’ye olan yatırımlarının 
hız kesmeden devam ettiğini aktaran 
Şenocak, “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 tamamlamış 
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” dedi.
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Renault Trucks, Londra’da 
düzenlenen 2021 Motorlu 

Taşımacılık Ödülleri’nde tam 
elektrikli ürün yelpazesi ile 

‘Teknik Mükemmellik Ödülü’nün 
sahibi oldu. 

Renault Trucks Z.E. serisi, Londra’da bu 
yıl 35.si düzenlenen The Motor Transport 
Awards 2021’in “Teknik Mükemmellik 
Ödülü”nü kazandı. Sektörün kıdemli 
isimlerinden oluşan bağımsız bir jüri 
tarafından seçilen ödül, müşterilerinin 
operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak 
için en iyi teknik çözümleri sunan araç 
üreticisine veriliyor. Jüri, Renault Trucks’ın 
sıfır emisyon sorununu ele almak üzere 
kanıtlanmış, ideal çözüm yolları arayan 
operatörler için sürdürülebilir taşımacılığın 
geleceği hakkında yol gösterdiğini 
kaydetti. Ayrıca Jüri üyeleri, Renault 
Trucks’ın İngiltere’de halihazırda faaliyette 
olan tam elektrikli araçlara sahip olmasını 
da takdir ettiklerini belirttiler. 

Ödülü alan Renault Trucks İngiltere ve 
İrlanda Genel Müdürü Carlos Rodrigues; 
“Renault Trucks, İngiltere taşımacılık 
sektörünün sıfır emisyon yolculuğunu 
destekledi. Bu nedenle tam elektrikli 
serimiz ile “Motorlu Taşımacılık Teknik 
Mükemmellik Ödülü”nün sahibi olmak, 
son derece heyecan verici. Sıfır karbon 
çözümlerine geçiş, sektörümüzdeki en 
önemli değişim olurken tüm topluma 
fayda sağlayacak. Renault Trucks olarak 
Z.E. modellerimizin teknik üstünlüklerinin 
yanı sıra dönüşüme yönelik işbirlikçi 
yaklaşımımız da çok tatmin edici. Bu 
ödülün, bugünden başlayarak birçok 
operatörün daha sürdürülebilir bir 
geleceğe geçişi için bir adım olacağını 
umuyoruz” şeklinde açıkladı. 

Renault Trucks’ın 3,1 ton ile 26 ton brüt 
araç ağırlığı (Master Z.E., D Z.E., D Wide Z.E. 
ve D Wide Z.E. Alçak Kabin) arasında yüzde 
100 elektrikli araç yelpazesi, şehirlerin hava 
kalitesini iyileştirme ve gürültü kirliliğini 
azaltma konusundaki acil ihtiyaca cevap 
veriyor. 2023’ten itibaren tüm taşımacılık 
alanlarında dağıtım, inşaat ve uzun 
mesafe için tamamen elektrikli Renault 
Trucks yelpazesi sunulacak. Bu doğrultuda 
Renault Trucks, 2025’in sonunda toplam 
satışlarının yüzde 10’unun (12 ton üzeri 
araçlar) elektrikli araçlardan oluşacağını, 
2030’da yüzde 35’e çıkacağını ve 2040’a 
kadar tüm araç serilerinin yüzde 100 
fosilsiz olacağını taahhüt ediyor.

Renault Trucks’a “Teknik 
Mükemmellik
Ödülü”
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Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Fabrika Direktörü / İcra Kurulu 

Üyesi Uluç Batmaz; “Türk işçisinin 
ve mühendislerinin emeğiyle, 

Mercedes-Benz markasının kalitesiyle 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. 1986 
yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet üretim 

ve 290 çalışanımızla başladığımız 
bu yolculuk günümüzde en önemli 

kamyon üretim merkezlerinden 
biri olmamıza doğru uzandı. 

Bugün 300.000’in üzerinde üretim 
gerçekleştirdik ve 1.600’ü aşkın 

çalışana sahibiz. Fabrikamızın bu 
gelişimi ile gurur duyuyoruz” dedi.

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde 
gerçekleşen Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim 2021 
itibarıyla 35. yaşını kutluyor. Daimler 
Truck AG’nin önemli kamyon üretim 
üslerinden biri konumunda ve dünya 
standartlarında üretim yapan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 
kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla 
kendini yenilemeye ve geliştirmeye 
devam ediyor. Türkiye’de üretilen her 10 
kamyondan 7’sinin üretimine imza atan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-
GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı 
sağlamayı sürdürüyor. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası için 35 yılda, toplamda 
500 milyon Euro’yu aşkın yatırım 
gerçekleştirildi. Günümüzde 1.600 
kişiyi aşkın istihdam sağlayan Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda kamyon 
üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi 
de yer alıyor. Üretimin yanında ürün 
geliştirme ve teknoloji çözümleri 
alanlarına da önemli yatırımlar yapılarak 
hem istihdam artışı sağlanıyor hem de 

pek çok ilke imza atarak tüm dünyaya 
mühendislik ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün; “11 Ekim 1986’da açılışını 
yaptığımız fabrikamız, bugün dünyanın 
en önemli kamyon merkezlerinden biri 
konumuna geldi. 54 yıllık Mercedes-Benz 
Türk tarihinin son 35 yılında, Aksaray’da 
aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine 
getirerek hem yerel hem de küresel 
olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu 
sürdürüyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 
bir ilin kaderini değiştirmedeki ekonomik 
duruma katkımız nedeniyle gururluyuz. 
Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel 
kalkınmanın en güzel örneklerinden biri 
olarak bir ‘Mercedes-Benz Şehri’ oldu. 
35 yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz 
aralıksız yatırımlarımızla her zaman 
yüksek kalitede hizmet sunmayı 
hedefledik. İldeki en büyük istihdam 
sağlayıcı oluşumuz, üretimimiz, 
ihracatımız, AR-GE ve yatırım 
faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de 
Türkiye’nin ekonomisine katma değer 
sağlıyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamızın 
gelişiminde binlerce çalışanımızın emeği, 
imzası bulunuyor.” dedi.

Anadolu’nun merkezi Aksaray’da bir başarı hikayesi

Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası 35 yaşında

Uluç 
Batmaz
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Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika 
Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, 
“Türk işçisinin ve mühendislerinin 
emeğiyle, Mercedes-Benz markasının 
kalitesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
1986 yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet 
üretim ve 290 çalışanımızla başladığımız 
bu yolculuk, günümüzde en önemli 
kamyon üretim merkezlerinden biri 
olmamıza doğru uzandı. Bugün 300.000’in 
üzerinde üretim gerçekleştirdik ve 1.600’ü 
aşkın çalışana sahibiz. Fabrikamızın bu 
gelişimi ile gurur duyuyoruz. Üretim 
faaliyetlerimizin yanında, fabrikamız 
bünyesinde bulunan AR-GE Merkezimiz 
ile Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 
kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi 
onay merci görevini de üstleniyoruz. 
AR-GE merkezimiz ile de hem Daimler 
bünyesindeki tüm kamyon dünyasında 
söz sahibiyiz hem de mühendislik 
ihracatımızla ülkemize katkı sağlıyoruz. 
Aldığımız tüm sorumlulukları başarıya 
dönüştürerek Aksaray Kamyon Fabrikamız, 
geleceğe emin adımlarla ilerlemesini 
sürdürecektir. Bu başarıya katkısı olan 
tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza 
şükranlarımızı sunarız.” dedi.

İstihdama katkısını sürdürüyor
Her çalışanın ailesi ve tedarikçi firmaların 
istihdamına olan katkısı da dâhil 

edildiğinde on binlerce bireye etki eden 
bir üretim tesisi olan Aksaray Kamyon 
Fabrikası, Türkiye’nin alanında en etkili 
merkezlerinden biri konumunda. 

Kamyon üretiminde bir dünya markası
Daimler dünyasının en önemli kamyon 
üretim merkezlerinden biri olan 
Aksaray Kamyon Fabrikası, 1986 yılında 
Mercedes-Benz 1922 ve sonrasında 
Mercedes-Benz 2622 kamyon ile 
başlanan üretim serüveni, günümüzde 
Actros ve Arocs modelleriyle devam 

ediyor. 2020 yılında 13.492 adet kamyon 
üreten fabrika, Ocak-Eylül 2021 tarihleri 
arasındaki 9 aylık süreçte 15.701 adet 
kamyon üretti. 

Toplam ihracat 86.000 adedi aştı
Yüksek standartlarda ve kalitede 
üretim yapan Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası, Batı ve Doğu 
Avrupa’da 10’dan fazla uluslararası pazara 
kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç 
edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın 
kamyon ihracatı, ilk ihracatın 
gerçekleştirdiği 2001 yılından bu yana 
86.000 adedi aştı.

“Sıfır Atık Belgesi”   
almaya layık görüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık 
Yönetmeliği” gereğince, gerekli ekipman 
ve sistem altyapısının oluşturulması, 
çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler 
verilmesi gibi önemli sorumlulukları 
yerine getiren Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim ayı 
içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkililerince “Sıfır Atık Belgesi” almaya 
layık görüldü. Yapılan çalışmalar 
sayesinde Aksaray Kamyon Fabrikası, atık 
geri dönüşüm oranını % 98 seviyelerine 
çıkarmayı başardı.
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Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler 
üreticilerinden Krone, Türkiye’den 
2020 yılında 36,7 milyon dolarlık 

ihracat hacmine ulaştı. TİM 
tarafından açıklanan 2020 yılı ilk 

1000 İhracatçı Firma listesinde, tüm 
firmalar arasında 541’inci, Otomotiv 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
arasında ise 50’inci sıradan kendine 

yer buldu. Krone, 2016 yılında ilk 
defa yer aldığı bu listede 5’inci kez üst 

üste yer almayı başardı.

Krone, hedef pazarlarının yanı sıra 
Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor
Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Rıza Akgün, 5’inci kez üst üste ilk 
1000 ihracatçı firma listesinde girdikleri 
için gurur duyduklarını belirtirken, “Tire 
fabrikamızdan 2020 yılında tam 1383 
adet treylerimizi Batı ve Orta Avrupa başta 
olmak üzere 27 farklı ülkeye gönderdik. 
Tire fabrikamızda faaliyete başladığımızda, 
bu fabrika vasıtasıyla ürünlerimizi daha 
önce üstün Krone kalitesiyle tanışmamış 
ülkelerle buluşturmayı hedeflediğimizi dile 
getirmiştim. Bugün geldiğimiz noktada 
ise, söz konusu hedef pazarlarımızın 
yanı sıra, İtalya, Almanya, İngiltere ve 
Fransa gibi seçkin Avrupa ülkelerine de 
buradan treyler ihraç ederek, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından ilan edilen 
bu başarılarımızı taçlandırıyoruz.” dedi. 

2021’i Rekorlarla Kapatacağız
2021 yılının Krone Türkiye açısından yeni 
rekorlara sahne olacağını vurgulayan 
Akgün, “Henüz ilk 8 ay itibariyle ihracatta 
2020 yılı adetlerini geride bırakmayı 
başardık. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 
2800 adetten fazla treyler ihraç ederek 
Krone kullanıcılarının gönlündeki ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki yerimizi 
sağlamlaştırmayı arzuluyoruz.” dedi. 

Türkiye’de Yatırımları 
Sürdürüyoruz
2012 yılından bu yana yatırımlara 
hız kesmeden devam ettiklerini 
ifade eden Akgün, “Üst düzey kalite 
anlayışımız, uzun ömürlü ürün yapımız 
ve ülkemize olan güvenimiz hem iç 
hem de dış kullanıcılarımız nezdinde 
karşılık buluyor. Kullanıcılarımızın en 
yakınlarındaki treyler üreticisi olma 
vizyonumuz aynı zamanda onların talep 
ve isteklerine hızlı bir şekilde reaksiyon 
verebiliyor olmamızı gerektiriyor. 
Biz de bu sene startını verdiğimiz üç 
aşamalı bir yatırım planını devreye 
aldık. Birinci aşamada, hali hazırda 4 
bin metrekare alana sahip olan şasi 
üretim tesisimizi 4 bin 500 metrekare 
daha büyüteceğiz. İkinci aşamada ise, 
yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik yeni 
bir üretim holü inşa edeceğiz. Böylece 
toplam 12 bin metrekarelik yeni bir 
alan inşa edeceğiz. Son aşama olarak, 
robotik hatların entegrasyonuyla 
birlikte yüksek otomasyona sahip bir 
üretim hattı elde edeceğiz. Bugüne 
kadar 40 Milyon Avroluk yatırım 
gerçekleştiren Krone’nin, bu aşamaların 
tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’ye 
yaptığı yatırım tutarı 45 Milyon Avroyu 
geçecek.” şeklinde konuştu.

Krone başarılarını taçlandırıyor

Rıza Akgün
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IVECO’da
yeni

yapılanma
Iveco, Iveco Group isimli yeni 

şirketin şemsiyesi altında 
yeni bir oluşumda yer alıyor

Aşağıda isimleri yer alan ve On-
Highway şirketleri temsil eden 8 
güçlü marka yeni bir yapılanma 
çerçevesinde Iveco Group ismi 
altında buluşuyor. Yeni Iveco 
Group logosu, 2022 ilk çeyreğinde 
gerçekleşmesi beklenen CNH 
Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 
CNHI) şirketinden yeni bir şirket 
olarak ayrılmaya doğru bir adım. 

Bu yeni oluşumu temsil eden, Iveco 
Group’u çatı şirket olarak gösteren 
bir kurumsal logo gelişitirildi: Hafif 
ve abartısız tasarımıyla, barındırdığı 
markalara önem verirken onların 
zengin ve ortak mirasına saygı 
gösteren bir logo uygulamasında karar 
kılındı. Bu uzun yolculuğa ad veren 
Iveco, 1975 yılında Industrial VEhicles 
Corporation’ın (Endüstriyel Araçlar 
Şirketi) kısaltması ile hayata geçmişti.

Grubun keskin odağını ifade etmek 
için harflerde belirgin ancak sade 
bir yazı tipinin kullanıldığı eşsiz bir 
kimlik oluşturuldu. Gri renk, kararlı 
ve güçlü bir endüstriyel DNA’ya atıfta 
bulunurken şirketin hedeflerine 
ulaşmadaki mütevazı ancak ciddi 
ve çalışkan kararlılığı için bir ip ucu 
oluşturuyor. “Iveco” ve “Group” 
kelimeleri arasında yer alan mavi renkli 
nokta sürdürülebilir yenilikçilikten 
esinlenen bir geleceği işaret ediyor. 
Daire, logodaki detaylar arasında 
denge sağlayıp dikkat çekerek bir 
merkez noktası unsuru oluşturuyor.

Logonun altında ufka yayılmış 
bir şekilde markalar süzülüyor. 
Bu sıranın merkezinde çekirdek 
şirketlerden; tasarladığı, ürettiği 
ağır, orta ve hafif ticarî araçlarla öncü 
IVECO ile gelişmiş motorları, vites 
kutuları ile tarım, inşaat, denizcilik, 
enerji ve ticarî taşıtlarda küresel lider 
olan kardeş şirket FPT Endüstriyel 
yer alıyor.

IVECO ve FPT Endüstriyel’in 
etrafında ise toplu taşıma ve 
şehirlerarası otobüs markası IVECO 
BUS ve HEULIEZ, savunma ve sivil 
savunma için uzmanlaşmış Iveco 
Savunma Araçları, büyük ölçekli 
ağır madencilik ve inşaat işlerinde 
küresel uzman ASTRA, alanında 
saygın itfaiye araçları ve ekipmanları 
üreticisi Magirus ve son olarak 
stratejik anlamda en tepeye oturan 
Iveco Grubunun finansal kolu IVECO 
CAPITAL yer alıyor. Finans bölümü, 
Iveco Grubunun yeni iş modellerinde, 
özellikle de alternatif enerji alanında 
bir köşe taşı olarak hizmet edecek.
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2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 
üretim yüzde 3 artarken, otomobil 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 oranında azaldı. Bu 
dönemde, toplam üretim 1 milyon 29 bin 
733 adet, otomobil üretimi ise 635 bin 
745 adet düzeyinde gerçekleşti. 
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında 
arttı ve 475 bin 312 adet olarak 
gerçekleşti. 
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Ekim 
döneminde üretim yüzde 18 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 
37 oranında, hafif ticari araç grubunda 
yüzde 17 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-
Ekim dönemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 
ve ağır ticari araç pazarı yüzde 66 arttı.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
5 oranında arttı, otomobil ihracatı ise 
yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 758 bin 702 adet, 
otomobil ihracatı ise 455 bin 661 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 19, Euro bazında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,3 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 3 artarak 7,5 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6,3 
Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI  
AĞUSTOS AYI SONUÇLARI
ÜRETİM
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 
oranında artarak toplam 1 milyon 29 bin 
733 adet taşıt aracı üretildi.
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 
milyon 75 bin 553 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-
Ekim döneminde yüzde 18 seviyesinde 
artarken, ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste % 32
- Minibüste % 6 oranlarında azaldı,  
- Midibüste % 7 
- Kamyonette % 20
- Kamyonda % 66 oranında arttı.

• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 
5 oranında azalarak 635 bin 745 adet 
düzeyinde gerçekleşti.  
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde traktör 
üretimi yüzde 61 oranında artarak 45 bin 
820 adet oldu. Ocak-Ekim döneminde 
kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 63, 
ağır ticari araçlarda yüzde 59 ve traktörde 
yüzde 73 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim 
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam 
kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu.
PAZAR
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 2 oranında arttı ve 
475 bin 312 adet oldu.
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 
60 olarak gerçekleşti. 
- 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre toplam 
otomobil satışları yüzde 2, ithal otomobil 
satışları yüzde 1,5 ve yerli otomobil 
satışları yüzde 2,7 oranlarında arttı. 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “KASIM” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

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

Kaynak: OSD



672021   RADÜS DERGİSİ

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 45 olarak gerçekleşti. 
- 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 13, ithal hafif ticari araç 
yüzde 38 artarken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 2 oranında azaldı.
• 2021 yılı Ocak-Ekim 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 (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 
yılı Ocak-Ekim döneminde toplam pazar 
yüzde 2, otomobil pazarı yüzde 4 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında 
artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4 
oranında azaldı. 
İHRACAT
• 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 455 bin 
661 adedi otomobil olmak üzere, toplam 
üretimin yüzde 74’ünü oluşturan 772 bin 
239 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-
Ekim döneminde gerçekleşen taşıt aracı 

ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 6 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-Ekim döneminde 
toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılına 
göre yüzde 19 oranında arttı ve 24,3 

milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 14 
artarak 20,4 milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 14 oranında artarken, yan 
sanayi ihracatı da yüzde 29 oranında 
arttı. 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 
13,1 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Goodyear ve Citroën
şehir içi otonom 
hareketlilik için

güçlerini birleştirecek

Goodyear, Citroën’in 
yeni Otonom Hareketlilik

Vizyonu için özel geliştirdiği 
konsept küre lastiği Eagle 360’ın 

prototipini görücüye çıkardı. 
Citroën Otonom Hareketlilik 

Vizyonu, ikonik Fransız otomobil 
üreticisinin herkes için şehiriçi 

otonom hareketlilik vizyonunu 
temsil ediyor. Citroën Otonom 
Hareketlilik Vizyonu, çok çeşitli 

hareketlilik deneyimleri ve 
hizmetlerine yanıt verebilecek 

farklı “Platformlar” sunabilecek 
“Citroën Skate” çok yönlü bir 

elektrikli otonom platform 
üzerine kurulu.
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Goodyear ise Citroën iş 
birliğinde Eagle 360 konsept 
küre lastiğinin markaya 
özel geliştirilmiş prototipiyle 
bu vizyonun gerçeğe 
dönüştürülmesine yardımcı 
olacak. Citroën Skate ve “Platform” 
konseptleri, Citroën, uluslararası otel 
grubu Accor ve JCDecaux medya şirketi 
tarafından yürütülen The Urban Collëctif 
projesinden ilham alınarak tasarlandı. 
Araç ve lastikler Paris’te görücüye çıktı. 

Goodyear Orijinal Ekipman Yönetici 
Direktörü Hans Vrijsen, konu hakkında 
şunları söyledi: “Küre şeklindeki konsept 
lastiklerimizin prototipini Citroën’in 
Otonom Hareketlilik Vizyonunun temel 
bir parçası olarak tanıtmaktan gurur 
duyuyoruz. Kompakt bir yapıdaki Eagle 
360 prototipinin kendine özgü şekli, ona 
geleceğin şehir içi ve otonom hareketlilik 
çözümleri için yeterli düzeyde çeviklik ve 
manevra kabiliyeti sağlıyor.” 

Goodyear, 120 yılı aşkın süredir 
inovasyonlar ve yeni teknolojiler için 
çalışıyor. Hareketlilik geliştikçe, Goodyear 
da ay yüzeyi keşif çalışmalarından 
kara hız rekorlarına kadar her alanın 
önde genel isimleriyle iş birliği yaparak 
değişim ve keşfe öncülük ediyor.

Eagle 360 konsept modelini ilk kez 2016 
yılında Cenevre Uluslararası Otomobil 
Fuarı’nda tanıtan Goodyear, 2017’de bu 
ürünün ikinci versiyonu olan Eagle 360 
Urban konseptini sergiledi. Eagle 360 
konsept, Time dergisi tarafından 2016’nın 
en iyi 25 inovasyonundan biri seçildi.

Bu konsept çalışmalardan ilham alan 
Eagle 360 prototipi, onlarla çeşitli 
yenilikçi özellikler paylaşırken, yeni 
özellikleri de bünyesinde barındırıyor:

Yüksek manevra kabiliyeti: Küreşekli 
sayesinde çoklu dönüş yönüne sahip bu 
lastik prototipi, her yönde hareket ederek 
hem manevra kabiliyeti hem de 

yolcular 
için konfor 
sağlıyor. Eagle 360 
prototipi, akıcı bir yanal 
harekete olanak tanıyarak yumuşak 
bir sürüş sunuyor. Bu sayede, Citroën 
Skate platformu engelleri kolayca 
aşabilecek.

Bakım gerektirmeme: Eagle 360 
prototipi havasız bir lastik. Basınç 
takibinin gerekmemesi ve patlama 
riskinin olmamasıyla, Citroën Otonom 
Hareketlilik Vizyonu için hizmet dışı 
kalma süresini en aza indiriyor. 

Dayanıklılık: Standart bir lastiğin dört katı 
sırt yüzeyine sahip Eagle 360 prototipi, 
geleneksel bir lastikten dört kat yavaş 
aşınarak, lastik değiştirme sıklığını azaltıyor.

Daha uzun menzil: Sert bir iç yapı 
ve düşük yuvarlanma direncine sahip 
kauçuk bileşimi sayesinde Eagle 360 
prototipi, yol yüzeyiyle temas noktasında 
düşük sapma için tasarlanmıştır. Bu da, 
enerji kaybı ve yuvarlanma direncinin 
azaltılmasına katkı sağlar ve böylece, 
elektrikli bir aracın pil menzilinin 

artırılmasına 
yardımcı 

olabilir.

İstikrarlı yol tutuş: Altıgen 
olukların kullanıldığı Eagle 360 prototipi, 
sürüş yönünden bağımsız olarak 
istikrarlı bir yol tutuş sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

Goodyear ile Citroën Tasarım Ekibi 
arasındaki bir dizi iş birliğinin son 
ürünü olan Eagle 360 prototipinin 
geliştirilmesinde, 2019’da 100 yaşına 
basan Citroën’in ağa bağlı, otonom 
ve elektrikli Citroën 19_19 Konsept 
modeliyle yapılan iş birliğinden 
faydalanıldı.

Proje süresince, Goodyear’ın Gelişmiş 
Tasarım Stüdyosu ekibi, Citroën’in 
Otonom Hareketlilik Vizyonunun 
hedefleriyle tam bir uyum içinde olan 
özel tasarlanmış Eagle 360 prototipini 
tasarlamak ve markanın kullanımına 
sunmak için Citroën Tasarım Ekibi ile 
yakın bir iş birliği içerisinde çalıştı.

Goodyear Orijinal Ekipman 
Yönetici Direktörü Hans 
Vrijsen bu konuda şunları 
söyledi: “Konsept lastikler, 
Goodyear gibi yenilikçi 
bir şirketin geleceğin 

hareketlilik zorluklarıyla 
başa çıkma ve çığır açan 

yeni ürün ve hizmetler 
geliştirme çalışmalarının 

temelini oluşturuyor. Bu eşsiz hareketlilik 
projesinde Citroën ile birlikte çalışmaktan 
ve en yenilikçi konsept çalışmalarımızdan 
birinin geliştirilmesini bir adım daha ileri 
taşımaktan onur duyuyoruz.”
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FUARIN ADI  BAŞLAMA-BİTİŞ	 KONUSU ŞEHİR	-	YER DÜZENLEYEN
	 TARİHİ   FİRMA

OTOMOTiv	vE	 5 Haziran 2021  Otomotiv, Yedek  Fuar Takip
YAN	SANAYi	 15 Ağustos 2022  Sistemleri  Parça
SANAL	FUARi 365 Gün Tamir - Bakım
 Online Sanal Ekipmanları,
  Aksesuarlar 

LOjİSTİK	vE		 15 Haziran 2021 Lojistik ve Depolama  Fuar Takip
DEpOLAMA		 15 Ağustos 2022  İstifleme ve
SANAL	FUARi	 365 Gün Taşımacılık
 Online Sanal

AUTOSHOW 11-20 Şubat 2022 Otomotiv ve KANADA Toronto
  Yan Sanayii Toronto Automobile

iiBT 23-25 Mart 2022 Oto Yedek Parça, ENDONEZYA PT. Global Expo
  Ticari Araç, Jakarta
  Otomotiv FuarI

AUTOMECHANiCS 22~24 Nisan 2022  Uluslar arası LETONYA BT1
2021  Otomotiv Yedek parça, Riga
  Aksesuar ve Servis
  Ekipmanları Fuarı

HANNOvER	 25-29 Nisan 2022  Uluslararası ALMANYA Hannover Messe
MESSE	 	 Sanayi Fuarı Hannover

AUTOCOMpLEX 23-26 Ağustos 2022 28.Ticari Araçlar,  RUSYA ACS Expo
  İstasyon Kurulumu ve  Moskova
  Servis Malzemeleri

2021
FUAR TAKVIMI

. .
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Euromaster
lastik oteli 
hizmeti
sunuyor
Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 
54 ilinde yer alan 154’e varan servis nok-
tasıyla profesyonel lastik ve araç bakım 
hizmeti veren Euromaster, kış ve yaz 
lastiklerini bir sonraki mevsime kadar 
koruyan lastik oteliyle müşterilerine en 
iyi depolama hizmetini garanti ediyor. 
Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2021 
itibarıyla başlayacağı ancak Ekim sonu 
itibariyle kış lastiğine geçilmesinin fay-
dalı olacağıyla ilgili sürücülere çağrıda 
bulunan Euromaster, yaz lastiklerini bir 
sonraki döneme kadar teknik gereksi-
nimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir 
ortamda saklamaya davet ediyor. 

Euromaster servis noktaları, her yıl 
ortalama 33.000 müşterinin lastiklerini 
her şey dahil lastik oteli olan “Master 
Otel” bünyesinde saklıyor. Ülkemizde 
ticari araçlar için zorunlu olan, bununla 
birlikte Euromaster’ın tüm araç sahip-
lerinin güvenliği için de önerdiği kış 
lastiği uygulaması, 1 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla başlıyor. Michelin Grubu çatısı 
altında hem lastik hem araç bakım hiz-
meti sunan Euromaster, verdiği lastik 
oteli hizmetiyle araç kullanıcılarının yaz 
ve kış lastiklerini en uygun koşullarda 
saklıyor. 250 bin adede ulaşan lastik 
kapasitesiyle farklı markadan lastikleri 
kullanan filoların da öncelikli tercihi 
olan Euromaster, yılda ortalama 33.000 
müşterinin lastiklerini her şey dahil 
lastik oteli olan “Master Otel” bünyesin-
de saklıyor. Euromaster; teknik gerek-
sinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin 
depolama alanlarıyla her markadan filo 
ve bireysel kullanıcıların lastiklerine hi-
tap ederken, bakım işlemleri de uzman 
teknisyenlerle gerçekleşiyor. 

Euromaster’ın lastik oteli servisi olan 
Master Otel ile ilgili bilgiler veren 
Euromaster Türkiye Genel Müdürü 
Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim 
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kul-
lanılabileceğini belirterek bu süreyi 
geçen lastiklerin fonksiyonlarını za-
manla yitireceğini vurguladı. Penalba, 
“Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa 
ve saklama koşullarına özen gösteril-
mediyse bu süre daha da kısa olacaktır. 
Keza 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla artık 
araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin yaz 
lastiklerini en uygun alanlarda muhafa-
za etmeleri gerekiyor. Biz de Euromas-
ter olarak teknik gereksinimlere uygun 
lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü 
uzatıyor ve uzman ekibimizle bakım-
larını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde 
yaygın olarak lastik saklama hizmeti 
veriyoruz” dedi.

İlave lastik garantisiyle
lastik bedelinin % 70’ini karşılıyor
Euromaster’ın sunduğu ayrıcalıklı 
hizmetler arasında ilave lastik garantisi 
de bulunuyor. İlave lastik garantisiyle 
çukura girme, kaldırıma çarpma ve 
yanakta balon gibi tamiri mümkün 
olmayan kullanıcı hatalarının % 70’i 
1 yıl süre ile Euromaster tarafından 
karşılanıyor. Bununla beraber, tamiri 
mümkün olan lastik hasarları ise ücretsiz 
olarak garanti kapsamına alınıyor.
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YERYÜZÜNDEKİ SAKLI CENNET

1965 yılında milli park ilan edilen Ye-
digöller, Bolu iline bağlı ve Türkiye’nin en 
güzel orman alanlarından birisidir. Fotoğ-
rafçılar için eşsiz bir güzelliğe sahip olan 
Yedigöller, adını heyelan sonucu oluşmuş 
7 tane gölden alıyor. Adı üstünde yedi tane 
gölü var: Büyük, Küçük, Derin, Serin, Nazlı, 

Sazlı ve İnce göller. Sessiz ve sakin bir tabiatı 
olan Yedigöller, şehir yaşamının yorucu ve 
bunaltıcı etkisinden kaçmak isteyenler için 
oldukça ideal bir yer.

Yedigöller Milli Parkı ağaç çeşitliliği açı-
sından oldukça zengin. Göllerin çevresi ka-

yın, meşe, gürgen, kızılağaç, dişbudak, kara-
ağaç, ıhlamur, araçam, sarıçam, köknar gibi 
ağaç çeşitleri ile kaplı. Özellikle sonbahar 
mevsiminde sarıdan kızıl tonlara kadar her 
türlü renge bürünen ağaçlar, seyrine doyum 
olmayan görüntüler sunuyor.

Zengin orman örtüsüyle Yedigöller; 
doğa severler, yürüyüş severler ve bisikletçi-
ler için farklı aktiviteler sunuyor. İstanbul ya 
da Ankara’dan birkaç saatlik yolculukla ula-
şabileceğiniz muhteşem bir doğal güzellik 
burası. Doğa içinde bir hafta sonu geçirmek 
isteyenler mutlaka Yedigöller’e gelmeli. Göl-
ler arasındaki patika yollarda yürüyüş yapıp 
fotoğraf çekerek keyifle zaman geçirebilir-
siniz. Eğer uygun ekipmanınız var ise kamp 
bile yapabilirsiniz.

Yılın dört mevsimi doğa tüm güzelliğini,-
zarafetini cömertçe sunuyor Yedigöller’de. 
Sonbahar güzelliğiyle nam salmış Yedigöller 
son yıllarda her mevsim birçok doğaseveri 
ağırlıyor, özellikle sonbahar ve ilkbahar ayla-
rında Yedigöller tam bir renk cümbüşü,seyri-
ne gezmesine doyum olmuyor.

Yedigöller Milli Parkı
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OKSİJEN

Yönetmen: Alexandre Aja
Senarist: Christie LeBlanc

Oyuncular: Mélanie Laurent,
Malik Zidi, Marc Saez

Orijinal adı: O2

O2, genç bir kadın uyandığında kendisini 
dondurucu soğukluktaki bir odada bulur. Oraya 

nasıl gittiğinden haberi yoktur. Yaşananlara anlam 
vermeye çalışan kadın hayatta kalabilmek için 
odadan çıkmanın yolunu bulmalıdır. Christie 
LeBlanc’ın senaryosunu kaleme aldığı filmin 

başrolünü Anne Hathaway üstleniyor.

ETERNALS

Yönetmen: Chloé Zhao
Senarist: Chloé Zhao, Patrick Burleigh

Oyuncular: Gemma Chan,
Richard Madden, Salma Hayek

“The Eternals”, insanlığın varoluşundan beri 
dünyayı koruyan, olağanüstü güçlere sahip 

bir grup kahramanın hikayesini konu ediyor. 
Deviantlar’ın artık tarihe karıştığı düşünülmektedir. 
Ancak insanlığın en eski düşmanı olan Deviantlar, 

beklenmedik bir şekilde geri döner. Bu durum 
insanlık için büyük bir tehlike oluşturur. Eternallar, 
insanlığı bir kez daha kurtarmak için yeniden bir 

araya gelmek zorunda kalırlar.
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BALIKÇI 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.

NE İÇİN VARSAN
ONUN İÇİN YAŞA 
Yazar:  Hikmet Anıl Öztekin
Yayınevi: Destek Yayınları

“Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir 
yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.”

- Tolstoy
Demirden keskin bir düdük sesi yükseldi o sırada. 
Ayrılığın ciddiyeti buz gibi sardı bedenimi. Kapılar 

kapandı sonra... Çantam sağımda, yalnızlık karşımda...
Gidiyorum!

Hayır bir saniye!
Filmlerde böyle olmazdı ki... Son anda muhakkak bir 

kalma sebebi yazardı senarist. Tam hareket etmek 
üzereyken trenden atlayıverirdi esas adam.

Oysa şimdi rayların üzerinde kaymaya başlamıştı bile 
tren... Ayrılığın göğsüme oturan ağırlığıyla camdan dışarı 

bakıp el sallayan insanlarla dolu peronu izledim.
Beni uğurlamaya gelmeyen herkese teşekkür eder gibi 

bir damla gözyaşı bıraktım oraya.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Camilerin girişinde ayakkabı konulan 

yer
2. Satılmak üzere istiflenmiş kereste
3. Atom bombası atılan bir Japonya 

kenti
4. Ekoizm
5. Kahverengiye çalan yeşil renkte olan
6. Katolik kilisesinde bağış karşılığında 

günahlardan kurtulma

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Belirli bir desenin ya da yazının farklı 

ölçekte röprodüksiyonu yapmayı 
sağlayan aygıt

2. Gazların hareketini inceleyen fizik 
bilimi dalı

3. Arkası kesilmeksizin sürme, art arda 
gelme

4. Mantıkta önerilerinin biri veya her 
ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım

5. Bağlarda sık görülen bir bitki 
hastalığı

6. Eğrikoca, çamurcun” gibi adlar da 
verilen yabanıl bir ördek

7. Fiziksel kimyada sıvı asıltı

1
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3

4

5
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7

2
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1 litre süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 paket toz vanilya
2 adet yumurta sarısı
1 paket bebe bisküvisi (ya da petibör)
1 paket süt kreması
10 adet çilek
2 adet muz

İlk olarak tencereye nişasta, un, şeker, vanilya ve yumurtayı alın. Üzerine 
yavaş yavaş sütü ekleyerek çırpma teli yardımıyla karıştırın.Karışımı ocağa 
koyun ve karıştırmaya devam edin. Topaklanma oluşmamasına dikkat 
edin. Karışım muhallebi kıvamına geldiğinde ve kaynadığında ocağın altını 
kapatın. Muhallebi soğurken, bisküvileri incecik olana kadar robottan geçirin. 
Muhallebi soğuduktan sonra içerisine bir paket süt kreması ekleyerek 
karıştırın. Bu esnada çilek ve muzları dilimleyin. Magnolia kuplarına önce 
muhallebi koyun ve meyveleri yanlarına doğru dizin. Ardından bisküvi 
kırıntılarını ekleyin ve tekrar muhallebi dökün. En üst kısmına kalan bisküvileri 
paylaştırın. Antep fıstığı ve çikolata rulosu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Hazırlanışı

M
al

ze
m

es
i

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

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ



812021   RADÜS DERGİSİ



82 RADÜS DERGİSİ   2021


