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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Döviz kuru
artışının

ihracata etkisi
Bir ülkenin ihracatını ve ithalatını 

etkileyen birçok etken vardır. Kur, 
bunlardan birisi ve belki de en 
önemlisidir. Kurun yanında ihraç  
mallarının ve ithal mallarının fiyat 
esnekliği de önemlidir. 

Dolar ve Euro kurlarının rekor seviyeye 
çıkması, Türkiye’nin ihracatı açısından iyi 
bir gelişme olarak görülse de, sanayici bu 
durumdan endişe ediyor.

Döviz kurlarındaki artış ile birlikte   
Türk sanayi ürünlerinin ihracatta rekabet 
gücünün artacağı beklenmektedir.  
Ancak ihracatçılar döviz kuru artışları 
döneminde çoğunlukla döviz cinsinden 
fiyatlarını aşağı 
çekerek rekabet 
güçlerini 
artırmayı tercih 
etmektedirler. 
Ayrıca alıcılar 
da TL’deki 
değer kayıpları 
dönemlerinde 
fiyat 
indirimleri 
talep 
etmektedirler. 
Bu nedenle 
döviz 
kurlarının 
arttığı dönemlerde Türkiye’nin 
sanayi ürünleri ihraç birim fiyatları 
gerilemektedir. Bu da toplam ihracattaki 
artışı sınırlamaktadır.

Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek 
olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden 
ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur 
yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin 
kendilerinden indirim istediğini söylüyor.

Her şeyden önce ihracatımız 
ithalatımızdan bağımsız değil. 
Çoğunlukla ara malı ithal edip, nihai 
ürün ihraç eden bir dış ticaret yapımız 
var. Buradan hareketle döviz kurlarındaki 
dikkate değer yükselişler ithalatın da 
bir bakıma sınırlanmasına sebebiyet 
verirken, bu durum ihracatın da 
baskılanmasına yol açabiliyor. Çünkü 
istenilen miktarda hammadde ve girdi 
tedarik edilemiyor.

Bir diğer önemli nokta ise ihraç 
fiyatlarında kendini gösteriyor. Döviz 
kurlarında dönemsel yaşanan normalin 
üzerindeki artışlar, ihracatçılarımızın 
mal sattığı ülkelerdeki alıcılar 

tarafından 
daha önce 
döviz 
bazındaki 
ihraç 
fiyatlarının 
pazarlık 
konusu 
edilmesini 
doğurabiliyor 
ve çoğunlukla 
bu durum 
döviz 
bazındaki 
ihraç 
fiyatında 

düşüşleri beraberinde getirebiliyor.

Döviz kurlarındaki artışın ithalatı 
yavaşlatma etkisi  ihracatı artırma 
etkisinden daha yüksektir.  

Döviz kuru artışları ihracatta tek 
başına etkili olmamaktadır. Bu nedenle 
ihracatçılara sürekli artan döviz 
kurları değil istikrarlı kur ve iş ortamı 
gerekmektedir.
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Ford Trucks
Fransa’da...

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de
60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Otosan’ın

ağır ticari araç markası Ford Trucks, Avrupa’nın kilit pazarlarından
Fransa’ya adım atarak büyümesini sürdürüyor.

Ford Trucks, Avrupa’daki büyüme planlarını hız kesmeden sürdürüyor
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Fransa’da Solutrans 2021’de 
gerçekleştirilen lansman töreninde 
konuşan Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, “Ford Trucks 
markamızla, Avrupa’daki güçlü büyüme 
planlarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz ay girdiğimiz 
Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç 
pazarı Almanya’nın ardından şimdi 
de ikinci büyük pazar olan Fransa’ya 
adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Fransa’da otomotiv sektöründe ve 
ticari araç segmentinde köklü bir 
geçmişe sahip F-Trucks France ile 
2022 yılı itibariyle 25 lokasyonda 
müşterilerimize hizmet vermeyi 
planlıyoruz” dedi.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi 
Ford Otosan’ın ağır ticari markası 
Ford Trucks, büyümesine Portekiz, 
İspanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve 
Almanya’daki distribütör atamalarının 
ardından stratejik öneme sahip Fransa 
ile devam ediyor. 

Stratejik bir pazar olarak, Avrupa 
içinde kilit konuma sahip olan 
Fransa›da 2022›ye kadar 25 noktada 
var olmayı planlayan Ford Trucks, 
lansman sırasında ülkenin en 
önemli lojistik filolarından biri olan 
Combronde Groupe şirketine 60 adet 
‘ITOY - Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
ödüllü Ford Trucks F-MAX teslimatı 

da gerçekleştirdi. Ford Trucks’ın 
Fransa’daki yapılanması için eşit paylara 
sahip 3 şirketin bir araya gelmesiyle 
kurulan F-Trucks France, Groupe 
Maurin, Groupe DMD ve Groupe 
Amplitude olmak üzere otomotiv 
sektöründe köklü bir geçmiş ve 
tecrübeye sahip şirketlerden oluşuyor. 

“Fransa, Avrupa’daki büyüme 
planlarımızda kilit role sahip”

Almanya’nın ardından Avrupa’nın en 
büyük ikinci ağır ticari pazarı olan 
Fransa’ya Solutrans 2021 gibi önemli bir 
organizasyonda adım atmanın gururunu 
yaşadıklarını aktaran Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:
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“Ford Otosan olarak, ağır ticari araç 
markamız Ford Trucks ile yarım asrı aşkın 
süredir otomotiv sektöründe ‘ilk›leri 
başarmaya ve dünya çapında bir başarı 
hikayesi yazmaya devam ediyoruz. 
Kamyon üretim yolculuğumuzun 
bugün ulaştığı noktada mühendislik 
yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz 
sayesinde 40’ı aşkın ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) ödülünü kazanan 
F-MAX, üretim gücümüzün, mühendislik 
kabiliyetlerimizin, tasarım, teknoloji ve 
araç geliştirme becerilerimizin ulaştığı 
noktanın en önemli göstergelerinden biri 
olmaya devam ediyor. Ford’un kamyon 
işini küresel çapta temsil ederken, 
Avrupa’daki stratejik büyüme planlarımıza 
pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 
hız kesmeden devam ediyoruz. ITOY 
ödülünün ardından F-MAX’e Avrupa’dan 
gelen yoğun taleple birlikte büyüme 
planlarımızı erkene çekmiştik. Bu 
doğrultuda Polonya, Litvanya, Portekiz 
ve İspanya pazarlarının ardından yoğun 
talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, 

Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı 
tamamladık. Geçtiğimiz haftalarda da 
Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç pazarı 
Almanya’ya adım attık. Şimdi de Ford 
Trucks’ın büyüme planlarında kilit role 
sahip, Avrupa’nın 2. en büyük ağır ticari 
pazarı olan Fransa’ya distribütörümüz 
F-Trucks France ile adım atmanın 
gururunu yaşıyoruz.”

Ford Trucks’ın hedefi 2024 sonuna 
kadar 55 ülkeye yayılmak
Sadece Türkiye içinde değil, 40’ı aşkın 
ülkede global pazarlar için de araç 
üreten ve geliştiren Ford Otosan’ın 
ağır ticari araç markası Ford Trucks, 
pandemiye rağmen global çapta 
büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. 
Avrupa’nın tamamında kalıcı bir büyüme 
gerçekleştirmek için çalışmalarına hızla 
devam eden Ford Trucks, Fransa’nın 
ardından önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
Avrupa’nın tamamını kapsayacak 
şekilde global operasyonlarını 55 ülkeye 
yaymayı planlıyor. 2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) ödülünün ardından 
F-MAX’e Avrupa’dan gelen yoğun taleple 
birlikte büyüme planlarını erkene çeken 
Ford Trucks, 2019’da Polonya, Litvanya, 
Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından 
yoğun talep gördüğü pazarlardan İtalya, 
Belçika, Lüksemburg ve Almanya’daki 
yapılanmasını tamamladı. Şirket, global 
büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 
2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye 
genişletmeyi hedefliyor.

Haydar Yenigün

BİZDEN BİR PARÇ A

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

Eskişehir’den dünyaya açılan bir mühendislik şaheseri…
Ford Otosan tarafından tasarlanıp geliştirilen, üretilen, 
Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı 16 hızlı Ecotorq,
gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ve düşük toplam sahip olma 
maliyetiyle Ford Trucks çekici, inşaat ve yol serisinde...
Motor ve arka akstan sonra şimdi şanzıman da bizden bir parça.
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Bozankaya 
“Avrupa’nın 

En İnovatif 
Firması” 

seçildi
Merkezi Berlin’de olan, Avrupa’nın 

raylı sistem teknolojileri alanındaki 
en büyük ve prestijli kurumu Avrupa 

Raylı Sistemler Kümelenmeleri 
Birliği (ERCI)’nin 2021 İnovasyon 

Ödüllerinde, Bozankaya, dünyanın 
en üstün teknolojisine sahip bataryalı 

tramvayı ile “Avrupa’nın En İnovatif 
Firması” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin ulaşım teknolojileri alanındaki 
öncü firmalarından Bozankaya, %100 
yerli mühendislik ürünü yeni jenerasyon, 
çevre dostu, tasarımı ve lisansı kendisine 
ait olan elektrikli tramvayıyla Avrupa Raylı 
Sistemler Kümelenmeleri Birliği (ERCI) 
tarafından “Avrupa’nın En İnovatif Firması” 
seçildi. Katener ağına bağlı kalmaksızın 
70 km. menzil yapabilen Bozankaya’nın 
yeni nesil elektrikli tramvayı, sahip olduğu 
teknolojiyle bir dünya rekoruna imza attı.

Her sene uluslararası bir teknoloji ve 
yaratıcılık yarışının yaşandığı Avrupa 
Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği’nin 
İnovasyon Ödüllerinin bu yılki kazananları 
26 Ekim 2021’de Fransa’da Lille Grande 
Palais’de yapılan SIFER Expo sırasında özel 
bir törenle açıklandı.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı 
Aytunç Günay, yenilikçi özellikleri 
kanıtlanmış ürünler, sistemler, teknolojiler, 
süreçler ve hizmetler sağlayan 
Avrupalı şirketlere atfedilen bu yarışta 
kazananların, endüstriyi, AR-GE’yi ve 
kamu yetkililerini temsil eden bağımsız 
uzmanlardan oluşan bir Avrupa jürisi 
tarafından seçildiğini ve bu seçimin 
ürünün ya da hizmetin demiryolu sektörü 
için sağladığı ekonomik, ekolojik ve sosyal 
faydalarla, dijital ve inovatif teknolojilerin 
ürüne entegrasyonu gibi kriterlere göre 
belirlendiğini dile getirdi. Günay ayrıca bu 
ödülün, 2015 yılında dünyanın en büyük 
araştırma ve danışmanlık firması olan Frost 
& Sullivan’ın Bozankaya’yı “Avrupa’nın 
En İyi Şirketi” seçmesinin ardından 
Bozankaya’nın Avrupa Birliği’nden aldığı 
ikinci ödül olduğunu hatırlattı ve bu 
ödüllerin yapılan tüm AR-GE, teknoloji 
ve insan kaynakları yatırımları ve inovatif 
girişimlerinde Bozankaya’nın doğru yolda 
ilerlediğinin en iyi kanıtı olduğunu belirtti.

Bataryalı, 30 metre uzunluğunda, 
%100 alçak tabanlı ve 230 yolcu taşıma 
kapasitesine sahip Bozankaya’nın 
sürdürülebilir ve çevre dostu üretim 
modellerine uygun olarak geliştirdiği 
ödüllü tramvayı tüm Avrupalı rakiplerini 
geride bırakarak uluslararası arenada 
Türk teknolojisini başarıyla temsil etti ve 
ülkemize bu prestijli ödülü getirdi.

Türkiye’nin ilk yerli %100 elektrikli 
otobüsünü üreten firma unvanına 
da sahip olan Bozankaya’nın, Ankara 
Sincan’da 100.000 metrekare alan üzerine 
kurulu tesislerinde geliştirdiği üstün 
kaliteli yerli tasarım araçları Avrupa ve 
Asya’ya da ihraç edilmekte ve birçok 
metropolün toplu taşıma sistemlerinde 
kullanılmaktadır.

Bozankaya Hakkında 1989 yılında bir 
Ar-Ge şirketi olarak kurulan Bozankaya, 
fikri mülkiyet hakları kendisine ait 
olan araçlarını Ankara’daki tesislerinde 
üretmektedir. Sincan 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 100.000 m2 alana kurulu yeni 
üretim merkezi; metro ve tramvay gibi 
raylı sistem araçları ile trambus ve elektrikli 
otobüs gibi elektrikli ticari araçlar üretimi 
için tasarlanmış ve faaliyete geçmiştir. Bu 
tesislerde üretilen yerli tasarım araçlar 
halen ülkemizde, Avrupa’da ve Asya’da 
yolcularına başarılı bir biçimde hizmet 
vermektedir. Türkiye’nin ilk yerli %100 
elektrikli otobüsünü, ilk yerli tasarım 
ve üretim tramvayını üreten, bütün 
lisanlarına kendine ait olan ve ilk raylı 
sistem araç (metro) ihracatını yapan firma 
unvanı Bozankaya’ya aittir.

Aytunç Günay

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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Hidromek yenilikçi ürünleriyle 
İspanya’da Smopyc Fuarı’nda 

yerini alacak

Dünyanın en büyük iş makinesi üreticileri arasında yer alan 
HİDROMEK, HMK 65 ZT yeni midi ekskavatör, HMK 635 WL lastikli 

yükleyici ve yüzde 100 elektrikli lastikli ekskavatör HICON 7W’nun da 
aralarında bulunduğu geniş bir ürün yelpazesiyle Smopyc Fuarı’nda 

yerini almaya hazırlanıyor. HİDROMEK, yenilikçi ürünleriyle, Pavilyon 
P8 ile D16 ve G15 numaralı stantlarda ziyaretçilerle buluşacak.
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Smopyc Fuarı, bu yıl 17 – 20 Kasım tarihleri 
arasında İspanya’nın Zaragoza kentinde 
düzenlenecek. HİDROMEK, fuarda HMK 
62 SS mini kazıcı yükleyici, HMK 102B 
Alpha kazıcı yükleyici, HMK 102S Supra 
yükleyici, yeni HMK 65 ZT midi ekskavatör, 
HMK 145 LCSR, HMK 230 LC, HMK 310 
NLC, HMK 390 NLC, HMK 500 LCHD, HMK 
150 WR, HMK 210 W, HMK 230 LCMH 
paletli ve lastikli ekskavatörlerin yanı sıra, 
HMK 600 MG motor greyder, HMK 635 
WL ve HMK 640 WL lastikli yükleyiciler, 
HMK 130 CS toprak silindir ile yüzde 100 
elektrikli lastikli ekskavatör HICON 7W’yu 
sergileyecek. 

H4 SERİSİ: HIZLI,   
VERİMLİ VE ÜRETKEN 
Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpaze 
sunan H4 Serisi ekskavatörler, yüksek 
performansı ve seriliği ile öne çıkıyor. 
Geliştirilmiş hidrolik tasarımı ile hızlı, 
üretken ve verimli şekilde üretilen H4 
Serisi, az yakıtla çok iş üretiyor.  ROPS & 
FOPS standardına sahip H4 Serisi kabinleri 
maksimum güvenlik ve dayanıklılık 
sunuyor. İş güvenliğine özel önem 
verilerek tasarlanan H4 Serisi, sağ ve arka 
kameralarla kör noktayı en aza indirerek 
mükemmel görünürlük sağlıyor. Ayrıca, 
LED farları ile gece görüş kapasitesini 

önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni seri 
makinelerde bulunan kırmızı renkli 
tutamaklar ve uyarı etiketleri de operatör 
güvenliğini üst seviyeye taşıyor. 

HMK 65 ZT İLE MÜKEMMEL 
MANEVRA KABİLİYETİ
Fuarda H4 Serisinin yeni ürünü HMK 65 
ZT midi paletli ekskavatör de tanıtılacak. 
Yeni HMK 65 ZT midi ekskavatör, yüksek 
performanslı motoru, seriliği ve kısa 
dönüş yarıçapı sayesinde sağladığı 
mükemmel manevra kabiliyeti ve 
kullanım kolaylığı ile özellikle şehir içi ve 

dar alanlarda üstün performans sağlıyor. 
Kompakt yapısı sayesinde özellikle inşaat, 
peyzaj, malzeme döşeme ve tesviye 
gibi farklı işlerde kullanıcılarına güçlü ve 
hassas çalışma imkanı sunan HMK 65 ZT, 
sahip olduğu geniş görüş açısı ile konforlu, 
rahat çalışma imkanı sağlıyor. 
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HMK 150 WR İLE DAR ALANLARDA 
ÜSTÜN PERFORMANS
Sahip olduğu yüksek teknolojisi ile 
maksimum performans sağlayan HMK 150 
WR lastikli ekskavatör, dayanıklı ve dengeli 
yapısı, kolay kullanımı ve kısa dönüş yarı 
çapı sayesinde şehir içinde ve birçok farklı 
alanda rahatlıkta çalışma imkanı sunuyor. 
H4 Serisinin geliştirilen hidrolik sistem 
tasarımı ile hidrolik hareketlerin hızlı 
olduğu HMK 150 WR; iş çevrim süreleri, 
kısa dönüş yarı çapı ve çalışma ölçüleri 
sayesinde birçok alanda farklı işlerin düşük 
maliyette kısa sürede tamamlanmasını 
sağlıyor. 

HMK 635 WL İLE GÜÇLÜ VE VERİMLİ 
PERFORMANS
HMK 635 WL lastikli yükleyici, taş ocağı 
işletmelerinde, beton santrallerinde, 
endüstriyel uygulamalarda, kamu 
hizmetlerinde ve farklı ataşman kullanım 
imkanı ile birçok alanda üretken ve 
verimli çalışma imkanı sunuyor. Yüksek 
motor gücü, dayanıklılığı ve seri 
performansı ile dikkat çeken HMK 
635 WL, kısa sürede az yakıtla 
yükleme avantajı sunuyor. Yüksek 
kaldırma kapasitesi ve koparma 
kuvveti ile öne çıkan HMK 635 
WL, üretkenliği ve verimliliği 
artırıyor. HMK 635 WL’nin ROPS 
/ FOPS sertifikasına sahip 

ergonomik operatör kabini kullanıcı 
konforu ve güvenliğini ön planda tutuyor. 
Isıtmalı ve hava süspansiyonlu operatör 
koltuğu, geri görüş kamerası, dokunmatik 
ekran, elektrik kontrollü ve ısıtmalı ayna 
gibi donanımlarıyla operatöre konforlu 
bir çalışma ortamı sağlıyor.

HICON 7W: AKILLI, EKONOMİK, 
ÇEVRE DOSTU

HİDROMEK’in geleceğin elektrikli iş 
makinesi kategorisinde uzmanlaşma 
hedefi ile geliştirdiği yüzde 100 elektrikli 
HICON 7W lastikli ekskavatör;  akıllı, 
ekonomik ve çevre dostu oluşuyla ön 
plana çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması 
ve kompakt boyutları ile şehrin birçok 
noktasında ve kapalı alanlarda kolaylıkla 
kullanılabilecek olan HICON 7 W, sahip 
olduğu “Güvenli Çevre Sistemi” ile de 
güvenli sürüş için arka ekranı ile çevresine 
bilgi aktarabilecek.

Güç: 60 HP (45 kW) @2000 rpm
Maksimum Tork: 225 Nm @1500 rpm
Kepçe Kapasitesi: 0,18 m3
Çalışma Ağırlığı (Mono Bom): 6950 kg 
Çalışma Ağırlığı (İki Parçalı Bomlu): 7.100 kg
Dönüş Yarı Çapı (Mono Bom): 2780 mm
Dönüş Yarı Çapı (İki Parçalı Bomlu): 2770 mm

Maksimum Güç: 282 HP
(210 kW) @1800 rpm
Maksimum Tork: 
1200 Nm @ (1200 - 1600 rpm)
Çalışma Ağırlığı: 20.600 kg
Kova Kapasitesi: 3,5 m3 
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Sadece Türkiye’de üretilen
yeni Mercedes-Benz 

Tourrider Kuzey Amerika’da
yollara çıkıyor

Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider’ın 
AR-GE kapsamlarının büyük bir bölümü Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi’nde geliştirildi. 
Hesaplama ve fiziki testler ile validasyonu yapılan aracın uzun yol 
testleri de Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibinin sorumluluğunda 
Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirildi.

Kuzey Amerika pazarına özel olarak 
geliştirilen yeni Mercedes-Benz 

Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç 

ediliyor. Yeni Tourrider, Mercedes-
Benz markası olarak Amerika pazarı 

için Hoşdere’de üretilen ilk otobüs 
olmasının yanında, fabrikanın 

paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs 
unvanını da kazanıyor.

İki farklı kokpit, çok sayıda 
yenilikçi sürüş destek ve 
güvenlik sistemine sahip olan 
yeni Mercedes-Benz Tourrider, 
Top Sky Panorama cam tavan 
gibi benzersiz özelliklere sahip. 
Yeni Mercedes-Benz Tourrider, 
yaya algılama özelliğine sahip 
Active Brake Assist 5 (ABA 5) ile 
donatılan ilk otobüs.
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Otobüsün mucidi Mercedes-Benz’in 
benzersiz küresel bilgi birikimini 
bünyesinde barındıran yeni Mercedes-
Benz Tourrider, Daimler dünyasının 
en önemli ve entegre otobüs üretim 
tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip 
Kuzey Amerika’ya ihraç ediliyor. Yeni 
Mercedes-Benz Tourrider; tasarım, konfor, 
teknoloji, güvenlik, kişiselleştirme ve 
ekonomik özellikleriyle Kuzey Amerika 
otobüsleri için yeni bir kilometre taşı 
niteliği taşıyor. Yeni Mercedes-Benz 
Tourrider, sadece Amerika pazarına 
yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda 
müşterilere özel “terzi dikim” siparişlerle 
bantlardan iniyor. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün; “Dünyanın en modern otobüs 
üretim merkezlerinden biri haline gelen 
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sadece 
Kuzey Amerika pazarında satılacak olan 
Mercedes-Benz Tourrider’ı üreterek 
birçok ilke imza atıyoruz. Karoserisi 
paslanmaz çelik malzemeden üretilen 
Mercedes-Benz Tourrider için Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda yeni bir üretim 
binası inşa ettik. Yeni Tourrider ile birlikte; 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikamızda araca özel oluşturulan 
üretim bandı ile ilk defa paslanmaz 
çelikten bir otobüs üretiliyor.

Mercedes-Benz Tourrider için Türkiye’ye 
yeni yatırım ve yaşanan ilkler
Yeni Mercedes-Benz Tourrider’ın karoseri 
paslanmaz çelik malzemeden üretilecek 
olup, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
bunun için yeni bir üretim binası inşa 
edildi. Yeni üretim tesisinde aracın 
karoseri, paslanmaz çelik malzemeden 
üretildikten sonra boyahanede boyanıyor. 
Bu anlamda yeni Tourrider ile birlikte; 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda araca özel oluşturulan 
üretim bandı ile ilk defa paslanmaz 
çelikten bir otobüs üretiliyor.

Yeni Tourrider ile ilklere imza atan 
Mercedes-Benz Türk, şu ana kadar 
ürettiği otobüsler arasındaki ilk cam 
tavan uygulaması, bu araca özel olarak 
geliştirilen darbe sönümleyici etkiye 
sahip dış tasarım çizgileri ile uyumlu ön 
ve arka tampon ve dışarı doğru açılabilir 
acil çıkış camları gibi donanımları hayata 
geçirdi. Ayrıca ilk defa bu araçta cam 
elyaflı kompozit malzemeden üretilmiş 
tavan kaplaması kullanıldı. Paslanmaz 

çelik gövde için özel olarak geliştirilen bir 
astar uygulaması ile de boya ve yapıştırıcı 
malzemenin karoser üzerinde istenilen 
tutunma kabiliyeti sağlanmış oldu. 

Yeni Mercedes-Benz Tourrider’ın AR-
GE’sinde Türk mühendislerin imzası
Daimler’in en önemli ve entegre otobüs 
merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası, yeni Mercedes-Benz Tourrider’ın 
AR-GE faaliyetlerinde de önemli 
sorumluluklar üstlendi. 

Kuzey Amerika pazarındaki talepler 
doğrultusunda oluşturulan yeni 
otobüs projesinde hammadde olarak 
paslanmaz çelik seçildi. Böylece korozyon 
dayanımında pazarın beklentilerini 
karşılayan bir konsept sunuldu. Otobüs 
karoserisinde dayanım, üretim tekniği 
gibi birçok açıdan yeni bir dünya olan 
paslanmaz çelik; yeni parametrelere 
göre analiz ve testleri yapılarak, imalat 
süreçlerine uygun olarak geliştirildi. Henüz 
zorunlu olmadığı halde şimdiden geleceğe 

hazır olmak adına Amerikan devrilme 
standardı FMVSS 227’yi sağlayabilmek için 
belirli bölgelerde yüksek mukavemetli 
paslanmaz çelik kullanıldı ve bu çözümler 
simülasyon ve analizlerle doğrulandı. 
Ancak FMVSS 227 regülasyonunu tam 
olarak sağlayabilmek için çalışmalar 
devam ediyor. Tamamen Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen paslanmaz çelik 
gövdenin prototipleri, Türkiye’de üretildi 
ve montaj testleri de Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Geliştirme 
aşamasında kaynak noktalarındaki 
istenilen dayanımı sağlamak için birçok 
test yapılarak kullanılan paslanmaz 
çelik malzemeye uygun kaynak teli ve 
parametreler tespit edildi. 

Patentli çözümler uygulandı
Paslanmaz çelikten üretilen ilk otobüs için 
ihtiyaç duyulan yeni hammadde arayışı, 
yeni patentlerin alınması ile sonuçlandı. 
Otobüsün yan duvarındaki sütunlar, 
aracın en temel taşıyıcı parçaları arasında 
yer alıyor. Otobüslerin bir kaza anında 
yan yatması durumunda, yolcu güvenliği 
açısından, yaşam alanı olarak tanımlanan 
hacmin korunabilmesi için Mercedes-Benz 
Türk Otobüs AR-GE Merkezi, bu alana 
özel bir çalışma da gerçekleştirdi. İlk defa 
bu otobüslere özel olarak geliştirilen, 
otobüslerin yan kısımları için tasarlanan 
ve patenti alınan “Pipe in Pipe” uygulaması 
(İç İçe Geçmiş Profiller) sayesinde kalın 
ve yüksek mukavemetli malzemeler 
kullanıldı. Bu özelliklere uygun paslanmaz 
boru malzemeler için yeni ve yüksek 
mukavemetli hammaddeler kullanıldı.

Ayrıca ilk defa bu araca özel, çok yüksek 
enerjileri sönümleme özelliği olan bir 
tampon geliştirildi. Bu sayede belli bir hıza 

Süer Sülün
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kadar çarpmalarda aracın ön yüzeyindeki 
parçalar korunarak aracın yola devam 
etmesi sağlandı. Tamamıyla Mercedes-
Benz Türk mühendisleri tarafından 
yapılan geliştirme çalışmalarında 
özellikle aracın dış çizgileri ile uyum 
sağlanırken aynı zamanda yapının bu 
kadar yüksek enerjiyi sönümlemesine 
rağmen kendisinin mümkün olduğunca 
hafif olması da dikkate alındı. Yapılan 
çalışmalar neticesinde Türk Patent 
Kurumu’ndan alınan patentlerin yanı sıra 
Amerika’da da patent başvurusu ile ilgili 
değerlendirmeler sürüyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider: 
Türkiye’den Kuzey Amerika yollarına
Ürün kalitesine yüksek önem veren 
Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçlarını tüm 
modellerinde karşılayan Mercedes-Benz, 
Tourrider Business ve Tourrider Premium 
olmak üzere iki versiyon sunuyor. Yeni 
Mercedes-Benz Tourrider, 13,72 metrelik 

(özel darbe emici tamponlarla 13,92 
metre) uzunluğu, üç dingili ve yüksek 
tavanıyla yollara çıkıyor. Yolcu otobüslerinin 
“Business Class” versiyonu olarak 
konumlandırılan Tourrider Business, yüksek 
beklentileri karşılamak üzere geliştirilen 
bir yolcu otobüsü. Tourrider Premium ise 
“lüks bir yolcu otobüsü” olarak birinci sınıf 
yolculuk beklentilerini karşılıyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, uzaktan 
bakıldığında bile Mercedes-Benz 
dünyasının bir üyesi olduğunu hemen 
hissettiriyor. Merkezi bir yıldıza sahip krom 
çerçeveli ön ızgara ile aynı hizada farlara 
sahip yatay ön tasarım mimarisi, markaya 
özgü karakteristik bir tasarım unsuru 
olarak dikkat çekiyor. Karoser yapıları 
aynı olsa da Tourrider Business bağımsız 
LED kubbe tipi farların kullanılmasıyla 
farklılaşıyor. Tourrider Premium ise özel 
olarak geliştirilen LED entegre farlarla 
donatılıyor. Tourrider Premium’a arkadan 
bakıldığında markaya özgü entegre 
Mercedes yıldızına sahip trapez şeklinde 
arka cam dikkat çekerken, Tourrider 
Business modelinde ise arka cam yerine 
“Amerikan Klasikleri”ni çağrıştıran panjur 
görünümlü siyah bir kaplama kullanılıyor. 
Yakıt tüketimini azaltmak için önden 
arkaya doğru aerodinamik olarak optimize 
edilen yeni Tourrider, tasarım ve işlevi aynı 
potada eritiyor.

Özel donanımlı yolcu kabini ve   
Top Sky Panorama cam tavan
Tourrider Premium’un Tourrider Business 
versiyonuna kıyasla 6 cm daha yüksek 
olan yolcu bölmesi, yolcuların geniş bir 

yaşam alanının keyfini sürebilmesini 
sağlıyor. Mercedes-Benz Tourrider, 
herkese son derece rahat ve konforlu 
bir oturma alanı sunuyor. Örneğin, 
müşterilere isteğe bağlı olarak iki adet 
tekerlekli sandalye alanı sunulurken, 
otomatik asansör, rahat ve pratik bir 
kullanım sağlıyor. Ayrıca asansör, alan 
kazanmak için arka aksların üzerine 
gizlenebiliyor. Tourrider Premium, 
isteğe bağlı olarak benzersiz Top Sky 
Panorama cam tavan ve buna uygun 
bir tavan aydınlatma sistemi ile de 
donatılabiliyor. Akşam veya gece 
sürüşlerinde ise isteğe bağlı sunulan 
ortam aydınlatması, benzersiz bir görsel 
şölen oluşturuyor. LED şeritler kabinin 
sağ ve sol tarafı boyunca, bagaj raflarının 
altında ve cam çıtalarının altında yanıyor. 
Ayrıca araçlarda opsiyonel olarak, 
yolcu konforunu daha da arttırmak 
üzere, uçaklardakine benzer bir kapaklı 
paket rafı konsepti de sunuluyor. Yolcu 
bölümündeki monitörler, Amerika pazar 
taleplerine uygun olarak araç içine 
dağıtılıyor ve koltuklara uygun şekilde 
konumlandırılıyor. Bu kapsamlar başta 
olmak üzere, Mercedes-Benz Türk Otobüs 
AR-GE ekibi tarafından diğer iç donanım 
ve iç kaplama kapsamlarında toplam 16 
adet patent başvurusu yapıldı.

Konforlu Mercedes-Benz Travel Star 
Eco koltuklar, Tourrider Business’ta 
standart olarak sunuluyor. Tourrider 
Premium’un koltukları ise lüks sınıf 
deneyimi yaşatıyor. Luxline döşemeli 
Travel Star Xtra, Mercedes-Benz’in 
en iyi yolcu otobüsü koltukları olarak 
biliniyor. Otobüs şirketleri isterlerse; 
farklı kumaşlar, renkler, süslemeler, 
kapitone kumaşlarla veya şık ama bakımı 
bir o kadar kolay deri-elyaf birleşimi 
malzemelerle Tourrider’ın benzersiz 
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karakterini daha da güçlendirebiliyor. 
İç mekân için farklı tasarım seçenekleri 
de sunuluyor. Ayrıca yolcular için ikili 
koltukların arasında elektronik cihazlarını 
şarj etmek için bir çift USB ve/veya 110 
volt prizler de sunuluyor.

Mühendisler ayrıca Mercedes-Benz 
Tourrider’ın ısıtma ve iklimlendirme 
sistemine de büyük özen gösterdiler. 
Eberspächer/Sütrak imzasını taşıyan 35 
kW gücündeki entegre klima, en sıcak 
günlerde bile serin bir ortam sağlıyor. 
Ayrıca sürücü kokpiti için 9 kW gücünde 
ayrı bir kliması da bulunuyor.

İki farklı kokpit, çok sayıda yenilikçi 
sürüş destek ve güvenlik sistemi
Büyük sorumluluk taşıyan işleriyle 
sürücüler, geleneksel olarak Mercedes-
Benz mühendisleri ve tasarımcıları için 
her zaman öncü bir rol oynuyor. Tourrider 
Business, dinamik ve işlevsel “Cockpit 
Basic Plus” ile etkileyici bir yapı sunarken; 
Tourrider Premium ise lüks ve işlevsel 
“Cockpit Comfort Plus” ile donatılıyor. Her 
iki kokpit de son derece ergonomik bir 
tasarım, çok sayıda pratik ve yenilikçi işlev 
sunuyor. İki kokpit yaklaşımı, donanım 
dışında tasarım ve yapı olarak da farklılık 
gösteriyor. 

Sürücüyü çok sayıda işlev destekliyor. 
Standart olarak sunulan elektronik 
park freninin düğmesi, sürücünün sol 
tarafından yer alırken, kullanım kolaylığı 
ve yüksek güvenlik seviyesi sunuyor. 
Ayrıca sol ve sağ taraftaki bagaj bölmesi 
kapakları, bir anahtar ile ayrı ayrı 
kilitlenebiliyor. Açık olan kapaklar ise 
gösterge panelinde gösteriliyor. 

Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan “Mercedes-
Benz” ve “güvenlik” kavramları, birbirinden 
asla ayrılmıyor. Kaza önlemeye yönelik, 
sektöre yön veren destek sistemleri, 

Mercedes-Benz ve yeni Tourrider’ın 
en güçlü yanlarından biri. 360 derece 
kamera sistemi, manevra yaparken 
ve dar alanlarda kusursuz bir çevre 
görüşü sunuyor. Hem kısa hem de uzun 
farlar, iki LED far sisteminin güçlü ışık 
huzmesinden yararlanıyor. Yeni Mercedes-
Benz Tourrider, standart olarak sunulan 
“Yanaşma Işıkları”yla geri manevralarda da 
sürücüsünü destekliyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan, radar tabanlı 
kişi tanıma özelliğine sahip Sideguard 
Assist (Dönüş Asistanı), yeni Mercedes-
Benz Tourrider’ın gelişmiş güvenlik 
özelliklerinden sadece biri. Sistem, kapı 
tarafında yaya, motosikletli veya bisikletli 
gibi hareketli bir cisim veya sabit bir engel 
varsa sürücüyü uyarıyor. Böylece, özellikle 
yerleşim yerlerinde dönüş yaparken 
sürücüyü destekliyor ve diğer trafik 
kullanıcılarını etkin bir şekilde koruyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, yaya 
algılama özelliğine sahip Active 
Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk 
yolcu otobüsü. Her iki versiyonda da 
otobüslerde kullanılan dünyanın ilk acil 
fren asistanı standart olarak sunuluyor. 
Sürüş destek sistemi, sabit ve hareketli 
engellere ek olarak sistem sınırları 
içindeki insanları da algılayarak otobüs 
durana kadar otomatik olarak acil fren 
gerçekleştiriyor. Active Brake Assist 5, ek 
olarak radar tabanlı mesafe takip işlevini 
de yerine getiriyor. Bu özellik Tourrider 
Premium’da standart olarak sunuluyor. 
Sistem, ana yollarda ve otoyollarda 
sürücüyü rahatlatıyor. Sürüş destek sistemi 
önde yavaş giden bir araç algıladığında, 

sürücü tarafından önceden belirlenen hıza 
bağlı bir mesafeye ulaşana kadar otomatik 
olarak otobüsü yavaşlatıyor ve bunu 
korumaya devam ediyor.

Güçlü ve ekonomik güç aktarma 
sistemi, kapsamlı hizmetler
Yeni Mercedes-Benz Tourrider’da, yüksek 
verimlilik seviyesiyle başarısını kanıtlamış 
sıralı 6 silindirli Mercedes-Benz OM 471 
motor kullanılıyor. 12,8 litre hacimden 
450 HP (336 kW) güç ve 2100 Nm tork 
kullanıma sunan motor, benzersiz esnek 
yüksek basınçlı enjeksiyon X-Pulse ile, 
ara soğutucu, egzoz gazı devridaimi ve 
SCR (seçici katalitik redüksiyon) olmak 
üzere en gelişmiş motor teknolojilerini de 
bünyesinde barındırıyor. Motor; yüksek 
yakıt verimliliği, yüksek güç üretimi ve 
gelişmiş güvenirlik seviyesiyle öne çıkıyor. 
Motorun ürettiği güç, tork konvertörlü 
Allison WTB 500R otomatik şanzıman ile 
yola aktarılıyor.
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Çevre dostu Isuzu Interliner 
CNG, uluslararası

‘‘Sustainable Bus’’ yarışmasında 
‘‘Yılın Otobüsü’’  seçildi

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile 
segmentinin öncüsü olan Interliner modeli ile otobüs 

sektörünün en prestijli yarışma organizasyonu 
olan Sustainable Bus Award (Sürdürülebilir Otobüs 

Ödülü) 2022’de ‘Yılın Otobüsü’ ödülünü kazandı.
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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu, ürettiği çevreci ve yenilikçi 
araçlarıyla global ölçekteki başarılarına 
yenilerini eklemeye devam ediyor. 
Anadolu Isuzu’nun yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlardaki müşteri taleplerine en iyi 
yanıtı verecek şekilde geliştirdiği Interliner 
CNG, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, 
İspanya, Romanya ve Slovenya’da 
yayınlanan yedi önemli ticari araç 
dergisinin düzenlediği “Sustainable Bus 
Award” organizasyonunda, Intercity 
segmentinde “Yılın Otobüsü (Sustainable 
Bus of Year 2022)” ödülüne layık görüldü.

Sustainable Bus Award’un uluslararası 
uzmanlardan oluşan jürisi, ödüle aday 
gösterilen araçları tasarım, yakıt sarfiyatı, 
emisyon salınımı, güvenlik, konfor, 
sessizlik, malzeme geri dönüştürülebilirliği 
ve üretici firmaların genel çevresel 
taahhütlerinden oluşan geniş bir kriter 
listesi ile değerlendiriyor. Sustainable 
Bus jürisi tarafından aday gösterilen ve 
Intercity segmentindeki diğer güçlü 
adaylar ile birlikte değerlendirilen Isuzu 
Interliner 13 CNG, diğer adayları geride 
bırakarak ödülün sahibi oldu. 

Isuzu Interliner ulaşımda  
çevreci bir seçenek 
Isuzu Interliner CNG, 13 metrelik uzunluğu 
ile Türkiye’de bu segmentte üretilen ilk ve 
tek araç olma özelliğine sahip. Avrupa’da 
ise bu segmentte çözüm sunan öncü üç 
markadan biri konumunda. %100 Biogas 
uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon 
salınımını kabul edilebilir seviyelere 
düşürmeyi başaran Interliner CNG, yakıt 
tasarrufunda da avantaj sağlıyor. Şehir 
içi  ve şehirler arası kısa mesafelerde 
hizmet verecek olan Interliner CNG  
özellikle personel ve okul taşımacılığında 
fark yaratacaktır. Interliner serisi, aynı 
zamanda geniş bagaj kapasitesi ile öne 
çıkıyor. 7,5 metreküp bagaj hacmine 
sahip olan Interliner, sunduğu konfor 
ve fonksiyonellik sayesinde hem servis 
taşımacılığı hem de turizm taşımacılığı 
alanlarında hizmet verebiliyor.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde 
geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemleri ile 
donatılan Isuzu Interliner, çok fonksiyonlu 
gösterge paneli,  arıza teşhisi gibi 
özellikleri ile segmentinde fark yaratıyor. 
Konforlu sürücü alanı ve yolcu bölgesi 
ile sürücüye ve yolculara en yüksek 
seviyede ergonomik fayda sağlıyor. Isuzu 
Interliner, sürücü ve sürüş puanlama 

sistemi ile işletmecilere de önemli bir 
avantaj sunuyor. Anadolu Isuzu Tasarım 
Ofisi tarafından tasarlanan, aerodinamik 
gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz 
sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve 
yenilikçi çizgileriyle öne çıkan Interliner,  
özgün tasarımıyla da uluslararası 
otoritelerden iki önemli ödül aldı. 2020 
yılında İtalya merkezli tasarım yarışması 
A’ Design Award yarışmasında ‘Gold A’ 
Design ödülüne; Avrupa’da yaratıcılığı 
teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
tasarım yarışması BIG SEE Awards 2021’de 
Ürün Tasarımı kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

“Topluma ve çevreye sürdürülebilir 
değer katmayı hedefliyoruz”
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları 
söyledi: Topluma ve çevreye sürdürülebilir 
değer katma hedefini desteklemek üzere, 

sürdürülebilir üretimi iş süreçlerimizin 
temeline yerleştirdik. Çevre dostu 
uygulamalar geliştirmek için uzun 
yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla, 
geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle 
sektörümüze doğa dostu araçlar 
kazandırıyoruz. CNG motoru ile bugünün 
kentleri için çevreci, güvenli ve modern 
bir ulaşım çözümü olarak öne çıkan, 
segmentinin öncüsü Interliner aracımızın 
Sustainable Bus organizasyonu tarafından 
Yılın Otobüsü seçilmesiyle büyük bir 
gurur ve mutluluk yaşadık. Bu ödül bizim 
için çevreci ve yenilikçi kimliğimiz ile 
üretim kalitemizin uluslararası bir jüri 
tarafından bir kez daha onaylanması 
anlamını taşıyor. Yenilikçi modellerimizle 
ülkemizde ve dünyada imza attığımız 
başarılara yenilerini eklemek, uluslararası 
pazarlardaki konumumuzu daha da 
güçlendirmek üzere çalışmalarımızı 
kesintisiz sürdüreceğiz.”
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Karsan Otonom e-Atak 
ABD’nin Michigan Eyalet 
Üniversitesi’ni taşıyacak

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile 
segmentinin öncüsü olan Interliner modeli ile otobüs 

sektörünün en prestijli yarışma organizasyonu 
olan Sustainable Bus Award (Sürdürülebilir Otobüs 

Ödülü) 2022’de ‘Yılın Otobüsü’ ödülünü kazandı.
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Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun 
modern toplu taşıma çözümleri sunan 
Karsan, ürün yelpazesindeki yenilikçi 
teknolojileriyle adını uluslararası arenada 
duyurmaya devam ediyor. Karsan’ın 
ABD merkezli Türk teknoloji şirketi 
ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa ile 
Amerika’nın ilk seri üretim sürücüsüz 
otonom aracı olarak pazara sunduğu 
Karsan Otonom e-Atak, ABD’nin saygın 
üniversitelerinden Michigan State 
University’e (MSU) gönderildi. Üniversite 
kapsamında devreye alınan akıllı 
mobilite ekosisteminin önemli bir adımı 
olarak tercih edilen Otonom e-Atak; 
Michigan State University öğretim 
üyeleri, öğrencileri ve ziyaretçilerin 
taşınmasında kullanılacak. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su 
Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde 
hep bir adım önde olma vizyonumuzla, 
Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi 
ürünlerimizle ulaşımın geleceğine 
yön veriyoruz. Otomotiv ve teknoloji 
dünyasının nabzının attığı ABD’nin 
önemli üniversitelerinden Michigan State 
University’nin gerçek trafik koşullarının 
yer aldığı devasa büyüklükteki 
kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın 
kullanılacak olmasından dolayı 
gururluyuz” diye konuştu. 

Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı 
araç üreticisi konumunda yer alan 
Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek 
yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 
otonom özelliklerine sahip otobüsü 
Otonom e-Atak’ı, ABD’nin önde 
gelen üniversitelerinden Michigan 

State University’e (MSU) gönderdi. 
Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi 
oluşturma hedefi kapsamında 
gerçekleşen bu adımla Otonom 
e-Atak, kapsamlı testler ve federal 
onayından sonra Michigan State 
University öğretim üyeleri, üniversite 
personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin 
taşınmasında kullanılacak. Üniversite 
içinde 4 kilometrelik bir rotada 
durmaksızın çalışacak olan Otonom 
e-Atak, üniversitenin elektrikli ve 
otonom araçlar konusundaki veri 
toplama ve iyileştirme çalışmalarında da 
kullanılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Mobilitenin geleceğinde hep bir adım 
önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak 

geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle 
ulaşım geleceğine yön veriyoruz. 
Otomotiv ve teknoloji dünyasının 
nabzının attığı ABD’nin önemli 
üniversitelerinden Michigan State 
University’nin gerçek trafik koşullarının 
yer aldığı devasa büyüklükteki 
kampüsünde Otonom e-Atak aracımızın 
kullanılacak olmasından dolayı 
gururluyuz. ” diye konuştu. 

Michigan State University  
Otonom e-ATAK’ı tanıttı

Üniversitenin maskotu beyaz Spartalı 
logoyla donatılan Karsan Otonom e-Atak, 
5 Kasım’da düzenlenen basın konferansı 
ile tanıtıldı. Tanıtımla birlikte, basının 
katıldığı bir test sürüşü de gerçekleştirildi. 
Karsan Otonom e-Atak’ın sürücüye 
ihtiyaç duymadan çevresini ve yayaları 
algılayan sensör teknolojileri, gelişmiş 
radar teknolojisi, termal kameraları gibi 
birçok yenilikçi teknolojisi öğrenciler 
tarafından ilgiyle karşılandı. Toplam 
630 seferin gerçekleşeceği test aşaması 
boyunca saatte 25 kilometre hızla seyir 
edecek olan Otonom e-Atak’ın, testler 
tamamlandıktan sonra 2022 bahar 
döneminde hızının da 40 kilometreye 
çıkacağı ifade edildi. 

Test sürüşünde Otonom e-Atak’ın 
geliştirilmesinde Karsan’ın birlikte 
çalıştığı, otonom ve bağlantılı toplu 
taşıma araçları için “Seviye 4 Otonom 
Sürüş Yazılım Platformu” geliştiren 
teknoloji şirketi ADASTEC CEO’su 
Dr. Ali Ufuk Peker de yer aldı. Peker, 
test sürüşlerinden toplanan verilerin 
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Otonom e-Atak ile en ideal sürüş 
ayarlamalarının yapılmasına katkı 
sağlayacağını belirtti. Michigan State 
University Başkanı Samuel Stanley Jr. ise 
ABD’deki tanıtım ve test etkinliğindeki 
konuşmasında; “Mobilite, MSU’nun temel 
odak noktalarından biri. Bu anlamda 
araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı 
hızlandıracak ve sadece kampüsümüzde 
değil, güzel eyaletimiz ve ülkemizde de 
hareketlilik ortamını geliştirecek ortaklık 
arayışları içinde olmaya devam ediyoruz. 
Bu yeni sürücüsüz otobüs, yarının 
taşımacılığında en önde yer alabilmek 
için Michigan Eyaletinde kaydettiğimiz 
ilerlemeleri sembolize ediyor.” 

Karsan Hakkında: 

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride 
bırakan Karsan, kurulduğu günden bu 
yana ticari araç segmentinde kendi 
markası da dahil, dünyanın önde gelen 
markaları için modern tesislerinde üretim 
yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç 
üretimi gerçekleştiren Karsan’ın Bursa 
Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada 
yılda 19 bin 870 araç üretebilecek 
yapıya sahip. Binek araçtan ağır 
kamyona, minivandan otobüse kadar 
her türlü aracı üretebilecek esneklikte 
tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa 
şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 
bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin 
metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. 

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde 
Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç 
üreticisi konumunda yer alan Karsan, 
vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve 
lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut 
ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve 
yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde 
yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık 
segmentinde “yenilikçi ürün ve 

hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek 
ve pazara sunmak için faaliyetlerini 
sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/
OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan 
satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar 
otomotiv değer zincirinin tamamını 
yönetiyor. Karsan kendi markası altında 
Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. 
Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği 
kapsamında yüzde 100 elektrikli e-Jest ve 
e-Atak modellerinin, yerli teknoloji şirketi 
ADASTEC ile Seviye 4 sürücüsüz otobüsü 
Autonomous e-Atak modelinin ve 10-12-
18 metrelik e-ATA otobüslerinin üretimini 
ve satışını gerçekleştiriyor. 2022 yıl sonu 
itibariyle Renault markası için Megane 
otomobilleri üretecek olan Karsan, bugün 
Hyundai Motor Company (HMC) için yeni 
H350 hafif ticari araçlarını ve Menarinibus 
için 10-12-18 metre otobüsleri de üretiyor. 
Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında 
endüstriyel hizmetler de sağlıyor. www.
karsan.com

Adastec hakkında:
ADASTEC, otonom ve bağlantılı toplu 
taşıma araçları için Seviye-4 Otonom 
Sürüş Yazılım Platformu geliştirir. 
ADASTEC’in açık otonom araç platformu, 
modern, otonom ve paylaşımlı toplu 
taşıma araçlarının tüm çevre hizmetleri 
ile birlikte devreye alınmasını sağlar. 
ADASTEC’in San Francisco ve Detroit’te 
ofislerinin yanı sıra Romanya’da test ve 
geliştirme merkezi ve İstanbul, Türkiye’de 
küresel bir Ar-Ge ofisi bulunmaktadır. 
www.adastec.com 

MSU Mobility hakkında: 
MSU, akıllı araç teknolojisini geliştirmek 
ve insan unsurunu daha iyi anlamak 
için 5.200 dönümlük kampüsünü canlı, 
bağlantılı bir ekosisteme dönüştürdü. 
Yaklaşık 60 şerit mil yol içeren bir dizi 
kentsel, banliyö, endüstriyel ve kırsal 
bölge ile MSU’nun kontrollü altyapısı ve 
aktif kampüsü, yeni mobilite çözümleri 
için gelişmekte olan teknolojileri test 
etmeyi ideal hale getiriyor. Spartan 
Mobility Village, yeni teknolojilerin test 
edilmesi için yolların ve otoparkların 
kapatılabileceği MSU’nun mobilite 
laboratuvarlarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Gelecekte, boş binalar, banliyö ve kentsel 
çevreyi simüle eden radar dağınıklığı da 
dahil olmak üzere algılama teknolojileri 
için bir arka plan olarak kullanılacaktır.

Okan Baş



232021   RADÜS DERGİSİ

Scania 
servislerine 

kadın eli 
değiyor

İş hayatında toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin önüne geçmek 

için kadınlara daha fazla fırsat 
verilmesi ve istihdama katılmaları, 

ülkelerin gelişimini etkileyecek 
önemli faktörler arasında yer 

alıyor. Sürdürülebilir başarıda 
kadın çalışanların çok büyük 
bir rolü olmasını göz önünde 

bulunduran Doğuş Otomotiv 
Distribütörlüğünde Türkiye 

faaliyetlerini sürdüren Scania, 
“erkek egemen” sektörlerden biri 
olarak görülen otomotiv sektörü 

için yetkili servislerinde kadın 
istihdam oranını son bir yıllık 

süreçte yüzde 6 arttırdı. 

“Benim için bir okul gibi”
Scania Gebze Servisi’nde müşteri 
koordinasyonu görevini sürdüren 
Dilay Poyraz ağır ticari araç servisinde 
çalışmasının ilgi ile karşılandığını belirterek 
“Otomotive özellikle ağır vasıta sektörüne 
yeni girmiş biri olarak Scania Gebze 
Servis’te çalışmak benim için çok büyük 
bir şans. Çünkü ofisten atölyeye, Gebze 
Servis benim için bir okul gibi. Merak 
ettiğim ve öğrenmek istediğim en ufak 
bir konuda yöneticilerimden teknisyen 
arkadaşlara kadar herkes bana ellerinden 
gelen tüm desteği gösteriyor. Ben de 
diğer kadın çalışan arkadaşlarım gibi fırsat 
verildiğinde kadınların her alanda başarıyla 
çalışabileceğini düşünüyorum.” dedi. 

“Her zaman destek gördüm”
2019 yılında Tuzla Doğuş Otomotiv’de işe 
başlayan Dilek Parsadan, kariyer yolunda 
işin mutfağından geçmenin çok önemli 
olduğunu belirterek “2019’da Tuzla’da tek 
kadın çalışan olarak başladığım ağır vasıta 
sektöründe değerli yöneticilerim ve mesai 
arkadaşlarım sayesinde çok yol kat ettiğime 

inanıyorum. Tuzla Doğuş Otomotiv’de 
bulunduğum süre boyunca yapılan her işin 
bir kadın tarafından da yapılabileceğine 
teşvik edildim, desteklendim. Burada 
edindiğim tecrübelerle Tuzla’da satış destek 
pozisyonundayken şimdi Doğuş Otomotiv 
merkezde satış koordinasyon uzmanlığı 
görevimi sürdürüyorum.” dedi.

“Ağır ticari araçların hayatımızdaki 
önemini anladım”
Tuzla Doğuş Otomotiv’de satış destek 
uzmanı olarak görev yapan Banu Bakıroğlu 
ise, ağır ticari araçların her sektörde 
büyük rol oynadığını belirterek, “Scania 
dünyasına Tuzla Doğuş Otomotiv’de 
başlamak ve bu ailenin bir parçası olmak 
benim için oldukça mutluluk verici. Burada 
otomotiv sektöründe ağır vasıta olarak 
nitelendirdiğimiz çekici ve kamyonların, 
hayatımızda ne denli yeri olduğuna tanıklık 
etmek ayrı bir mutluluk. Biz kadınlar 
tüm kullanıcılar için var gücümüzle 
çalışarak, onların rahat ve konforlu sürüş 
deneyimlerini daha ileriye taşıyacağımıza 
inanıyorum.”  dedi.
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Dieci Icarus 
40.17 

teleskopik 
yükleyiciler 

avantajlı 
uzatılmış 

garanti 
kampanyası 

başlattı

Temsa İş Makinaları 
distribütörlüğünü yürüttüğü 

Dieci için avantajlı bir uzatılmış 
garanti kampanyası başlattı. 31 

Aralık’a kadar geçerli kampanya 
kapsamında Dieci’nin inşaat 

uygulamalarında yüksek 
performans sunan teleskopik 

yükleyicisi Icarus 40.17, 3 yıl/4000 
saat garanti ve manuel transpalet 

hediyesiyle kullanıcılara 
sunuluyor.

Temsa İş Makinaları Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü Dieci 
için kullanıcılara kolaylık sunan bir 
garanti kampanyası başlattı. Garanti 
kampanyası kapsamında ek ödeme 
gerektirmeyen 3yıl/4000* saat standart 
garantisiyle birlikte, Dieci Icarus satın 
alımlarında Crown PTH50 manuel 
transpalet kullanıcılara hediye olarak 
verilecek. 

Temsa İş Makinaları tarafından Dieci 
için düzenlenen uzatılmış garanti 
kampanyasıyla birlikte kullanıcıların, satış 
sonrası servis ve bakım hizmetlerinde 
karşılaşabilecekleri masrafların minimize 
edilmesi hedefleniyor.

İnşaat Sahalarında Farklı 
Uygulamalarda Yüksek Verimlilik
Dieci’nin Icarus 40.17 modeli, gücü, 
dayanıklılığı ve kaldırma yüksekliğiyle 
özellikle inşaat ve endüstriyel 
taşımacılığın olduğu alanlarda 
tercih ediliyor. 125 beygirlik nominal 
güç sağlayan Fiat motoru ve tozun 

motora girmesini engelleyen kaput 
dizaynıyla tozlu ve zor koşullarda etkin 
performans gösteriyor. 4 tona varan 
yükleri kolaylıkla taşıyabilen modelin 
ataşmanları da kolaylıkla ve hızlıca 
değiştirilebiliyor, yüksek manevra 
kabiliyeti ile 4.4 metre yarıçapta 
dönebiliyor. Değişken kapasiteli 
hidrostatik tahrik sistemi sayesinde ise 
2.5 tona kadar olan yükleri 16.9 metre 
yüksekteki bir noktaya hassas ve güvenli 
bir şekilde çıkarabiliyor.

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

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



252021   RADÜS DERGİSİ

Komatsu 
kazıcı 

yükleyiciler 
avantajlı 

garanti 
kampanyası 

başlattı

Temsa İş Makinaları Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü 

Komatsu içinkullanıcılara 
kolaylık sunan bir uzatılmış 

garanti kampanyası başlattı. 
Kampanya kapsamında yüksek 

performans sunan Komatsu 
WB97R-5 ve Komatsu WB97S-5 

kazıcı yükleyiciler 3 yıl/4000 saat 
uzatılmış garantiyle kullanıcılara 

sunuluyor.

Hizmet odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini 
yürüten Temsa İş Makinaları 
distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu 
için WB97 serisi kazıcı yükleyicilerde 
(beko loderlerde) satış sonrası 
hizmetlerde kolaylık sunan bir garanti 
kampanyası başlattı.  Temsa İş Makinaları 
tarafından düzenlenen kampanya 
kapsamında kullanıcılara ek bir 
ödeme gerektirmeyen 3 yıl/4000 saat* 
uzatılmış garanti avantajı sunuluyor. 
31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak 
kampanyayla birlikte kullanıcıların satış 
sonrasında karşılaşabileceği servis ve 
bakım masraflarının minimize edilmesi 
planlanıyor. 

Kampanya kapsamında kullanıcılara 
sunulan Komatsu WB97R-5 (ön tekeri 
küçük) ve WB97S-5 (dört tekeri eşit) 
kazıcı yükleyici modelleri yoğun 
uygulamaların söz konusu olduğu 
çalışma ortamında yüksek verimlilik 
sağlıyor. WB97R-5 ve WB97S-5 kazıcı 
yükleyici modellerinde operatör 
konforunu en üst seviyede tutmayı 
ve farklı uygulama gereksinimlerini 
karşılamayı hedefleyen Komatsu, her 
iki modelde de klima, forklift çatalı, 

teleskopik (uzar) bom, kırıcı tesisatı gibi 
özellikleri standart olarak sunuyor. 

WB97 serisinin Komatsu imzalı 99.2 
(hp) beygirlik motoru ve tam otomatik 
Powershift şanzımanı kullanıcılara farklı 
uygulamalarda kesintisiz performans 
sağlarken, bu modellerde standart 
olarak bulunan ön kova ve arka kova 
full joystick kontrolleri sayesinde 
operatörler çalıştıkları süre boyunca 
birçok zorlayıcı uygulamayı kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyor. WB97 serilerinde 
yana konumlandırılan egzoz çıkışı ise ön 
pencereyi kapatmayarak operatörlere 
geniş bir görüş açısı sunuyor. Zorlu 
zemin koşulları düşünülerek tasarlanmış 
ve Komatsu’nun WB97 serisinde sunmuş 
olduğu sınırlı kaydırmalı diferansiyel 
ise yüksek çekiş gücü sağlayarak 
performans kaybının önüne geçiyor. 

WB97 serisinin her iki modeli için 
geçerli olan garanti kampanyası 31 
Aralık tarihine kadar devam edecek. 
Kampanyayla ilgili detaylı bilgi almak 
isteyen kullanıcılar www.komatsu.com.
tr  adresinden veya 0850 480 1 846 
numaralı müşteri destek hattından bilgi 
alabilecekler.
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2022 Uluslararası
Yılın Ticari Aracı 

Yeni Renault Kangoo Van oldu

Yeni Renault Kangoo Van, 24 Avrupalı gazeteciden 
oluşan jüri tarafından 2022 Uluslararası Yılın Ticari 

Aracı (IVOTY) seçildi. Renault’nun yeni hafif ticari 
aracı, yeni Mercedes-Benz Citan ile birlikte son 12 

ayda pazara sunulan 14 hafif ticari araç arasında en 
iyi hafif ticari araç olarak kabul edildi. 1,45 metre eşik 
genişliğine sahip yan kapısı ile Yeni Kangoo Van, son 

derece pratik ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkıyor. 
Yeni Kangoo Van, mükemmelliğin bir marka haline 

geldiği Renault’nun Maubeuge fabrikasında üretiliyor.
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IVOTY Jüri Başkanı Jarlath Sweeney, 
Lyon’daki Solutrans ticaret fuarında, 
Renault Grubu Hafif Ticari Araçlar İş 
Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark 
Sutcliffe’e yeni Kangoo Van için 2022 
Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü 
takdim etti. Ticari, endüstriyel ve ulaşım 
araçlarında uzman 24 önde gelen 
gazeteciden oluşan Pan-Avrupa jürisinin 
değerlendirmesinde, Renault’nun yeni 
hafif ticari aracı geçtiğimiz aylarda pazara 
sunulan 11 farklı markanın, 14 hafif ticari 
aracını geride bırakarak birinci oldu.
IVOTY jürisi, Uluslararası Yılın Ticari Aracı 
Ödülü’nü belirlerken; araçların hafif ticari 
araç sektörünün verimlilik, güvenlik, 
sürdürülebilirlik ve çevre standartlarına 
katkısını değerlendiriyor. Master (1998), 
Trafic (2002) ve Kangoo Z.E. olmak üzere, 
bu ödülle birlikte bir Renault ticari aracı 4. 
Kez IVOTY ödülü kazanmış oldu.

Ödülü değerlendiren Renault Grubu Hafif 
Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Mark Sutcliffe: “Yeni Renault 
Kangoo Van’ı 2022 Yılın Uluslararası Ticari 
Aracı seçtikleri için tüm jüriye teşekkür 
etmek istiyorum. Renault’nun çok 
önemsediği bu ödül, takımlarımız için 
büyük bir gurur. Bu ödül, ekiplerimizin; 
en yüksek kalite standartlarına sahip 
ve profesyonel müşterilerimizin günlük 
yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan 
pazardaki benzersiz yenilikleri bünyesinde 
barındıran bir minibüs tasarlama ve 
üretme çabalarını ödüllendiriyor. Bu 
prestijli ödül aynı zamanda Renault’nun 
hafif ticari araç dünyasındaki 120 yıllık 
köklü geçmişini ve sahip olduğu bilgi 
birikimini de gözler önüne seriyor. 

YENİ KANGOO VAN, YENİLİKÇİ VAN
Yeni Kangoo Van, ticari kullanıma uygun 
en yenilikçi teknolojilere sahip özel 
yapım bir araç arayan, yüksek talepleri 
olan kurumsal filolara, esnafa ve büyük 
küçük tüm işletme sahiplerine hitap 
ediyor. Atletik ve dinamik bir tarza 
sahip yenilikçi hafif ticari araç aşağıdaki 
özellikleri bünyesinde barındırıyor:

Yeni Renault Kangoo Van çığır açan 
yenilikçi kolay yükleme çözümü B 
sütununu ortadan kaldırarak 1,45 
metrelik eşik açıklığı ile pazardaki en 
geniş sağ kapı erişimini kullanıma 
sunuyor. Ayrıca ‘Kolay İç Raf’ çözümü 
ile ana depolama alanının daha iyi 

kullanılması için uzun nesneleri güvenli 
bir şekilde yüksekte saklamak üzere 
katlanır raf kullanıma sunuyor.

3,9 m3’e kadar yükleme hacmi, isteğe 
bağlı olarak 800 kg’a yükseltilebilen 
600 kg taşıma kapasitesi ve 1.500 kg 
römork çekme kapasitesiyle sınıfının en 
iyi özelliklerini sunuyor. Gelişmiş termal 
ve akustik konfor, 60 litre saklama alanı 
ve opsiyonel olarak üç yetişkine kadar 
oturma alanı sunan ergonomik bir iç 
mekan. Bu kombinasyon aynı zamanda 
orta koltuk sırtlığını katlayarak mobil bir 
ofise dönüştürülebilmesi anlamına geliyor.

8 inç ekranlı yeni Renault EASY LINK 
multimedya sistemi, akıllı telefon 
sabitleme standı, 15 W kablosuz şarj, 
kolay ve güvenli erişim için Renault 
eller serbest anahtar kartı, iki adet USB 
ve iki adet 12 volt soketi ile gelişmiş 
bağlanabilirlik çözümleri sunuyor.

Daimi Geri Görüş Asistanı, Aktif Acil 
Durum Freni, Römork Salınım Asistanı ve 
Adaptif Hız Sabitleyici ile Şeritte Kalma 
Asistanını bir araya getiren Otoyol ve 
Trafik Yardımcısı dahil olmak üzere 12 
yeni nesil ADAS. 6 vitesli manuel veya 
7 vitesli EDC otomatik şanzımanla 
sunulan verimli 1.3 TCe benzinli ve 1.5 
Blue dCi dizel motor yelpazesi ise dizel 
ve benzinde sırasıyla 4,8 lt/100 km ve 
6,1 lt/100 km yakıt tüketimine sahip iki 
Ecoleader motor.

Yeni Kangoo Van’ın elektrikli versiyonu 
2022’nin ilkbaharında ve uzun versiyonu 
ise daha sonra gelecek.



28 RADÜS DERGİSİ   2021

Otokar’ın 
dinamik ve 

yenilikçi 
tasarım 

yaklaşımına
iki ödül 

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi 
Otokar, dünyanın dört bir yanında 

adından söz ettirmeye devam 
ediyor. Modern otobüsleri ile 50’den 

fazla ülkede milyonlarca yolcuya 
toplu taşımada üst düzey konfor 

sunan Otokar’ın tasarımdaki 
başarısı uluslarası alanda taçlandı. 

Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken 
Territo U, BIG SEE Awards 2021 ve 
European Product Design Award 

ödüllerine layık görüldü.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
ticari araç tarafındaki başarısıyla hem 
ülkemizde hem de dünyada adından 
söz ettirmeye devam ediyor. Şehirler 
arası, servis ve okul taşımacılığı gibi 
geniş bir kullanım alanı sunmak 
üzere tasarlanan ve büyük beğeni 
toplayan otobüsü Territo U, tasarımdaki 
başarısını bir kez daha kanıtladı. 

21 ülkeden katılım gerçekleşti
Otokar Ticari Araçlar Endüstriyel 
Tasarım ekibi tarafından Türkiye’de 
tasarlanan ve tamamı Otokar 
mühendisleri tarafından üretilen Territo 
U, uluslararası arenada iki farklı ödüle 
layık görüldü. Başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın 50’den fazla ülkesinde 
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli 
seyahat imkanı sunan Otokar, güçlü, 
dinamik ve yenilikçi tasarımıyla öne 
çıkan otobüsü Territo U ile ilk ödülünü 
BIG SEE Awards 2021’de kazandı. Şirket, 
ilki 2018 yılında düzenlenen ve bu 
yıl 21 ülkeden katılımın gerçekleştiği 
BigSEE’de “Mobilite” dalında ödülün 
sahibi oldu. Sınırları aşan tasarımıyla 
Otokar Territo U, ikinci ödülünü ise 
European Product Design Award’tan 

kazandı. Araç, dünyanın dört bir 
yanından binlerce tasarım projesinin 
yarıştığı organizasyonda, “Ulaşım ve 
Toplu Taşıma” alanında ödüle layık 
görüldü.

Tasarım büyük beğeni topladı
Otokar araçlarının tasarım, özellik ve 
konfor olarak büyük beğeni topladığını 
belirten Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç şöyle konuştu: “Türkiye’nin 
öncü otomotiv sanayi şirketi olarak, 
Ar-Ge’den aldığımız güç ile geride 
bıraktığımız 58 yılda birçok ilki 
hayata geçirdik. Geleceğin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni tasarım, donanım 
ve uygulamaların geliştirilmesi 
yönünde çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor. Dünya metropollerinde toplu 
taşımacılık alanındaki araçlarımızın 
sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 
yanı sıra başta Avrupa olmak üzere 
pek çok ülkede milyonlarca yolcuya 
konforlu, güvenli seyahat imkanı 
sunuyoruz. Uluslararası rakiplerimizi 
geride bırakarak layık görüldüğümüz 
her iki ödülle gurur duyduk. Bizleri bu 
önemli ödüllere layık gören, emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. 

Territ
o U’nun tasarım

daki

iddiası ödülle taçlandı
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SIN
IRLARIN

DA BİR TEKNOLOJİ

MAN’ın yeni Aslanı  
Trucknology Generation

3-TG3 serisi
MAN Trucknology 

Generation 3 
(TG3) teknolojisi 

sadece mesafeleri 
değil, zamanın da 
engellerini aşıyor, 

kullanıcısını geleceğin 
sınırlarına taşıyor. 

International Truck 
of the Year 2021 

ödülünü de bünyesine 
katan MAN TG3 serisi, 

standartları en üst 
seviyeye çıkarıyor.

MAN’ın benzersiz Trucknology Generation 
serisinin bu en son nesli; 5 yıl süren Ar-

Ge çalışmaları, toplam 12 milyon saatlik 
çalışma, 2,8 milyon satır bilgisayar 

kodu yazılımı, 4 milyon km test sürüşü, 
2.100 MAN çalışanı ve 3.000 sürücü ile 

görüşülerek geliştirildi.

İleri teknolojisi ve üstün nitelikleri 
ile MAN TG3 serisi, ‘Yaşam Boyu İş 

Ortakları’na; ‘Maksimum Emre Amadelik’, 
‘Minimum Yaşam Boyu Maliyet’, ‘Optimum 

Yol ve Sürüş Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş 
ve Yaşam Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç 

Etkileşimi’ gibi birçok benzersiz olanakları 
bir arada sunuyor. 
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Tasarımından teknolojisine, güvenlikten 
sürüş konforuna kadar birçok özelliği 
ile kısa sürede Red Dot Awards 2020 
ve International Truck of the Year 2021 
– Yılın Kamyonu gibi prestijli ödülleri 
toplayan MAN’ın yeni nesil TG3 serisinin 
Türkiye Lansmanı, İstanbul’da Swissotel 
the Bosphorus’da yapılan özel bir 
törenle gerçekleştirildi. MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür 
Tuncay Bekiroğlu ve Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen lansmana MAN Truck & 
Bus AG’den, Kıdemli Başkan Yardımcısı 
– Avrupa Satış Bölgesi Başkanı Johan 
Björner’in yanı sıra İtalya, Polonya, 
Avusturya, Yunanistan, Danimarka, Belçika, 
Portekiz, İngiltere, İspanya ülke yöneticileri 
ve şirket yetkilileri de katıldılar. Pandemi 
tedbirlerine tam uyumla düzenlenen 
MAN TG3 Lansmanı’na, müşteri ve iş 
ortaklarından oluşan yaklaşık 500 kişilik bir 
davetli topluluğu da katıldı. 

International Truck of the Year 
2021 ödülü, özel bir şovla tüm 
katılımcılarla paylaşıldı

MAN TG3 Türkiye Lansmanı, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Tuncay Bekiroğlu ve Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara’nın, ileri 
teknoloji eşliğinde Trucknology 
Generation 3’ün öne çıkan niteliklerini 
aktardığı özel bir şov ile başladı. 
Lansmanda, TG3’ün oluşumunda MAN 
çalışanlarından müşterilerine kadar 
herkesin katkısı olduğu da vurgulandı. 
Bu doğrultuda “Sizler de bu büyük 
başarının mimarlarındansınız. Öyleyse 
herkes bu ödülden bir parça taşısın” 
sloganı ile International Truck of the Year 
2021 ödülü sembolik olarak eritilerek 
geceye özel üretilen yaka iğneleri tüm 
lansman katılımcılarına dağıtıldı. Dans 
gösterisinin de eşlik ettiği lansman, sanatçı 
Şevval Sam’ın renkli ve etkileyici sahne 
performansı ile tamamlandı. 

“YENİ NESİL ARAÇLARIMIZ İLE 
YEPYENİ BİR ÇAĞA ADIM ATIYORUZ” 

Konuşmasına “MAN tarihindeki önemli 
günlerden birine, teknolojik bir devrime 
şahitlik edeceksiniz” diyerek başlayan 
Tuncay Bekiroğlu, şöyle devam etti: 

“Dijital çağı yaşıyoruz ve dünya adeta bir 
eşikten geçiyor. Tekerleği bulması binlerce 
yıl süren insanoğlu, bugün artık her 
güne yeni bir bilimsel buluşla uyanarak, 
teknolojinin evrensel dilinde ‘connected’ 
hale geliyor. Yeni teknolojilere hızlı adapte 
olabilen toplumlar, yeni teknolojileri 
kullanabilen organizasyonlar, edindikleri 
kabiliyetlerle kurumlar ve markalar 
arasında fark yaratarak ‘online’ oluyor. 
Teknolojik dili konuşamayanlar ise yine 
teknolojinin evrensel dilinde ‘offline’ hale 
dönüşüyor. 

Trucknology Generation 3 teknolojisi de, 
bu bilinçle; yaşam boyu iş ortaklarımızın 
gücüne güç, kazancına kazanç katmak 

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Tuncay Bekiroğlu:
“İnsanlık, tüm hızı ile Dijital 
Çağı yaşıyor ve dünya 
adeta bir eşikten geçiyor. 
Trucknology Generation 3 
teknolojisi, bu bilinçle ve 
yaşam boyu iş ortaklarımızın 
gücüne güç, kazancına kazanç 
katmak amacıyla geliştirildi.”

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 

Direktörü Serkan Sara:
“TG3, dijital platformu 

sayesinde, lojistik sektörünün 
tüm bileşenleri ile iletişim 

halinde. Rota, yük ve sürücü 
planlaması yapıyor. Servis 

ihtiyaçlarını takip ediyor. 
Sürücü becerileri dahil tüm 

süreci ayrıntılı görüp, uzaktan 
yönetmemize olanak sağlıyor. 

Sürüş destek sistemleri, 
güvenliği maksimize ediyor.”
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amacıyla geliştirildi. Karşımızdaki, artık 
sadece bir kara taşıtı değil. O, artık baştan 
aşağı beceriyle donatılmış ve zeki, üstün 
bir teknolojik aygıt. Tamamen dijital ve 
her zaman online. O, her şeyden önce bir 
‘Connected Truck’. 

TG3, Yaşam Boyu İş Ortaklığımızı 
yeni ufuklara taşıyacak

O MAN’ın Yeni Aslanı ve Yaşam Boyu 
İş Ortaklığımız için; ‘Maksimum Emre 
Amadelik’, ‘Minimum Yaşam Boyu 
Maliyet’, ‘Optimum Yol ve Sürüş 
Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş ve Yaşam 
Alanı’, ‘Üst Düzey İnsan ve Araç Etkileşimi’ 
gibi tüm argümanlarıyla benzersiz 
avantajlar sunuyor.

TG3, aynı zamanda değerli iş 
ortaklarımıza, yaşam boyu maliyetler 
konusunda da, rekabetlerinde 
fark yaratacak fırsatlar sunuyor. Bu 
avantajların en önemlisi ise hiç şüphesiz 
TG3’ün kalbi, yani motoru. MAN olarak 

yakıt tüketiminde Euro-6D motorlu 
araçlarımızla sağladığımız yüzde 8.2’lik 
tüketim avantajı, TG3 araçlarımızı 
donatan Euro-6E motorlarımızla 
yüzde 3.7 daha da iyileştirilerek, sektör 

standartları erişilmez bir seviyeye 
yükseltiliyor. Euro-6E motorlarımız 
yalnızca yakıt tüketimi ile değil, aynı 
zamanda motor ömrü ve bakım 
aralıkları konularında da yepyeni sektör 
standartları oluşturuyor.

Bu motorlarımızda kullanılan ateş 
çemberi teknolojisi ile motor ömrü 2 
milyon kilometreye varan mesafeye, 
bakım aralıkları ise tam 140 bin kilometre 
seviyelerine çıkıyor. Bu sayede bakım 
onarım maliyetlerinde benzersiz bir 
avantaj sağlanırken, buna ek olarak 
TG3 Akıllı Yönetim Sistemi ile de 
arızalar henüz oluşmadan riskler tespit 
ediliyor. Connected TG3, ürettiği datayı 
MAN servis ağıyla paylaşarak, önleyici 
bakım ile de potansiyel riskleri ortadan 
kaldırıyor. Böylece ‘emre amadelik’ 
maksimize ediliyor.

‘Efficient Cruise’ da, TG3’te kullanılan bir 
diğer devrimsel teknoloji. Connected 
TG3, bilgisayarındaki topografik haritayı 
sürekli güncelliyor. GPS destekli ‘Efficient 
Cruise’ sistemi ise seyir rotasının 
topografik yapısını hesaba katarak, 
yapay zekâ sayesinde gerekli motor 
devrini, sürüş hızını kullanıcı müdahalesi 
olmadan optimize ediyor.

Tüm bu teknolojik donanımının yanında 
bir de TG3’ün OptiView ile taçlandırılmış 
eşsiz aerodinamik tasarımı da, rüzgâr 
direncini düşürerek yarattığı yüksek yakıt 
tasarrufu ile aracın eşsiz yaşam boyu 
düşük maliyetlerine katkı sağlıyor. TG3, 
en önemli değerlerimizden biri olarak 
gördüğümüz ‘Yaşam Boyu İş Ortaklığımızı 
yeni ufuklara taşıyacak.”
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“TRUCKNOLOGY GENERATION 
3, STANDARTLARI YENİDEN 
BELİRLEDİ”

MAN’ın yeni nesil TG3 serisi araçlarını 
dijital bir aygıt olarak tanımlayan Serkan 
Sara da lansmandaki konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bu teknolojik aygıt, sahip olduğu dijital 
platform sayesinde lojistik sektörünün 
tüm bileşenleri ile iletişim halinde, rota, 
yük ve sürücü planlaması yapıyor. Servis 
ihtiyaçlarını takip ediyor. Sürücü becerileri 
dahil tüm süreci ayrıntılı olarak görüp, 
online olarak uzaktan yönetmemize 
olanak sağlıyor. Sürüş destek sistemleri, 
güvenliği maksimize ediyor. 

İşletmeci açısından bu kadar önemli 
değerler üreten MAN›ın Yeni Aslanı, aynı 
zamanda sürücüleri için de çok önemli 
yenilikler sunuyor. Biz bunu Konforlu 
Sürüş ve Yaşam Alanı olarak tanımlıyoruz. 
TG3, bir sürücünün her anı düşünülerek 

dizayn edildi. Her şey kullanıcı dostu 
tasarımla başladı. Bu tasarımda kısa 
sürede O’na sektörün en prestijli tasarım 
ödülü olan Red Dot’u kazandırdı. 

Devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler 
sağlandı, ergonomik ve şık tasarım farkı

Son derece ergonomik çalışma ve ultra 
rahat dinlenme alanına sahip olan TG3, 
benzersiz MAN Smart Select kontrol 
ünitesi ile de rakipsiz konumda. Tek bir 
hareketle sürücüsünü içeri alan yeni nesil 
MAN, kokpit içerisinde toplam 1.148 litre 
depolama hacmine sahip ve bu kabin, 
kesinlikle sınıfının en iddialısı.

OptiView dijital ayna sistemi ise sürücüler 
için kör nokta sorununu artık tamamen 
ortadan kaldırıyor. Üstelik ‘Dur-Kalk’ 
özellikli sürüş yönetim sistemi de artık 
hayal değil, MAN TG3’te gerçek. 

TG3’ün doğuşundan ödüllere uzanan 
bu serüveninde aslında hep birlikteydik. 
Connectivity sayesinde devrim niteliğinde 
teknolojik gelişmeler sağlanırken, son 
derece incelikli düşünülmüş ergonomik 
ve şık tasarımla fark yaratıldı. Trucknology 
Generation serisinin bu yeni nesli için; 
5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları yapıldı, 12 
milyon saat çalışıldı, 2.8 milyon satır 
bilgisayar kodu yazıldı, 4 milyon kilometre 
test sürüşü yapıldı, 2.100 MAN çalışanı ve 
3.000 sürücü ile görüşüldü. Tüm bunların 
sonucunda ortaya çıkan yeni nesil TG3 ile 
MAN, standartları yeniden belirledi.”
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Bir CNH Endüstriyel markası 
olan ve alternatif yakıtlarla 
çalışan araçların üretimi ve 

ticarileşmesinde öncü olan IVECO, 
Amazon ile ticarî ilişkilerinde önemli 

bir gelişmeyi duyurdu.

Amazon, hâlihazırda 216 adetlik IVECO 
S-WAY CNG’nin (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) 
ilk partisini teslim almış durumda. Geri 
kalan 848 araç ise 2022’nin ortasından 
başlayarak teslim edilecek.

Söz konusu 1064 araç, IVECO’nun son 
teknoloji Cursor 13 Doğal Gaz motoruna 
ve 1052 litrelik pazardaki en büyük CNG 
deposuna sahip. Aracın menzili ise 620 
kilometre.

Iveco Grubunun CEO’su Gerrit Marx, 
açıklamasında doğal gaz teknolojisinde 

25 yıldır öncü olduklarını vurgulayarak 
bu çözümün operatörlere salınımlarında 
belirgin bir düşüş yaratma imkânı 
verdiğini söyledi. Amazon gibi 
küresel liderlerle iş birliğinin, yenilikçi 
ürünlerinin kapasitesinin bir kanıtı 
olduğuna değinen Marx, 2050’ye kadar 
taşımacılığın karbonsuzlaşma hedefine 
bağlılıklarını yineledi ve şu anda 
salınımları azaltmak için hazır yegâne 
teknoloji olan yenilenebilir yakıtla çalışan 
yanmalı motorlar alanında liderliklerini 
sürdüreceklerini belirtti.

IVECO, Amazon’un
Avrupa operasyonları için

1064 adet doğal gazla çalışan 
S-WAY çekici sağlayacak
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Elektrikli kamyonlar
artık seri üretimde

İlk seri üretim eActros, Mercedes-Benz Wörth Fabrikası 
bantlarından indi . İlk seri üretim eActros, Mercedes-Benz’in Wörth 

Fabrikası’nda bulunan Geleceğin Kamyon Merkezi’nde banttan 
indi.. Mercedes-Benz Wörth, karbondioksitten arındırılmış 

elektrikli kamyonların üretiminde kilit bir öneme sahip olacak. 
eActros’lar dönüştürülme işlemi için Geleceğin Kamyon 

Merkezi’ne getirilmeden önce, geleneksel kamyonlarla birlikte 
mevcut montaj hattında esnek üretim mantığıyla monte ediliyor.
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Mercedes-Benz, Haziran ayı sonunda 
dünya lansmanını gerçekleştirdiği 
eActros’un seri üretimine Wörth Fabrikası 
içerisinde yeni açılan “Geleceğin Kamyon 
Merkezi”nde başladı.  Wörth Fabrikası’nın 
75 numaralı binasının üretim alanında yer 
alan Geleceğin Kamyon Merkezi, banttan 
çıkan eActros ile birlikte operasyonlarına 
resmen başlamış bulunuyor. Ayrıca 
gelecekte Mercedes-Benz markalı 
kamyonların elektrikli hale getirilmesi 
işlemi de bu merkezden yürütülecek. 
eEconic’in seri üretimine 2022’nin ikinci 
yarısında başlanması planlanırken uzun 
yol taşımacılığına yönelik batarya elektrikli 
eActros çekicileri ise 2024 yılında seri 
üretimi hazır hale getirilecek.

Etkinlikte konuşan Mercedes-Benz 
Kamyonlarından Sorumlu Daimler Truck 
AG Yönetim Kurulu Üyesi Karin Rådström, 
“eActros’larda seri üretime geçiyor 
olmamız sıfır emisyonlu taşımacılık 
hakkında ne kadar ciddi olduğumuzu 
kanıtlıyor. eActros, Mercedes-Benz’in ilk 
batarya elektrikli seri üretim kamyonu. 
Bu alanda seri üretime geçmek, bizim 
için de müşterilerimiz için de CO2 nötr 
karayolu taşımacılığı açısından da çok 
büyük bir adım. Geleceğin Mercedes-
Benz kamyonlarının üretimine aslında 
bugünden başlıyoruz.” dedi.   

Mercedes-Benz Trucks Operasyonlar 
Müdürü Sven Gräble konu hakkında 

şunları söyledi: “Bugün sektörde yerel 
ölçekte CO2 nötr kamyonların üretilmesi 
için yaşanan teknolojik dönüşüm, bizim 
de lokasyonlarımızda ve üretimimizde 
ciddi değişiklikler yapmamız gerektiği 
anlamına geliyor. Bizler için eActros 
üretim hattını açmak rutin bir işlem değil, 
gerçekten yeni bir başlangıç.  Tam esneklik 
adını verdiğimiz kavramla elektrikli 
kamyonları mevcut üretim sistemlerimize 
entegre etmemiz mümkün oldu. Bu 
şekilde fabrikamız, piyasada oluşan talebe 
etkili ve hızlı bir şekilde cevap verebiliyor; 
aynı zamanda Mercedes-Benz’in zorlayıcı 
kalite standartlarını güvenli bir şekilde 
karşılayabiliyor.”

eActros’lar, dönüştürülme işlemi 
için Geleceğin Kamyon Merkezi’ne 
getirilmeden önce, geleneksel 
kamyonlarla birlikte mevcut montaj 
hattında esnek üretim mantığıyla monte 
ediliyor. İşin özünde, farklı araç tiplerinin 
montajı mümkün olduğu kadar entegre 
bir şekilde gerçekleştirilecek. Üretilecek 
olan araç için, elektrikli bir güç aktarma 
mekanizması ya da geleneksel içten 
yanmalı motor da kullanılsa, aracın temel 
yapısı tek bir montaj hattında oturtulacak.

Montaj hattından çıkan eActros, Geleceğin 
Kamyon Merkezi’ne götürülerek elektrikli 
hale getiriliyor. Geçtiğimiz aylarda 
Geleceğin Kamyonları Merkezi’nde yeni 
üretim süreçlerine yönelik olarak yoğun 

hazırlıklar yapıldı. Bu hazırlıklar arasında 
yeni bir montaj hattının inşası da var. 
eActros’un kalan montajı bu hatta adım 
adım gerçekleştirilecek. Üretimin çeşitli 
aşamalarında, şarj ünitesi dahil olmak 
üzere yüksek gerilimli bataryaların ve 
diğer yüksek gerilimli bileşenlerin montajı 
burada yapılıyor. Bütün bileşenlerin 
montajı tamamlandığında, bütün sistem 
Geleceğin Kamyonları Merkezi’nde 
operasyonel olarak test ediliyor. Bu 
noktadan sonra kamyon sürüşe hazır hale 
geliyor. Araç, son işlemler ve nihai kontrol 
için geleneksel üretim süreçlerine yeniden 
dahil ediliyor.

eActros ile başlayan süreç diğer 
modellerle de devam edecek. Temmuz 
ayı ortasında yönetim ve çalışma konseyi, 
Wörth Fabrikası’nın batarya elektrikli 
ve hidrojen yakıt hücreli araçların 
sürdürülebilir seri üretimini içeren bir 
gelecek hedefi üzerinde anlaşmaya vardı. 
Bu hedef kapsamında iş gücünün bu 
dönüşüme uygun şekilde geliştirilmesi ve 
eğitilmesi ile tesislerdeki dijitalleşmenin 
artırılması öngörülüyor. 
Konsept araçtan seri üretime: 
Mercedes-Benz eActros
Mercedes-Benz, 2016’da Hanover’de 
düzenlenen Uluslararası Ticari Araçlar 
Fuarı’nda şehir içi ulaşıma yönelik ağır 
hizmet tipi kamyonlar kategorisinde 
kendi konsept aracını sunmuştu. 2018’den 
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bugüne, Almanya’da ve diğer Avrupa 
ülkelerinde 10 adet prototip eActros 
uygulama testine tabi tutuldu. “eActros 
İnovasyon Filosu”nun amacı, üretime 
hazır eActros’ları müşterilerle birlikte 
öğrenmekti. Prototiplerine kıyasla üretim 
modeli; menzil, sürüş performansı ve 
güvenlik gibi bazı konularda önemli 
ölçüde geliştirildi.

eActros’un teknolojik merkezi, iki 
kademeli şanzıman ve iki adet entegre 
elektrikli motordan oluşan tahrik 

ünitesinden oluşuyor. Bu iki motor 
muazzam sürüş kolaylığı ve yüksek sürüş 
dinamiği sağlıyor. Sessiz ve sıfır emisyonlu 
elektrikli araçlar gece teslimatları için 
uygun olduğu gibi dizel araçların yasak 
olduğu şehirlerde de şehir içi trafiğine 
uygun. eActros’larda modeline bağlı 
olarak üçlü veya dörtlü batarya paketleri 
bulunuyor ve menzil 400 km’ye kadar 
çıkabiliyor. eActros’lar 160 kW’a kadar şarj 
edilebiliyor. Üçlü bataryalar, 400A’lık bir 
şarj akımına sahip standart bir DC hızlı şarj 

istasyonunda bir saatten çok az fazla bir 
sürede yüzde 20’den yüzde 80 oranında 
şarj edilebiliyor. eActros’lar, uygunluk ve 
performans açısından bakıldığında günlük 
dağıtım operasyonları için oldukça ideal.

Mercedes-Benz, nakliye firmalarının 
e-mobiliteye geçişinin her aşamasında 
firmalara destek sağlayabilmek 
amacıyla eActros’ları müşterilere yönelik 
danışmanlık ve servis hizmetleri dahil 
olacak şekilde kapsayıcı bir sistemle 
oluşturdu. Böylece marka, mümkün olan 
en iyi araç kullanma deneyimini sunmanın 
yanı sıra, maliyet optimizasyonunda ve 
şarj altyapısının oluşturulmasında da 
destek sağlayacak. 

Mercedes-Benz, Actros modelleri ve 
kazasız sürüşü temin etmek üzere 
üreticilerin aldığı önlemlerle bugün 
karayollarında mümkün olan güvenlik 
seviyesini ideal bir şekilde karşıladığını 
göstermişti. eActros’ların güvenliğine 
gelince; Mercedes-Benz, yalnızca güncel 
olarak sunulan güvenlik sistemlere 
odaklanmamış olup aynı zamanda 
elektrikli araçlara ve yüksek gerilimli 
sistemlere ilişkin güvenlik sistemlerinin 
zorlukları üzerinde de çalıştı.

Seri üretim eActros ilk etapta Almanya, 
Avusturya, İsviçre, İtalya, İspanya, Fransa, 
Belçika, Büyük Krallık, Danimarka, Norveç 
ve İsveç’te piyasaya sürülürken diğer 
pazarlar için de çalışmalar devam ediyor. 
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Geleneksel ve elektrikli araç tahrik 
çözümleri konusunda lider, ayrıca ticari 
ve savunma araçları için orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzımanlar 
alanında en büyük global üretici olan 
Allison Transmission, Daimler Ticari 
Araçlar MENA tarafından temsil edilen 
Mercedes-Benz Trucks ile birlikte, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen 
medya mensuplarını ve fikir liderlerini, 
Allison 3000 Serisi şanzıman donanımına 
sahip Mercedes-Benz Atego 4x4’ü test 
etmeye davet etti. Atego 1726 A 4x4 ile 
arazide test sürüşü gerçekleştirildi. 

Euro V emisyon normunda 6 silindirli 
sıralı motor, üç mekanik diferansiyel 
kilidi, 11.700 kg taşıma kapasitesi ile 
Atego, aynı zamanda Allison 3000 Serisi 
şanzımandan güç alıyor. Mercedes-Benz 
Atego, MENA bölgesinde Mercedes-
Benz Trucks tarafından sunulan ürün 
portföyünün tam donanımlı bir modeli 
olarak ön plana çıkıyor. 

Allison Transmission 3000 Serisi 
tam otomatik şanzıman, orta sınıf 
ticari araçlar için tasarlanıyor. Çeşitli 
uygulamalara uyum sağlamak ve verimli 
bir şekilde çalışmak üzere tasarlanan 
bu seri, dar veya geniş vites oranı ve 
yedi vites seçeneğine sahip. Motor 
tahrikli ek bir PTO ile gelişmiş araç 
frenlemesi sağlayan ve fren aşınmasını 

Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı Mercedes-Benz

Atego kamyonlar ile
sürüş deneyimi

BAE’nin önde gelen medya mensupları ve 
fikir liderleri, Allison Transmission 3000 Serisi 

şanzıman donanımlı Mercedes-Benz
Atego 4x4 kamyonlar ile beş gün

boyunca sürüş testi
gerçekleştirdi.
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azaltan entegre bir output retarderi 
opsiyonel olarak sunuluyor. Operasyon, 
Allison’un prognostik yeteneklere 
sahip gelişmiş elektronik kontrolleri ile 
daha da geliştiriliyor.

Mercedes-Benz ve Fuso Trucks 
Satış Genel Müdürü Olaf Petersen, 
“Atego 4x4 kamyonumuza entegre 
edilen Allison 3000 serisinin yeni 
gelişimini yollarda görebilmek harika. 
Araçlarımızda yangınla mücadeleden, 
arazi operasyonlarına kadar bu 
kombinasyondan yararlanan birçok 
özel uygulama bulunuyor. Tork 
konvertörlü tam otomatik şanzıman, 
araç sahiplerinin ve sürücülerin 
maksimum güvenle çalışmasına olanak 
tanıyor. Hatalı vites değiştirme riski 
söz konusu olmuyor ve çalışma süresi 
maksimum düzeye çıkartılarak filo 
sahiplerine yüksek fayda sağlanıyor» 
şeklinde belirtti. 

Allison Transmission Orta Doğu 
Bölge Satış ve OEM Müşteri Müdürü 
Muhammad İbrahim Khan ise 
açıklamasında; “Mercedes-Benz Trucks 
ile uzun süredir devam eden küresel iş 
birliğimiz, Dubai’deki bu Ride & Drive 
Experience etkinliğiyle devam 
ediyor ve Mercedes-Benz 

Trucks araç yelpazesine değer 
katmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bu ortaklık sayesinde, bölgedeki 
müşterilerimiz için birlikte güvenilir 
ve güçlü bir çözüm sunmayı dört 
gözle bekliyoruz. Arazi şartlarında 
veya yoğun dur-kalk gerektiren 
operasyonlar gibi zorlu görevler 
düşünüldüğünde, maksimum 
güç ve araç kontrolü talep edilir. 
Tam otomatik şanzımanlar, sürücü 
konforunu artıracak, kullanım kolaylığı 
ve optimum manevra kabiliyeti 
sağlayacak” dedi.

Petersen, “Allison 3000 Serisi tam 
otomatik şanzıman donanımlı 
Mercedes-Benz Atego 4x4 
sürüşünde, tekerleklere kesintisiz 
güç sağlanıyor. Ayrıca sürücünün 
iki elini direksiyondan ve gözlerini 
yoldan ayırmadan işine odaklanmasını 
kolaylaştırıyor” diye belirtti. 

Allison Transmission ve Mercedes-
Benz Trucks, bölgede güçlü bir 
ortaklık sürdürüyor. Her iki şirket, aynı 
özveri ve aralıksız çabayla bu bölgede 
daha fazla hizmet vermeyi planlıyor.
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MAN OptiView’e ‘‘2022
European Transport Award

for Sustainability’’ ödülü

Dijital ayna ikame sistemi 
MAN OptiView, Yardımcı 

Sistemler kategorisinde ‘2022 
European Transport Award 

for Sustainability – 2022 
Sürdürülebilirlik için Avrupa 

Ulaştırma Ödülü’nü kazandı. 

MAN OptiView, dış aynaların ve 
geniş açılı dikiz aynalarının yanı 

sıra ön ve rampa aynalarının 
da yerini alıyor ve ayna yerine 

aracın yanlarına ve önüne 
konulan kameralarla çalışıyor. 

Yardımcı sistem, sürücülerin kör 
noktaları göstererek, daha rahat 
sürüş sağlıyor ve yolda, özellikle 

de dönüşlerde, şerit değiştirirken 
ya da manevra yaparken 

güvenliği artırıyor. 

MAN OptiView, Ekim ayından bu 
yana dört MAN kamyon serisinin 

(TGL, TGM, TGS, TGX) tamamı, 
için sipariş verilebiliyor.
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Alman ticaret gazetesi Transport’un 
düzenlediği European Transport Prize for 
Sustainability (ETPN) – Sürdürülebilirlik 
için Avrupa Ulaştırma Ödülü, altıncı 
kez sahiplerini buldu. Ödül, ticari araç 
sektörü firmalarını, ileriye dönük ürünler 
ve stratejiler benimseyerek bu alanda 
sürdürülebilir şekilde tutum almaya teşvik 
etmeyi amaçlıyor. 18 Kasım 2021 tarihinde 
açıklanan ETPN kazananları arasında MAN 
& Truck Bus, OptiView dijital ayna ikame 
sistemi ile Yardımcı Sistemler kategorisinde 
bu yılın çok arzulanan ödülünü kazandı.

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH 
Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Huber, 
ödül töreninde yaptığı konuşmada, 
“Bu ödül, MAN OptiView ayna ikame 
sistemimiz ile ayna ikame sistemlerinde 
mutlak bir köşe taşı yarattığımızı ve 
yeni MAN Kamyon Neslindeki zaten 
mükemmel işyerimizi çok daha iyi hale 
getirdiğimizi göstermektedir” dedi. 

Her sürüş durumunda    
en uygun görüş açısı

Yol sapakları ve şerit değişiklikleri, 
diğer yol kullanıcılarını özellikle de kör 
noktalarda görmek zorsa sürücülerin, iyi 
ayna teknolojilerine rağmen kendilerini 
potansiyel olarak kritik konumda 
bulabildikleri durumlar arasında yer 
alıyordu. MAN’ın, bu kritik sorunun 
çözümü için geliştirdiği OptiView dijital 
ikame sistemi sürücülere, kör noktalar 
dahil daha geniş ve rahat bir görüş olanağı 
sunuyor. OptiView’de, kamyon etrafındaki 
trafik durumunu, A sütunları üzerindeki 
iki geniş ve yüksek çözünürlüklü 

ekrana ve aynı zamanda medya sistemi 
ekranına aktaran kameralar kullanılıyor. 
Sürücüler, standart görüşe ek olarak 
görüntüyü yakınlaştırabiliyor ve geniş 
açıda izleyebiliyor. Bu da, kendilerine 
etraftaki trafiği en uygun şekilde izleme 
olanağı sağlıyor. Böylece OptiView, diğer 
yol kullanıcılarının gözden kaçırılması 
riskini, önemli ölçüde azaltır. Sistemin 
görüş alanı, sürücü ve yolcu tarafındaki 
kör noktaların görünür hale gelmesini 
sağlayarak, özellikle şehirdeki yayaların 
ve bisikletlilerin de güvenliğine katkıda 
bulunuyor. 

Çevre trafiği ile ilgili tüm önemli 
bilgiler bir arada ve sürücünün 
görüş alanı içinde 

OptiView, çeşitli ekran görüntülerine ek 
olarak destekleyici başka fonksiyonlar 
da sunuyor. Örneğin, yardımcı genişlik 
ve uzunluk hatları, yan ekranlardaki 
görüntülerin üzerine bindirilebiliyor. 
Böylece bir aracı geçerken ya da manevra 
yaparken mesafeler ve boyutlar çok 
daha iyi tahmin edilebiliyor. Ayrıca MAN 

OptiView, ekranların iki yanındaki yol 
sapağı yardımı, şerit değiştirme yardımı 
ve şerit değiştirirken çarpışmadan 
kaçınma asistanı uyarı göstergeleriyle de 
entegre oluyor. Böylece çevredeki trafik 
durumuyla ilgili bütün önemli bilgiler, her 
zaman direkt olarak bir arada bulunuyor 
ve sürücünün görüş alanı içinde yer alıyor. 

İzleme modu ile mola sırasında 
da yardımcı ve güvenlik artırıcı 
fonksiyona sahip 
MAN OptiView, izleme modu ile mola 
sırasında da yardımcı ve güvenlik 
artırıcı fonksiyona sahip. İzleme modu 
sürücüye, özellikle gece perdeler 
kapalıyken park yerinde aracın çevresini 
medya sistemi göstergesinde geniş 
açıda izleme ve kamyon etrafındaki 
şüpheli hareketleri erkenden fark etme 
olanağı sağlıyor. İzleme modu, yatağın 
kontrol modülünden uyku/dinlenme 
pozisyonundayken de etkinleştirilebiliyor. 
Araca OptiView’a ek olarak bir de arka 
kamera da yerleştirilmişse, kameranın 
gördükleri medya sisteminde bölünmüş 
ekran görüntüsü olarak izlenebiliyor. 

OptiView, MAN’ın tüm kamyon 
serileri için sipariş verilebiliyor
Kritik sürüş manevraları, sadece 
karayollarında uzun yol trafiğinde, 
otoyollarda şerit değiştirirken ya da 
bu yollara giriş çıkışlarla sınırlı kalmaz. 
Özellikle de inşaat ve dağıtım trafiğindeki 
tipik sık dönüşler ve manevralarda da, 
çevre koşullarını, trafik durumunu en 
uygun şekilde görebilmek büyük önem 
taşır. Bu nedenle MAN, Ekim 2021 itibari 
ile kamyon serisinin tamamı (TGL, TGM, 
TGS, TGX) için OptiView’u opsiyonel 
olarak sunuyor. 
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Küresel bir teknoloji şirketi olan ZF, binek, 
ticari ve endüstriyel teknoloji sistemleri 
tedarikçisi olarak, gelecek nesil raylı sistem 
çözümlerini İstanbul’daki TÜYAP fuar 
merkezinde 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde 
gerçekleşecek dünyanın üçüncü en 
büyük demiryolu fuarı olan Eurasia Rail’de 
tanıtacak.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek 
olan Eurasia Rail Fuarı’nın, yaklaşık 
200 katılımcı ve 12.000 ziyaretçiye ev 
sahipliği yapması bekleniyor. Kamu ve 
özel sektörde en çok kullanılan ürünlerin 
sergileneceği, uluslararası demiryolu ve 
hafif raylı sistemler üzerine sektördeki 
yeniliklerin nabzının tutulacağı fuarda, 
ZF, 3. Salon’daki B451 numaralı standında 
son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerle 
buluşturacak. 

Fuarla ilgili olarak görüşlerini aktaran 
ZF Services Türk Genel Müdürü Selim 
Aydınlıoğlu; “Eurasia Rail fuarına 
katılmaktan son derece memnunuz. 
Pandemi nedeniyle tüm dünya ekonomisi 
zorlu bir süreçten geçiyor. ZF olarak 
Türkiye pazarının potansiyeline inancımız 
doğrultusunda, raylı sistem teknolojilerine 
yapmayı planladığımız yatırımların 
analizini tamamladık ve ticari fizibilite 
aşamasına geçtik. Önümüzdeki dönemde 
ekonomimize katma değer sağlayacak 
projeleri yavaş yavaş hayata geçireceğiz” 
dedi. Sözlerine devam eden Aydınlıoğlu, 
“Ülkemizde hızla ilerleyen demiryolu, 
metro ve hafif raylı sistem altyapı 
yatırımları göz önüne alındığında, yeni 
araç üreticileri, TCDD ve belediyeler gibi 
sektörel paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz 
projeler hem bizim için hem de toplu 
taşımanın geleceği için önemli bir 
büyüme fırsatıdır” dedi.

ZF, Eurasia Rail’de geleceğin 
teknolojilerini tanıtıyor

ZF, Eurasia Rail Fuarı 3. Salon B451 no’lu standında raylı araçlar için 
geliştirdiği en son ürün ve hizmetleri tanıtıyor. Modüler yapıya sahip 
EcoMet dişli kutusu, amortisör ve çarpışma sönümleyici damper grupları 
yanında connect@rail gibi ZF’nin uzaktan takip çözümleri ve yeni dijital 
çözüm Akıllı Yağ Tapası sergileniyor. Sergilenen teknolojiler, ZF’nin 
geleceğe yönelik yatırımları hakkında ipuçları veriyor.

Gelecek için EcoMet
EcoMet ile ZF, raylı sistemler alanında 
uzun yıllara dayanan tecrübesi 
ile modüler metro dişli kutuları 
için yeni standartlar oluşturuyor. 
Azami 120 km/s hızda çalışan metro 
uygulamalarına yönelik yeni dişli 
kutusu olan EcoMet, esnek kullanım 
seçenekleri ve kompakt yapısı 
sayesinde kolay montaj ve hızlı 
aplikasyon fırsatları 
sunuyor. Ekonomik 
yapısıyla da öne çıkan 
EcoMet, optimize edilen 
gövde tasarımı ile sessiz 
çalışma ve daha uzun 
bakım aralıkları vadediyor.  

Tramvaylar için ZF Çarpışma 
Sönümleyici: Artırılmış güvenlik
Aracın ön ucunda yer alan çarpışma 
sönümleyiciler, ZF’nin raylı 
sistemlerdeki güvenlik çözümlerinin 
kalbini oluşturuyor. Bir çarpışma 
anında özel tasarımı sayesinde enerji 
güvenilir bir şekilde emilir. 
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Ayrıca garda yapılan manevralar ve 
hizmet süresince meydana gelebilecek 
hafif çarpışmalarda bile, çarpışma 
kuvvetleri emilerek araca aktarılması 
engelleniyor. Raylı araçların standart 
çarpışma güvenliği gerekliliklerini (EN 
15227 ve VDV 152) karşılaması amacıyla 
geliştirilen ZF Çarpışma Sönümleyicisi, 
yolcular ve tüm raylı sistem paydaşları 
için yüksek güvenlik sağlıyor. 

Hidrolik Damper: Müşteriye   
özel performans ve tasarım

Modüler bir tasarıma sahip ZF hidrolik 
damperleri, müşterilerin birçok farklı 
ihtiyacına yanıt veren özellikler sunuyor. 
Zorlu çevre koşulları için bakım 
gerektirmeyen farklı valf sistemleri 
paketleri, frekansa bağlı sönümleme 
ve entegre yükseklik sensörü, ZF’nin 
müşterilerine sunduğu özelliklerden 
sadece birkaçıdır. Ayrıca, ZF’nin elektriksel 
olarak değiştirilebilen veya frekansa bağlı 
çalışan sapma damperleri, tekerlekler 

ve raylar arasındaki temas kuvvetlerini 
önemli ölçüde azaltarak, daha az 
aşınmaya neden olur ve böylece araç 
ve ray bakım maliyetlerini düşürür. Bu 
alanda standartları belirleyen ZF, dünya 
çapında kullanım için mükemmel şekilde 
ayarlanmış hidrolik amortisörler sunar.

Kapsamlı durum takip çözümleri: 
connect@rail ve Akıllı Yağ Tapası

ZF’nin durum izleme sistemi connect@
rail, araç bojisindeki Bluetooth 
sensörlerini kullanarak tekerleklerin 
ve rayların durumunu izler.  Bulut 
üzerinden çalışan sistem ile, hızlanma 
ve titreşimler gibi günlük ölçüm 
verilerine dayanarak hasar erken 
tespiti ve onarımı mümkün kılıyor. 
Bu sayede aksama süreleri azaltılır ve 
toplu taşımanın verimli bir şekilde 
çalışması sağlanır. ZF, connect@
rail modüler olarak tasarlanmıştır. 
Müşteri tarafından talep edilirse 
daha fazla sensör, değerlendirme ve 

izleme işlevi eklenebilir. Bu, sistemin 
kısa ve uzun mesafeli trafikte önemli 
bir dizi raylı taşıtta yaygın olarak 
kurulabileceği anlamına gelir. Bağımsız 
ve bakım gerektirmeyen çalışma için 
geliştirilmiştir ve dijital potansiyelini 
etkin bir şekilde kullanır: ZF bulut 
bağlantısı sayesinde veriler kalıcı 
olarak kaydedilebilir, iletilebilir ve 
değerlendirilebilir.

Akıllı Yağ Tapası, filoların bakım 
uygulamalarını dönüştürmek için 
uzaktan izleme ve gerçek zamanlı 
veri bildirimi gerçekleştirerek metro 
taşıtlarının dişli kutusu durum 
analizlerinin takibini sağlıyor. Sisteme 
entegre bir alıcı ve bir verici sayesinde 
herhangi bir raylı sistem uygulamasına 
sorunsuz bir şekilde uyarlanabiliyor. 
ZF, Akıllı Yağ Tapası ile filo güvenilirliği 
iyileştirmeleri, revizyon ve detaylı 
muayene konusunda müşterilerine 
bütünsel bir destek çözümü sağlıyor.
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Ford Otosan tarafından
Türkiye’de üretilen Transit 
Custom’a Euro NCAP’den

‘‘Altın’’ ödül

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford 
Transit Custom, ileri sürüş destek teknolojileriyle 

bağımsız araç güvenliği kuruluşu Euro NCAP 
tarafından ‘Altın’ ödüle layık bulundu. Ford, Türkiye’de 

üretilen Transit Custom ve Transit modelleriyle 
‘Altın’ ödüle sahip ticari van’ları olan tek marka 

konumunda bulunuyor. Transit Custom, Dijital Dikiz 
Aynası, geliştirilmiş yük güvenliği seçenekleri ve yeni 

150 PS 2.0 litre EcoBlue motoru gibi özellikleriyle 
sınıfındaki rakipleri arasında öne çıkıyor.
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Avrupa’da 1 ton segmentinde 1 en çok 
satan ticari van unvanına sahip Ford 
Transit Custom, bağımsız araç güvenliği 
kuruluşu Euro NCAP tarafından ileri sürüş 
destek sistemlerinin değerlendirilmesi 
sonucu en üst derecelendirme olan ‘Altın’ 
ödüle layık görüldü.

Ford, bu yeni ödül ile daha büyük 
Ford Transit’in geçen yıl aldığı Altın 
ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton 
segmentlerinde Altın ödüle sahip ticari 
van’ları olan tek van üreticisi oldu. Ford, 
ayrıca test edilen tüm araçlar arasında 
en yüksek puanları alan Transit ile 
ürün yelpazesinde birden fazla Altın 
ödüle sahip ticari van’ı olan tek üretici 
konumunda yer aldı. 

“Sürücü güvenliği bizim de 
müşterilerimizin de çok önemsediği 
bir konu. Bu nedenle ticari van’larımızı 
her işletmenin çalışanlarını korumaya 
ve trafik kazalarını önlemeye yardımcı 
olacak özelliklerle tasarlıyoruz,” diyen 

Ford Avrupa Ticari Araçlar Genel 
Müdürü Hans Schep şöyle devam 
etti: “Müşterilerimizin işlerine değer 
katmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. 
Ford’un ticari van güvenliği alanındaki 
liderliğinin Euro NCAP tarafından takdir 
edildiğini görmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum.” 

Güvenlik özelliklerinin geliştirilmesi ve bu 
kapsamda Emniyet Kemeri Hatırlatma 2 
teknolojisinin bu yılın başlarında standart 
olarak sunulması gibi iyileştirmeler Transit 
Custom’ın aldığı Altın ödüllendirmesine 
katkıda bulundu. 

Yeni Nesil Transit Custom’ın ise 2023 
başlarından itibaren ilave iyileştirmelerle 
müşterilere sunulması planlanıyor. Yeni bir 
Dijital Dikiz Aynası 2 geri görüşün çoğu 
zaman kısıtlı olduğu panel van, çift kabinli 
van ve servis minibüsü modellerinde 
sürücülere standart dikiz aynalarına 
kıyasla iki kat daha geniş görüş açısı 
sağlıyor. Panel van müşterileri artık uçak 

tipi LED tavan aydınlatmaları sayesinde 
yüklerini daha kolay kontrol altında 
tutabilecek. Zemin altında çekmeceleri 
bulunan pratik bir çift kademeli yük alanı 
da kısa ve uzun dingil mesafeli araçlarda 
isteğe bağlı seçenek olarak sunulacak. 
Ayrıca, şık bir Gri renk tonu da renk 
paletine katılıyor. 

Ford ayrıca Transit Custom Kombi, 
Tourneo Custom ve Transit Nugget 
modelleri için başarısı kanıtlanmış 2.0 litre 
EcoBlue dizel motorunun 3 yeni bir 150 PS 
varyantını tanıtıyor. Altı ileri vitesli manuel 
ve otomatik şanzıman seçenekleriyle 
sunulan yeni motor, Ford’un şehir 
içinde yakıt tüketimini yüzde 5,9’a kadar 
azaltabilen3 48 volt hafif hibrit sistemi için 
de tercih edilebiliyor.

Transit Custom van ve Tourneo Custom 
minibüs modelleri 2021’in ilk dokuz 
ayında trafiğe çıkan 117.014 adetle bu yıl 
Avrupa’da en çok satan Ford aracı oldu. 
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1- Ford Avrupa geleneksel 20 Avrupa 
pazarının satış sonuçlarını 
raporlamaktadır: Avusturya, Belçika, 
İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, 
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
İspanya, Romanya, İsveç ve İsviçre.

2- Sürücü destek özellikleri takviye 
amaçlıdır ve sürücünün dikkatinin, 
muhakemesinin ve araca kumanda 
etme gerekliliğinin yerini almaz.

3- Beyan edilen WLTP yakıt/enerji 
tüketim, CO2 emisyon salım ve 
elektrikli sürüş menzili değerleri, 
Avrupa Konseyi (EC) 715/2007 ve 
Avrupa Birliği (EU) 2017/1151 (son 
değişiklik tarihi) yönetmeliklerinin 
teknik gerekliliklerine ve 
spesifikasyonlarına göre 
belirlenmiştir. Uygulanan standart 
test prosedürleri, farklı araç tipleri ve 
farklı üreticiler arasında kıyaslama 
yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Ford Transit Custom Trend 320 150 PS 
2.0 litre EcoBlue Hibrit altı vitesli manuel 

- resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 
7.2 l/100 km ve resmi homologasyonlu 
CO2 emisyonu 188 g/km WLTP 
değerlerinden başlayarak.

Ford Tourneo Custom Trend 320 150 PS 
2.0 litre EcoBlue Hibrit altı vitesli manuel 
- resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 
7.5 l/100 km ve resmi homologasyonlu 

CO2 emisyonu 195 g/km WLTP 
değerlerinden başlayarak. 

Transit Custom Nugget 150 PS 2.0 
litre EcoBlue Hibrit altı vitesli manuel - 
resmi homologasyonlu yakıt verimliliği 
7.3 l/100 km ve resmi homologasyonlu 
CO2 emisyonu 192 g/km WLTP 
değerlerinden başlayarak.
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Dünyanın endüstriyel lastik odaklı 
tek şirketi olan, Anteo, Eracle, Tegrys 
markalarının yanı sıra Formula, ve Pirelli 
lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri 
üreten Prometeon, ağır ticari araçlara 
özel yeni kaplama markası Pro Retread’i 
geliştirdi.  Müşterilerin ihtiyaç ve talepleri 
göz önüne alınarak geliştirilen ‘Pro Retread’ 
kaplama hizmeti, ağır ticari araçlarda 
marka ve segment fark etmeksizin tüm 
müşterilere hizmet sağlıyor.

Prometeon, ağır ticari araçlara özel 
sunduğu lastik kaplama hizmetini, şimdi 
yeni markası ‘Pro Retread’ altında, farklı 
araç markalarına ve kullanıcıların her 
segmentteki kaplama ihtiyaçlarına hizmet 
verecek şekilde yeniden geliştirdi. 

Prometeon’un yeni kaplama markası ‘Pro 
Retread’, kamyon ve otobüs lastiklerinin 
kullanım ömrünü uzatarak kullanıcıların 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltmalarına 
imkan sunuyor. Pro Retread kaplama 
hizmeti, Prometeon Türkiye bünyesindeki 
yetkili kaplama atölyeleri aracılığı ile tüm 
Türkiye’ye sunuluyor. Bireysel kullanıcı, 
filo veya işletme fark etmeksizin ağır ticari 
sektöründeki her kullanıcı, farklı marka 
ve segmentteki lastiklerini ‘Prometeon 
teknolojisi’ ile kaplatabiliyor. 

Ayrıca “Pro Retread” yetkili atölyelerinde 
Prometec sırt kauçukları ile kaplanan 
Pirelli marka ticari lastikler için, hem 
kaplama sırtı hem de karkasa 1 yıl 
ekstra garanti de sağlanıyor. Lastik 
kaplama hizmeti, filoların lastik 
maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi 
nedeniyle önerilirken, yeni lastik 
almak yerine kaplama hizmeti almak, 
kullanıcıların lastik maliyetlerini %60’a 
varan oranda düşürüyor.

Uslu: “Hem kaplama sırtı, hem de 
karkasımıza 1 yıl ekstra garanti 
sağlıyoruz”

Ağır ticari araçlar sektöründeki 
lastiklerden verim alabilmenin önemli 
yollarından birisinin de lastikleri ilk 
ömrü tamamladıktan sonra birden 
çok kez kaplatabilmek olduğunu 
vurgulayan Prometeon Türkiye, MEA 
ve Rusya Pazarlama Direktörü Faruk 
Uslu, “Bunu yapabilmek için en önemli 
faktör karkasın dayanıklılığıdır. Biz de 
lastiklerimizin kalitesine, performansına 
ve dayanıklılığına güveniyoruz.  

Buna ek olarak Pirelli marka ticari 
lastiklere, yetkili Pro Retread kaplama 

tesislerinde 
Prometeon’un 
yeni markası 
Prometec sırtları ile 
kaplanması durumunda 1 yıl 
ekstra garanti sağlıyoruz. Sağladığımız 
bu garanti hem kaplama sırtı hem de 
karkas için geçerli. Prometec kaplama 
sırtlarımızın desenleri Pirelli marka 
ticari lastiklerimiz ile aynı olduğundan 
bu da kaplanmış lastiklerin çok iyi bir 
performans almasını sağlıyor. Bu sayede 
yeni lastik maliyetinden çok daha düşük 
bir maliyet ile kaplanan karkas, lastiğin 
kullanıcıya olan km başı maliyetini 
düşürüyor. 

Kaplamanın sağladığı tüm bu faydaların 
yanı sıra güvenilir ve yetkilendirilmiş 
atölyelerde yapılan kaplama 
uygulaması çevreye de katkı sağlıyor. 
Satın alınan yeni lastiği kullanıp 
hurdaya çıkarmak yerine bir veya daha 
fazla kere kaplama uygulaması ile 
lastiğin çevreye olan etkisini minimuma 
indirmek mümkün” diye konuştu. 

Prometeon’dan
ağır ticari araçlara
özel garantili ‘‘Pro Retread’’
lastik kaplama hizmeti
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Sürücülerin yolculuk esnasında 
karşılaşabilecekleri akü sorunlarına bir 
telefon yardımıyla hızlı çözüm sunan 
Akümgelsin, İnci Akü’nün kaliteli hizmet 
anlayışını sürücülerle buluşturmaya 
devam ediyor. İnci Akü’nün yenilikçi 
vizyonu ve müşteri odaklı yaklaşımının 
yansıması olan Akümgelsin; mevsim 
geçişlerinde, ansızın ortaya çıkan akü 
değişim ihtiyacında veya yolculuk 
sırasında yani acil akü ihtiyacının olduğu 
her anda devreye girerek sürücülere 
avantaj sağlıyor.

444 5 258 (AKÜ) numaralı hat üzerinden 
aracına en uygun aküyü, güvenilir IVR 
teknolojisi sayesinde telefondan kolayca 
satın alabilen sürücüler, bulundukları 
yerde hizmet alma ve yola güvenle devam 
etme şansı buluyor. 

İnci Akü’nün müşteri odaklı hizmet 
anlayışı ile hayata geçen ve Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun sürücülerin 
bulundukları noktadan akülerini bir 
telefon yardımıyla satın almalarına imkan 
tanıyan yerinde akü hizmeti Akümgelsin, 
beklenmedik durumlara karşı çözüm 
sağlamaya devam ediyor. Soğuk havaların 

kendini hissettirmesiyle doğabilecek akü 
sorunlarında veya yolculuk esnasında 
meydana gelebilecek akü arızalarında 
sürücüler, 444 5 258 (AKÜ) numaralı 
hat üzerinden güvenilir IVR ödeme 
yöntemiyle akülerini satın alma, yerinde 
montaj yaptırabilme ve izole bir hizmet 
alma şansına sahip oluyor.

Binek ve hafif ticari araçların akülerini 
yerinde değiştirerek araçları İnci 
Akü teknolojisiyle buluşturan Akümgelsin, 
akü sektöründe bir ilk olma özelliği 

taşıyor. Akümgelsin’in yeni nesil bir 
hizmet olduğunun altını çizen İnci 
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan 
Elbirlik, “Akümgelsin, hem kişiye özel 
bir hizmet sunması hem de sektörün 
geleneksel alışkanlıklarının ötesine 
geçmesi sebebiyle bizim için çok değerli 
bir iş kolu. Müşterilerimizin gözünden 
bakarak yolculukları sırasında ihtiyaçları 
olabilecek hizmetleri, İnci Akü teknolojisi, 
deneyimi ve güveniyle sunmaya devam 
ediyoruz. Onların yolculuk deneyimine 
ortak olmak üzere geliştirdiğimiz 
bu yenilikçi uygulamamızın, hayata 
geçtiği tarihten itibaren aldığı olumlu 
yansımalardan oldukça memnunuz. 
Teknolojik donanımıyla uzun vadeli ve 
kaliteli ürünler tasarlayan ve bu ürünlerin 
kullanım sahasına yönelik müşteri iç 
görüleriyle hizmetler geliştiren bir 
şirket olarak Akümgelsin’i Türkiye’nin en 
çok tercih edilen akü perakendecisine 
dönüştürme hedefimizde hızla ilerliyoruz.” 
açıklamalarında bulundu.

Akümgelsin’in 444 5 258 numaralı hattını 
arayan sürücüler, araç bilgilerini ve 
lokasyonlarını uzman ekibe aktarıp doğru 
ürünü telefondan satın alabiliyor, aracın 
bulunduğu yere en yakın İnci Akü yetkili 
servisi ise hızlıca aküyü ulaştırarak yerinde 
montajını gerçekleştiriyor. Sürücüler 
yerinde akü montaj seçeneğiyle pandemi 
döneminde izole bir hizmet alma ve hızlı 
bir şekilde yolculuklarına devam etme 
şansı yakalıyor.

‘‘Akümgelsin’’
beklenmedik durumlara karşı 

bir telefon kadar yakında
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Mercedes-Benz GenH2 Kamyon 
aldığı yol testi izniyle önemli bir 

dönüm noktasına ulaştı. Bu izin ile 
birlikte GenH2 Kamyon’un testleri 

Rastatt yakınlarındaki B462 yoluna, 
yani kamuya açık yollara taşınıyor. 

Daimler Truck ayrıca Avrupa’da, 
Japonya’da ve Kuzey Amerika’da en 
geç 2039 yılından itibaren sunacağı 

tüm yeni araçların sürüş sırasında 
(“Depodan tekerleğe”)

karbon nötr olan araçlardan 
oluşmasını hedefliyor.

Ürettiği araçlarının elektrifikasyonu için 
sürekli olarak teknoloji stratejisini takip 
eden Daimler Truck, önemli bir dönüm 
noktasına ulaştı. Alman makamları, 
hidrojen bazlı yakıt hücreli Mercedes-
Benz GenH2 Kamyon’un geliştirilmiş olan 
prototipinin Ekim ayı itibarıyla kamuya açık 
yollarda kullanımına izin verdi. Daimler 
Truck, 2020 yılında tanıtılan Mercedes-
Benz GenH2 Kamyon’un testlerine Nisan 
ayında şirketin test pistlerinde başlamıştı. 
Seri üretim versiyonunda yakıt ikmali 
yapmadan 1.000 kilometre ve üzerinde bir 
menzile ulaşması hedeflenen kamyon, bu 
testlerde şimdiye kadar binlerce kilometreyi 
başarıyla kat etti. Şimdi ise testler, Rastatt 
yakınlarındaki B462 yoluna, yani kamuya 
açık yollara taşınıyor. Burada, eWayBW 
projesi kapsamında yük kamyonlarına 
elektrik verilerek havai hat kamyonlar 
çalışma sırasında test edilecek. Projede 
ayrıca tamamen batarya elektriğiyle çalışan 
Mercedes-Benz eActros ile diğer üreticilerin 
havai hat kamyonları ve yakıt hücreli 
kamyonları arasında karşılaştırmalı testler 
de gerçekleştirilecek. Daimler Truck’ın havai 
hat kamyon üretmeye yönelik herhangi bir 
planı bulunmuyor. 

İlk teslimatlar 2027’de planlanıyor
Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’un yol 
kullanım izni almasıyla birlikte Daimler 
Truck, seri üretime giden yolda önemli 
bir kilometre taşını geride bırakırken 
ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un da 
2027 yılından itibaren müşterilere 
teslim edilmesi bekleniyor. Daimler 
Truck ayrıca Avrupa’da, Japonya’da ve 
Kuzey Amerika’da, en geç 2039 yılından 
itibaren sunacağı tüm yeni araçların 
sürüş sırasında (“Depodan tekerleğe”) 
karbon nötr olan araçlardan oluşmasını 
hedefliyor. Daimler Truck, bu hedefe 
ulaşmak için elektrikli araç teknolojileri 
olan enerjisini batarya veya hidrojen bazlı 
yakıt hücresinden alan tahrik sistemlerini 
kullanarak çift kollu bir strateji izliyor. 
Daimler Truck, teknolojileri bu şekilde 
birlikte kullanarak müşterilerine özel 
kullanım senaryoları için en iyi araç 
seçeneklerini sunuyor. Yük hafifledikçe 
ve mesafe kısaldıkça batarya elektrikli 
kamyonların kullanılma olasılığı artarken 
yük ağırlaştığında ve mesafe uzadığında 
hidrojen bazlı yakıt hücreli kamyonlar 
daha fazla tercih edilecek.

Daimler Truck’ın hidrojen bazlı 
yakıt hücreli kamyonu yol 

kullanım izni aldı
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Renault Trucks, Türkiye lasnmanını 
gerçekleştirdiği yeni T, T High, C ve 

K araçlarını ülke çapında ticari araç 
filoları ile buluşturuyor.  Renault 

Trucks’ın yıllardır sürdürdüğü 
kesintisiz gelişim stratejisinin devamı 
olarak sunduğu yeni araç modelleri, 

dış tasarımı ile daha iddialı iken daha 
fazla konfor ve verimlilik sunuyor. 

Lansmanın ardından tüm dünyada 
ticari araç kullanıcılarının beğenisini 
toplayan yeni modeller, şimdi Türkiye’de 
sergileniyor. Yeni T, T High, C ve K araçları, 
12 ilde sırasıyla İstanbul, Mersin, Adana, 
Hatay, Bursa, Kocaeli, Bolu, İzmir, Denizli, 
Antalya, Kayseri ve Ankara’da ticari araç 
kullanıcıları tarafından incelenecek. 

Yeni Renault Trucks araçları, dış 
tasarımlarındaki değişimler ve kabin içi 
konforun arttırılmasının yanı sıra yakıt 
tasarrufu, dayanıklılık, maksimum çalışma 
süresi ve satış sonrası hizmetlerdeki 
yenilikler gibi önemli toplam çözüm 
geliştirmelerini bir arada sunuyor. 

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, konuyla ilgili 
olarak;  “Yeni TCK serimiz ile sadece 
yeni araç modelleri sunmuyor, gelişmiş 
toplam taşımacılık çözümleri sayesinde 
müşterilerimizin karlılıklarını arttırıyoruz. 
Taşımacılık profesyonelleri ile sürücülerin 
değişen ve gelişen ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılayan araçlarımız, toplam sahip 
olma maliyetlerinde arttırılan avantajlar 
sunuyor” diye belirtti. 

Bursalıoğlu; “Filo yöneticileri için her 
yönden daha gelişmiş araçlar ile  yüksek 
tasarruf ve güvenli iş yönetimi sunuyoruz. 
Öte yandan yeni Renault Trucks araçlar 
için bayi ve satış sonrası hizmetlerde köklü 
değişimler olacak” diye ekledi. 

Yeni araçlar ile satış sonrası hizmetlerde 
birçok gelişimin de yaşanacağına 
değinen Renault Trucks Türkiye’de 
Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Özgür Fırat; 
“2022 yılından itibaren sunmaya 
başlayacağımız uzaktan bağlı hizmetler 
ile araçlarımızın hizmet süresini arttıran 
müşteri çözümlerimizi geliştiriyoruz. 
Optifleet Filo Yönetim Sistemi, bağlantılı 
bakım planı, uzaktan bağlantılı 
servisler ve Excellence Predict gibi 
çözümler ile müşterilerin toplam sahip 
olma maliyetlerini minimize eden 
hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız. 
Yetkili bayilerimiz ile 12 ilde 
gerçekleştirdiğimiz araç lasnmanlarımız 
sırasında yeni araçlarımız ve satış sonrası 
hizmet gelişimlerindeki detayları birlikte 
aktaracağız” şeklinde belirtti.

Yeni Renault Trucks
T, C, K serileri Türkiye turunda



54 RADÜS DERGİSİ   2021

Pirelli, BMW Group ve Birdlife 
International, Endonezya’nın doğal 

ekosistemine katkı sağlayacak

Milano, Münih, Cambridge – Pirelli ve BMW Group Endonezya’da 
ormansızlaşmaya yol açmadan uzun vadeli sürdürülebilir doğal 

kauçuk üretimini desteklemeyi amaçlayan üç yıllık bir proje için BirdLife 
International ile iş birliği yapıyor. Dünya çapında biyolojik çeşitliliği, 

habitatları ve kuşları koruyan sivil toplum kuruluşu BirdLife International 
Endonezya ormanlarındaki yerel topluluklara, doğal ekosistemin 

korunmasına ve nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin korunmasına 
yönelik çalışmalarda iki yeni proje ortağı tarafından desteklenecek. 

Endonezya’daki proje PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki) adlı 
bir yerel konsorsiyumun koordine ettiği bazı sivil toplum kuruluşları 

tarafından yürütülüyor. Doğal kauçuk üretimi Endonezya’da yerli nüfusun 
geleneksel gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor.
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Proje, yaklaşık 1.350 farklı hayvan 
türünün barındığı Sumatra adasındaki 
Hutan Harapan yağmur ormanlarının 
bir kısmında konumlanıyor. Proje 
kapsamında çiftçilerin toprak 
haklarını koruyarak ve kadın haklarını 
destekleyerek yerli topluluğun yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi, 2.700 hektarlık 
alanın ormansızlaşmadan korunması 
ve nesli tükenmekte olan pek çok türün 
korunması amacıyla çeşitli girişimler 
yürütülecek. Bu çalışmalar Pirelli, BMW 
Group ve BirdLife International’ın kurucu 
üyesi olduğu, doğal kauçuk sektörünün 
sürdürülebilir gelişimine yönelik çok 
paydaşlı Küresel Sürdürülebilir Doğal 
Kauçuk Platformunun (GPSNR) hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilecek. 

BAŞLICA PROJE ÇALIŞMALARI 

Pirelli, BMW Group ve BirdLife 
International tarafından sunulan projeye 
yerel topluluklar, resmi kuruluşlar ve 
doğal kauçuk değer zincirinin tamamı 
olmak üzere çok sayıda paydaşın 
katılması öngörülüyor.

Üç yıllık program aşağıdaki konular 
dahil pek çok çalışmayı kapsayacak:

Tarımsal ormancılık yaklaşımı: 
Doğal kauçuk bağlamında Küresel 
Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platformu 
(GPSNR) tarafından desteklenen 
tarımsal ormancılık yaklaşımıyla aynı 
alanda farklı ürünler yetiştirerek geliri 
çeşitlendirme, biyolojik çeşitliliği 
koruma, toprak verimliliği, döngüsel 
bakış açısıyla kaynaklardan fayda 
sağlama ve karbon ayırma arasındaki 
ilişkilerin optimize edilmesi.

İyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural 
Practices - GAP): Çevreyi, üretkenliği 
ve küçük çiftçilerin yaşam ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesini desteklemek 
için küçük çiftçilere ürün yetiştirme 
ve hasat konularında en iyi uygulama 
eğitimleri verilmesi. 

Yerel toplulukların katılımı: Bölgede aktif 
çiftçi ailelerinin yerel haklarının belirlenmesi, 
bu haklara saygı gösterilmesi ve korunması 
süreçlerine katılmalarının sağlanması. 
Ormanları koruma: Koruyucular, insansız 
hava araçları ve uydu kontrol teknolojileri 
aracılığıyla ormanlık alanların izlenmesi ve 
doğrudan kontrol edilmesi.

Kadınların güçlenmesi: Özellikle doğal 
kauçuğun sürdürülebilir yönetimi, 
biyolojik çeşitliliğin ve ormanların 
korunması ile bağlantılı çalışmalar 
aracılığıyla sonuçta potansiyel yeni 
roller üstlenebilmeleri için kadınlara 

yönelik beceri geliştirme workshop’ları 
düzenlenmesi. Hayvanların bakımı ve 
korunması: Yerel toplulukların aktif orman 
ve biyolojik çeşitliliği koruma rollerinde 
katılımıyla Sumatra kaplanı, miğferli 
guguk kuşu, yaprak kuşu ve çevik gibbon 
maymunu gibi en fazla risk altındaki 
hayvan türlerinin sayımı ve izlenmesi.

Pirelli Sürdürülebilirlik ve Geleceğin 
Mobilitesinden Sorumlu Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera 
şöyle konuştu: “Bu proje daima Pirelli’nin 
çalışmalarına yol gösteren şeffaflık ve 
somutluk ilkelerini temel alarak geliştirildi. 
BMW Group ile birlikte BirdLife’ın 
hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz. 
Toplulukların, biyolojik çeşitliliğin ve 
iş dünyasının birbirini destekleyerek 
gelişeceğine inanıyoruz. Doğal kauçuk 
üzerinde her açıdan sürdürülebilir etki 
yaratmayı amaçlayan bu projenin aktif 
bir parçası olarak ortak sosyal ve çevresel 
değer yaratabileceğiz.”

“Bir premium otomotiv üreticisi olarak 
sürdürülebilirliğe öncülük etmeyi ve 
tedarik zincirlerimizde aktif sorumluluk 
almayı amaçlıyoruz. İklim değişikliğiyle 
mücadelede biyolojik çeşitliliği ve tropikal 
yağmur ormanlarının korunmasını 
desteklemek için hedefli önlemler 
alıyoruz” diyen BMW AG Satınalma ve 
Tedarikçi Ağından Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Andreas Wendt, şöyle 
devam etti: “Endonezya’daki projemiz 
insanların ve yerel ekonominin doğayla 
daha fazla uyum içinde çalışmasına 
yardımcı olacak. Ayrıca geleneksel 
doğal kauçuk yetiştirme yöntemlerini 
daha profesyonel hale getirerek yerel 
toplulukları destekleyecek.”
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Great Place to Work® değerlendirdi: 
DHL Express Türkiye, kadınlar için 

Türkiye’nin En İyi İş Yeri seçildi
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Great Place to Work®, Türkiye’de 
kadınların çalışabileceği en iyi iş 

yerlerini açıkladı. İlk kez yayınlanan 
listede 500’den fazla çalışanı olan 

şirketler kategorisinin lideri DHL 
Express Türkiye oldu. 30 yıla yakın 

süredir dünya çapındaki En İyi 
İşverenleri belirleyen Great Place to 

Work Enstitüsü’nün Türkiye özelinde 
yaptığı araştırmada, 500’den fazla 

çalışanı olan şirketler arasında ödüle 
layık görülen DHL Express Türkiye, 

bu başarısını DHL’in kadınları 
desteklemeye ve geliştirmeye 
adanmış programı DHL4Her 

sayesinde elde etti. 

Hava taşımacılığı sektöründe Türkiye’de 
40 yıldır hizmet veren DHL Express 
Türkiye, DHL4Her ile potansiyellerini 
tam kapasite ortaya koyabilmeleri için 
kadınları güçlendirmeyi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda öncü olmayı 
hedefliyor.  Great Place to Work®’ün, 2021 
yılında 1500’ün üzerinde kadın çalışan 
tarafından yapılan değerlendirmeleri 
analiz ederek ilk kez belirlediği listede 
birinci olan DHL Express Türkiye, kadın 
çalışanlarını cesaretlendirmeyi ve 
kadınların her kademede görünürlüklerini 
artırmayı taahhüt ediyor. 

Mustafa Tonguç: “Harika Bir İş Yeri 
olmayı sürdüreceğiz”

Özellikle lojistik gibi erkeklerin daha 

yoğun çalıştığı düşünülen bir sektörde 
bu başarılarının mutluluk verici 
olduğunu belirten DHL Express Türkiye 
Genel Müdürü Mustafa Tonguç, 
“Great Place to Work’ün bu kıymetli 
ödülü, çalışanlarımızın iş yerlerindeki 
deneyimlerine dayalı bir araştırmanın 
sonucunu ortaya koyuyor. DHL Express 
Türkiye olarak her zaman kadınlar için 
‘Harika Bir İş Yeri’ olma deneyimini 
sürdüreceğiz.” dedi.  Great Place to Work® 
sertifikası almaya hak kazanan 91 şirket 
arasından “2021 Kadınlar için Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri” listesine giren 21 şirket 
değerlendirilirken hem tüm çalışanlar 
için hem de kadın çalışanlar özelinde en 
az yüzde 80 Trust Index© skoruna sahip 
organizasyonlar dikkate alındı.

Eyüp Toprak: Listeye giren 
şirketler, kadınlar için yüksek 
güven kültürü oluşturdular

“2021 Kadınlar için Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri” listesindeki şirketlerin, 
kadın çalışanlar özelinde destekleri 
ve uygulamalarıyla yüksek bir güven 
kültürü sağladıklarını belirten Great Place 
to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel 
Müdürü Eyüp Toprak, “Metodolojimizin 
temelinde yer alan Trust Index© çalışan 
anketi uyguladığımız organizasyonlarda, 
Great Place to Work® listesinin üst 
sıralarında yer alan firma çalışanlarının 
güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve 
takımdaşlık alanlarında yüksek güven 
kültürü deneyimlediklerini görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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Adıyaman Belediyesi, yeni araç 
alımında tercihini, çarpışma 
önleyici fren asistanı ve dönüş 
yardımcısı gibi yüksek teknolojili 
öncü güvenlik donanımlarıyla ilkleri 
sunan Mercedes-Benz Conecto 
Solo’dan yana kullandı. Teslim 
edilen yeni otobüslerde ayrıca, 
Covid-19 salgınına karşı yeni 
antiviral etkili yüksek performanslı 
aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler de 
kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor. 

Adıyaman Belediyesi, toplu ulaşım 
hatlarında kullanılmak üzere 5 adet 
2021 model Mercedes-Benz Conecto 
Solo aracı, Adıyaman Belediye binasında 
düzenlenen törenle teslim aldı. Adıyaman 
halkına hizmet verecek olan Mercedes-
Benz Conecto Solo; şehir içi otobüs 
sektöründe Türkiye’de ilk defa sunulan 
çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş 
yardımcısı gibi güvenlik donanımlarıyla 
fark yaratıyor. Dünyanın en modern 
otobüs fabrikalarından olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-
Benz Conecto Solo, tam alçak tabanlı 
yapısıyla geniş bir iç mekâna sahipken; 
ekonomik ve çevreci E6 motoruyla 
benzersiz yakıt ekonomisi sağlayan 
reküperasyon (geri kazanım) modülünü 
de barındırıyor. Sadece yeni Conecto 
otobüslerinde bulunan bu modül 
sayesinde otobüsün gazsız sürüş ve 
frenleme sırasında depoladığı enerji, ilave 
yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor. Yangın 
ikaz ve söndürme sistemi, engelli rampası, 
otomatik klima sistemi gibi pek çok 
aksesuarla donatılan Conecto Solo, yüksek 
güvenlik ve konfor standartlarını bir üst 
basamağa taşıyor.

Adıyaman Belediyesi’ne
5 adet Mercedes-Benz Conecto 
Solo teslimatı gerçekleştirildi
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Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve 
Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 
düzenlenen törende otobüsleri Adıyaman 
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve 
Adıyaman Ulaşım Hizmetleri Müdürü 
Metin Doğan’a teslim etti. 

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve 
Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 
törende yaptığı konuşmada “Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında 
açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanarak 
büyük bir ivme yaşadığımız şehir içi 
otobüs satışlarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Dünyanın en modern otobüs 
fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen Conecto Solo 
araçlarımızın ileri güvenlik teknolojileri 
sayesinde Adıyamanlılar, trafikte güvenli 
ve konforlu bir şekilde seyahat edecekler. 
Conecto Solo’nun geniş yolcu kapasitesi 
sayesinde Adıyaman halkı sosyal 
mesafelerini koruyarak gönül rahatlığıyla 
ulaşımlarını sağlayacak. Yeni otobüslerde 
ayrıca, Covid-19 salgınına karşı yeni 
antiviral etkili yüksek performanslı 
aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler de 
kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor. 
Düşük yakıt tüketiminin sağladığı 
uygun işletim maliyetleri ve yüksek ürün 
kalitesiyle Conecto Solo otobüslerimizin 
Adıyaman Belediyesi’ne uzun yıllar 

boyunca hizmet edeceğinden eminiz. 
Adıyaman halkının ulaşım ihtiyaçlarında 
Conecto Solo otobüslerimizi tercih ederek 
konfor ve güvenliği önceliklendiren 

Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür 
ediyoruz. Adıyaman halkının sağlıklı 
günlerde araçlarımızla seyahat etmelerini 
temenni ediyoruz.” dedi. 

Adıyaman Belediyesi Başkanı Dr. 
Süleyman Kılınç; “Belediye olarak otobüs 
tercihimizde; dayanıklılığa, konfora, 
güvenliğe ve işletim maliyetlerine dikkat 
ediyoruz. Mercedes-Benz markası, 
Türkiye’de sadece Conecto araçlarda 
standart olarak sunduğu yeni güvenlik 
donanımlarıyla hem yolcuları hem 
de işletmecileri düşünüyor. Euro 6 
motoruyla çevre dostu olması ve yakıt 
ekonomisi, Conecto’yu tercih etmemizde 
büyük rol oynadı. Toplu taşımadaki 
sorunları en aza indirmek ve yoğun 
hatlarda sefer sayılarını arttırmak adına 
araç filomuza ilk kez Mercedes-Benz 
markalı otobüsler katarak toplamda 
47 otobüs ile halkımızın ulaşım 
ihtiyacını karşılayacağız. Bu teslimatın 
gerçekleşmesinde emeği geçen tüm 
Mercedes-Benz Türk yetkili-lerine 
teşekkürlerimi sunarken; yeni otobüs-
lerimizin Adıyamanlılara hayırlı olmasını, 
bu otobüslerle güzel ve sağlıklı günlerde 
seyahat etmelerini diliyorum.” dedi.
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Otobüslerin içindeki hava, iki 
dakikada bir tamamen yenileniyor
Mercedes-Benz, örnek niteliğinde 
güvenlik donanımları sunmaya devam 
ediyor. Covid-19 pandemisine karşı 
otobüslere takılan yeni iklimlendirme 
sistemi bu güvenlik donanımlarının 
başında yer alıyor. Mercedes-Benz 
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan 
Şubat 2021 itibarıyla çıkacak tüm şehir 
içi otobüslerde aktif filtreler standart 
donanım oldu. Adıyaman Belediyesi’ne 
teslim edilen Mercedes-Benz Conecto 
Solo otobüsler de bu aktif filtre yazılımı 
ve aktif filtrelere sahip.

Mercedes-Benz otobüslerinin yeni 
filtre teknolojisi, yayılım riskini en aza 
indirmek için tasarlandı. Tam otomatik 
iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki 
havayı sürekli olarak değiştiriyor. Her iki 
dakikada bir aracın içindeki hava sürekli 
ve tamamen yenileniyor. Ofislerde en az 
saatte bir, diğer yaşam ortamlarında ise 
en az iki saatte bir havanın yenilendiği 
düşünüldüğünde, Mercedes-Benz 
otobüslerinin yeni yazılım ve filtrelerinin 
üstün teknolojisi daha iyi anlaşılıyor.

Yeni iklimlendirme sistemine sahip 
filtrelerin olduğu otobüslerin ön ve arka 
kapısına yapıştırılan logolu özel etiket ile 
yolcular, araca binmeden önce aktif filtre 
varlığının kontrolünü sağlayabiliyor.

Şehir içi yolcu taşımacılığındaki 
iddialı modeli Conecto ile şehirde yeni 
güvenlik standartları belirleniyor

Conecto’nun standart donanımında 
bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), 
EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve ESP 
(Elektronik Stabilite Programı) yol 
boyunca seyir güvenliğini sağlıyor. Şehir 
içi otobüs taşımacılığına özel olarak 
geliştirilen, patenti Mercedes Benz’e ait 
olan ve dünyada ilk kez Mercedes-Benz 
otobüslerde kullanılan PBA - Preventive 

Brake Asist (Ön Çarpışma Önleyicisi) 
ve SGA - Side Guard Asist (Dönüş 
Yardımcısı) Conecto’da standart olarak 
sunulmaya başlandı. Ön çarpışma 
önleyicisi herhangi bir olası çarpma 
tehlikesine karşı önce sürücüyü uyarıyor, 
tehlikenin devam etmesi halinde şehir 
içi yolcu taşımacılığına uygun olarak 
kademeli bir frenleme sağlıyor. Dönüş 
yardımcısı ise dönüşlerde kritik durumları 
zamanında algılamaya yardımcı oluyor ve 
yayalar, bisikletliler gibi korumasız trafik 
katılımcılarının güvenliğini özellikle de 
şehir içi trafikte büyük ölçüde arttırıyor. 
Otomatik şanzımana entegre 5 kademeli 
retarder, aracın fren sistemi ile birlikte 
sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve 
fren mesafesini kısaltıyor, fren balatası 
ömrünü uzatıyor. Conecto, yenilikçi 
ve hafifletilmiş karoserisi sayesinde 
boyutlarındaki artışa rağmen artık daha 
düşük ağırlığa sahip. Mercedes-Benz 
mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan 
yeni karoseri yapısı ile üst gövdenin bir 
kaza durumunda garanti etmesi gereken 
“hayatta kalma alanını” sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen ve kullanıcısına en 
üst düzeyde güvenlik, konfor, ergonomi, 
güç/performans sunan şehir içi otobüsü 
Conecto, ekonomi ve yüksek kazanç için 
gerekli tüm şartları yerine getiriyor. En 
üst düzeydeki sağlamlık ve dayanıklılık 
kriterlerine uygun olan Conecto, 
kataforez daldırma boya tesisinde 
gördüğü işlem sayesinde korozyona karşı 
en son teknolojiyle korunuyor.
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Özka
Lastik 
Kuzey 

Amerika’da 
Zirai ve iş makinesi lastikleri 
sektöründe güçlü üretimiyle 

Türkiye’nin sanayi devleri 
arasında yerini alan ÖZKA 

Lastik, Kuzey Amerika’nın en 
önemli tarım fuarlarından 

Expo AgroAlimentaria’da boy 
gösterdi. 9-12 Kasım 2021 tarihleri 
arasında Meksika-Guanajuato’da 

gerçekleşen fuar, tüm dünyadan 
sektör devlerini buluşturdu. Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her 

geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı 
ile tüm dünyada büyümesini sürdüren 
ÖZKA Lastik, tarım sektörünün en 
prestijli buluşma noktalarından olan 
Meksika Expo AgroAlimentaria’da 
fark yaratan konvansiyonel ve radyal 
lastikleri ile yerini aldı. 100 m2 açık 
alanda sergilenen ürünler, ağırlıklı olarak 
tarım sektörünün kullanımına uygun 
zirai lastiklerden oluştu. Hedef pazarları 
arasında Meksika’yı belirleyen ÖZKA 
Lastik, bölgede pazarın analiz edilmesi, 
potansiyellerin keşfedilmesi, ürün gamının 
ve marka imajının sergilenmesi adına 
önemli bir adımı fuar organizasyonu ile 
gerçekleştirdi. 52 ülkeden 120.000’i aşkın 
ziyaretçinin dahil olduğu fuarda yoğun bir 
ilgiyle karşılaşan marka, Meksika ve Kuzey 
Amerika’nın yanı sıra dünyanın çeşitli 
bölgelerinden gelen sektör temsilcileriyle 
buluştu. ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Rıza Kanık, gördükleri ilgiden son 
derece memnun olduklarının altını çizerek 
pazarda söz sahibi olmak adına verimli 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Türkiye’nin gururu ÖZKA Lastik, 
dünya markası olma yolunda ilerliyor 
Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 
1991 yılında faaliyetlerine başlayan ve 
Kocaeli’nde yaklaşık 200.000 m2’lik alanda 
3 ayrı fabrika ve depoya sahip olan ÖZKA 

Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi 
ve genişleyen satış & dağıtım ağı ile 
büyümesini sürdürüyor. İlk lastik üretimine 
başladığı 2005 yılında günlük 15 ton 
üretim gerçekleştiren ÖZKA Lastik’in her 
geçen yıl artan günlük üretim kapasitesi 
2021 yılı itibarıyla tamamladığı yatırımlarla 
birlikte % 55’lik bir artış göstererek 
200 tona ulaşıyor. Marka, yeni üretim 
bantlarının da devreye sokulmasıyla 2021 
yılı sonunda bir önceki yılın cirosuna 
kıyasla % 61 oranında büyüme öngörüyor. 
Daha çok değişim pazarında faaliyet 
gösteren ÖZKA Lastik’in yurtiçinde zirai 
ve iş makinası lastiklerinde pazar payı % 
40. Üretiminin 65%’ini dünyada 80’den 
fazla ülkeye ihraç eden ÖZKA Lastik’in 
en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 
arasında Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, 
Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, 
Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus 
yer alıyor. 2022 yılı itibarıyla Meksika, 
Brezilya ve Güney Afrika pazarlarında da 
ihracatını artırmayı hedefleyen marka; 
ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak 
ve hedef pazarlarda marka yatırımı 
yaparak bir dünya markası olma hedefine 
doğru ilerliyor. Hedeflediği pazarlar 
doğrultusunda kapasite yatırımları 
gerçekleştiren ÖZKA, 2022 yılı itibarıyla 
devreye alınacak olan üretim süreçlerine 
yönelik yeni yatırımları ile beraber üretim 
kapasitesini % 14 daha artırmayı planlıyor.
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Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım ağı daha da büyüyor:

Petrol Ofisi’nden
bir günde 4 istasyon açılışı

Türkiye akaryakıt 
sektörünün geleneksel 

lideri Petrol Ofisi, 
yatırımlarına ve 
büyümesine hız 

kesmeden devam 
ediyor. Petrol Ofisi son 

olarak İstanbul’da 
birbiri ardına yaptığı 4 

açılışla istasyon adedini 
1.900’ün üzerine taşıdı.
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Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol 
Ofisi’nin yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği 
ilkler, attığı güçlü adımlar ile her zaman ve 
her koşulda sektörüne örnek olduğunun 
altını çizdi. Petrol Ofisi Perakende 
Direktörü Yiğit Meral de, istasyon ağının 
sayısal olarak gelişiminin yanı sıra 
hizmet ve fiziki alanlarda kaydettikleri 
geliştirmelere, yeniliklere de dikkat çekti.

Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük 
dağıtım ağına katılan son 4 istasyonun 
açılışları, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 
gerçekleşti. 12 Kasım Cuma günü 
gerçekleştirilen açılışlara, Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper, Perakende Direktörü 
Yiğit Meral ve şirket yöneticileri katıldılar.   

İlk açılış töreni, Tuzla Çayırlar Mevkii’nde 
bulunan Güvenal Petrol’de Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk ve 
diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev 
sahipliğinde düzenlendi. Sonraki tören 
Tuzla Aydın Yolu Caddesi üzerindeki 
Mirap Akaryakıt’ta Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Mirap ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin katılımları ile yapıldı. Günün 
üçüncü töreni ise Kartal Üsküdar 
Caddesi üzerindeki Dokuz Palmiyeler 
istasyonunda Şahin Yergün ve acente 
Öncay Yalçın’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşti.  Günün son açılışı ise 
Sancaktepe Veysel Karani Caddesi 
üzerindeki Başak Akaryakıt’ta, firma 
sahipleri Murat Daylan ve Mehmet 
Daylan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

“Yürüttüğümüz stratejiyle 
hem istasyon mozaiğimizi 
renklendiriyor, hem de sayısını 
arttırıyoruz”

Petrol Ofisi’nin pandemi koşullarında da 
yatırımlarını aralıksız sürdürerek, lideri 
olduğu sektörlerde örnek olmaya,  güçlü 
konumunu daha da geliştirmeye devam 
ettiğini belirten Petrol Ofisi CEO’su 
Selim Şiper, “Petrol Ofisi kurulduğu 1941 
yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü 
yatırımlar, imza attığı yenilikler ve 
geliştirmelerle ülkesine katkı sağlamaya, 
sektörüne öncülük etmeye devam 
etmiştir. 2017 yılının sonlarına doğru 1.680 
olan istasyon sayımız bugün 1.900’lü 
rakamlara ulaştık. Son 4 yıldır bu alanda 
yürüttüğümüz strateji ile hem istasyon 
mozaiğimizi renklendiriyor hem de 
sayısını arttırıyoruz.  İstasyonlarımızı ürün, 
hizmet ve altyapı yatırımlarımızla sürekli 
geliştirmeye devam ettik. Nitekim tüm 
bu çalışmalarımız, müşteri memnuniyeti 

deneyimi alanında aldığımız ödüllerin yanı 
sıra satışlarımıza da somut olarak yansıyor. 
Her alanda ve her koşulda ülkemize katkı 
sağlamaya, sektörümüze örnek olmaya 
devam ediyoruz” dedi. 

“Bayi ağımızı genişletmeye ve 
yatırımlarımıza güçlü adımlarla 
devam etmeye kararlıyız”

Petrol Ofisi Perakende Direktörü 
Yiğit Meral de, “Marka ve pazarlama 
yatırımlarımızı güçlü bir şekilde 
sürdürüyoruz. Aynı paralelde fiziki 
yatırımlarımızla da başta istasyon, 
market ve tuvaletler olmak üzere büyük 
bölümünü tamamladığımız önemli 
yenileme çalışmaları yürütüyoruz. 

Geliştirdiğimiz MarketPlus konseptimizin 
yanı sıra Market ve Migros Jet’ler ile 
müşterilerimize istasyonlarımızda 
kaliteli ürün ve hizmetlere 7/24 erişim 
imkânı sunuyoruz. Bunun yanında 
pratik ve taze lezzetler sunan Kap Bi’ Tat 
markamızı yarattık. Tchibo iş birliğimiz 
ile istasyonlarımız, keyifli birer mola 
noktasına dönüştü. Keza Western Union 
iş birliğimiz, istasyonlarımızı birer para 
transfer noktalarına da dönüştürüyor. 
Hepsiburada ile iş birliğimizde de 
istasyonlarımız birer Hepsimat, yani 
teslimat noktası oldu. Dolayısıyla hem 
bayi ağımızı genişletmek hem de her 
alandaki yatırımlarımızı güçlü adımlarla 
sürdürmekte kararlıyız” şeklinde konuştu. 
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GEFCO Türkiye, ayrıca Fransa’daki Vesoul 
ve Almanya’daki Bochum şehirlerinden 
İzmir’e uluslararası karayolu taşımacılığı 
hizmetinin yanı sıra yedek parçaların 
yurt içinde dağıtımını da yönetecek. 
GEFCO, Türkiye’deki Autoport ve 
yeni açılan Yarımca limanlarında ve  

GEFCO araç stok sahalarında araç 
kontrol işlemlerini tamamlayacak. 
Kontrolleri biten araçların, zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlamak için Türkiye 
ve Kuzey Kıbrıs’taki 40 şehirde 152 
noktadaki bayilere doğrudan teslimatı 
sağlanacak. 

GEFCO, ayrıca Groupe PSA Türkiye yedek 
parça nakliyeleri için kapıdan kapıya 
uluslararası ve yurt içi komple taşıma 
(FTL) ve acil nakliyeler için  de kara 
yolu ile Time Critical hizmeti verecek.  
Uluslararası karayolu taşımacılığı 
Fransa’daki Vesoul ve Almanya’daki 
Bochum şehirlerinden Türkiye’deki İzmir 
şehrine sağlanacak. Ayrıca, Türkiye’nin 
yedi büyük kentinde dokuz noktaya 
yedek parça dağıtımı yapılacak.

GEFCO Türkiye Genel Müdürü Stefano 
Pollotti konuyla ilgili şöyle konuştu: 
“Groupe PSA Türkiye ile bu önemli 
ve stratejik sözleşmeyi imzalamaktan 
gurur duyuyoruz. Ekibimiz, Groupe PSA 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için 
en yüksek kalitede hizmet ve çözüm 
sağlamayı taahhüt ediyor. Birlikte 
büyümeyi sürdürmeyi dört gözle 
bekliyoruz.”

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier 
Cornuaille şunları vurguladı: “İş birliğimiz 
her iki taraf için de stratejik. Operasyonel 
yapımız gelişiyor, bu süreçte GEFCO’nun 
bize geniş bir yelpazedeki yeni  araç 
lojistik uzmanlığıyla destek verme 
yeteneğine güveniyoruz.”

GEFCO, firmanın gelişen ihtiyaçlarını 
karşılamak için en yüksek kalitede bitmiş 
araç çözümleri sunmak üzere 2002 
yılından bu yana Groupe PSA Türkiye ile 
birlikte çalışmaktadır.

GEFCO,  Türkiye’deki 
Bitmiş Araç Lojistiği 
iş birliğini yeni 
dönemde de 
sürdürecek

GEFCO, Peugeot, Citroen, Opel ve DS için 
Türkiye’deki bitmiş araç lojistiği hizmetlerini 

sağlama amacıyla iki yıllık stratejik bir sözleşme 
imzaladı. Bu sözleşmeye, araçların liman 

operasyonları, teslimat sonrası kontrol (PDI) 
hizmetleri ve Türkiye’de  araç dağıtımı dahil. 
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2021 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 
üretim yüzde 0,3 , otomobil üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 144 bin 356 adet, 
otomobil üretimi ise 706 bin 265 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam pazar geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında 
azaldı ve 518 bin 294 adet olarak 
gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-
Kasım döneminde üretim yüzde 14 
seviyesinde artarken, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 41 oranında, hafif ticari 
araç grubunda yüzde 11 oranında arttı. 
2020 yılı Ocak-Kasım dönemine göre 
ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç 
pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı 
yüzde 57 arttı.
2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 
2 oranında arttı, otomobil ihracatı ise 
yüzde 6 oranında azaldı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 834 bin 594 adet, 
otomobil ihracatı ise 507 bin 399 adet 

düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında 
yüzde 16, Euro bazında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Bu 
dönemde toplam otomotiv ihracatı 26,9 
Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 1 artarak 8,4 Milyar $ 
seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 
otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7 
Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI 
EKİM AYI SONUÇLARI
ÜRETİM
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
0,3 oranında azalarak toplam 1 milyon 
144 bin 356 adet taşıt aracı üretildi.
2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim 
Gelişimi (Ocak-Kasım) (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
traktör üretimi ile birlikte toplam 
üretim 1 milyon 195 bin 232 adet olarak 
gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-
Kasım döneminde yüzde 14 seviyesinde 
artarken, ürün grubu bazında üretim:

- Otobüste  % 31
- Minibüste  % 9 oranlarında azaldı,
- Midibüste  % 7
- Kamyonette  % 14
- Kamyonda  % 70 oranında arttı.
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 
7 oranında azalarak 706 bin 265 adet 
düzeyinde gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör 
üretimi yüzde 54 oranında artarak 50 bin 
876 adet oldu.
Ocak-Kasım döneminde kapasite 
kullanım oranları, hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 63, 
ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde 
yüzde 74 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım 
döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam 
kapasite kullanım oranı yüzde 64 oldu.
PAZAR
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet 
seviyesinde gerçekleşti.
10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam 
Satışlar (x1000)
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
otomobil satışları, 2020 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 2 oranında azaldı 

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “ARALIK” AYI 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

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

Kaynak: OSD
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

ve 518 bin 294 adet oldu.
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2, ithal otomobil satışları yüzde 
1 ve yerli otomobil satışları yüzde 4 oranlarında azaldı. 
İHRACAT
• 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 507 bin 399 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 73’ünü oluşturan 834 bin 594 

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-
Kasım döneminde gerçekleşen taşıt aracı 
ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 2 arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 17 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre yüzde 24 artarak 15 bin 317 
adet olarak gerçekleşti.

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine 

göre, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 
toplam otomotiv ihracatı, 2020 yılına 
göre yüzde 16 oranında arttı ve 26,9 
milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 12 
artarak 22,7 milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı yüzde 10 oranında artarken, yan 
sanayi ihracatı da yüzde 27 oranında 
arttı.

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB 
tarafından OSD için özel olarak analiz 

edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; 
UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi 
sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve 
Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri 
dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki 
Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” 
hariç tutulmaktadır.
• Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 
13 pay ile ihracat sıralamasında ilk 
sıradaki yerini korudu.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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MICHELIN’DEN KIŞ DÖNEMİ İÇİN KARARSIZ KALANLARA LASTİK ALTERNATİFLERİ

“Michelin CrossClimate2” ve 
“Michelin Alpin6”

Lastik sektöründe uzun ömürlü teknolojiler 
geliştiren ve sürücülere maksimum 

performans sunmaya devam 
eden dünya lastik devi 

Michelin, kış lastiği 
seçiminde “Kış Lastiği 

mi” yoksa “Dört 
Mevsim Lastiği mi?” 
konusunda kararsız 

kalan sürücülere 
farklı alternatif 

sunmakla birlikte; 
lastik seçimi ne 

olursa olsun, 
lastiklerin 

mutlaka 
3PMSF kış 

sertifikasına 
sahip olması 
gerekliliğine 
işaret ediyor.
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 
sürücülerin gündeminde nasıl bir kış lastiği 
seçsem kararsızlığı yaşanıyor. Bu konuda 
karar vermek çoğu sürücü için maalesef 
kolay olmuyor. Seçim kararsızlığı büyük 
ölçüde kış lastiği ile dört mevsim lastikler 
arasında gerçekleşiyor. Lastik sektöründe 
uzun ömürlü teknolojiler geliştiren ve 
sürücülere maksimum performans sunan 
dünya lastik devi Michelin, kararsızlık 
yaşayan sürücülere iki tavsiyede 
bulunurken, lastik seçimi ne olursa olsun 
alınacak lastiklerin kış sertifikasına sahip 
olması gerektiğine işaret ediyor. 

Dört mevsim lastiklerin yıl boyunca 
hareketliliği sağlamak için tasarlandığını ve 
yaz – kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından 
yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş 
güvenliği sunduğunu belirten Michelin, 
dört mevsim lastiklerin, yoğun kar yağışı 
gibi aşırı hava koşullarının üstesinden 
gelmek için üretilmediğine dikkat çekiyor. 
Dört mevsim lastiklerin ıslak zemin, hafif 
buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda 
en iyi performansı sergilediğini belirterek, 
bu yüzden dört mevsim lastiklerin, 
kış koşulları ile nadiren karşılaşılan 
durumlarda mevsim geçişlerinde 
lastiklerini değiştirmek istemeyen 
sürücüler için önerildiğini vurguluyor. Kış 
lastiklerinin ise yoğun kar yağışı gibi zorlu 
hava koşullarının üstesinden gelmek için 
tasarlandığını ve 7°C’nin altındaki düşük 
sıcaklıklarda tam performans verdiğini 
belirten Michelin, özel kauçuk yapısına 
ve sırt desenine sahip kış lastikleri ıslak 
zeminde suyu en iyi şekilde tahliye ederek, 
suda kızaklama (aquaplaning) riskini 
en aza indirdiğine dikkat çekiyor. Kış 
latikleri üzerinde bulunan lameller (kılcal 
kanallar) sayesinde de karlı zeminde üstün 

performans sergilediği belirten Michelin, 
kış lastiklerinin özel sırt deseni sayesinde 
de daha büyük pençe etkileriyle karlı 
zeminde aracın çekiş gücü desteklediğine 
işaret ediyor. 

Sürücüler hangisini seçmeli?
Hava şartlarının değişkenlik göstererek 
bölgesel iklim farklılıkların keskin bir 
şekilde yaşandığı ülkemizde, sürücülere 
kış lastikleri konusunda çeşitli alternatifler 
sunan Michelin; lastik seçiminde zorlu 
kış koşuları ile ne sıklıkla karşılaşıldığının 
önemli olduğuna dikkat çekiyor. 7°C’nin 
altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun 
yağan yağmur veya kar yağışı gibi zorlu 
kış koşullarıyla sık karşılaşılıyorsa; kış 
lastiklerinin tercih edilmesi gerektiğini 
vurguluyor ve bu konuda zorlu kış 
koşullarında uzun ömürlü güvenlik sunan 
Michelin Alpin 6 lastiklerin doğru bir seçim 
olacağını ifade ediyor. Zorlu kış koşulları 

ile nadiren karşılaşıldığı durumlarda da 
her mevsim kullanılabilen dört mevsim 
lastiklerin tercih edilebileceğini belirten 
Michelin, hem yaz hem de kış koşullarında 
sürüş güvenliği ve performanstan ödün 
vermek istemeyen sürücülere Michelin’in 
yeni nesil dört mevsim lastiği Michelin 
CrossClimate2’yi öneriyor. 

Öngörülemeyen koşulların uzmanı: 
Michelin CrossClimate 2
Michelin’in yeni nesil dört mevsim lastiği 
MICHELIN CrossClimate 2, kuru ve ıslak 
yollarda frenleme performansı, enerji 
verimliliği ve uzun ömürlülük açısından 
yaz lastiğinin avantajlarını sunarken, 
karlı zeminde ve düşük sıcaklıklarda yol 
tutuşu ve frenleme performansı açısından 
kış performansından ödün vermiyor. 
MICHELIN CrossClimate 2, bileşim ve sırt 
yapısı başta olmak üzere bileşenlerinin 
tümünü kapsayan yenilikçi bir ileri 
teknolojiler kombinasyonunu bünyesinde 
barındırıyor. Benzersiz özellikleri, sırt yapısı 
için kullanılan malzemeler ile sırt deseni 
arasında mümkün olan en etkin dengeyi 
sağlayacak ve ilk kilometreden son 
kilometreye, bir başka deyişle 1,6 mm’lik 
yasal diş derinliği sınırına ulaşana kadar, 
uzun süre yüksek performans veren yeni 
nesil Dört Mevsim lastiklerin tasarlandığını 
gösterecek şekilde geliştirildi. 

Zorlu Kış Koşulları için  
Michelin Alpin 6
MICHELIN Alpin 6’nın özel sırt deseni, 
gelişmiş teknolojisiyle yasal sınır olan 
1,6 mm’ye kadar, ilk günkü performansı 
korumasını sağlıyor. Aşındıkça değişen 
sırt deseni sayesinde yasal diş derinliğine 
kadar tahliye alanından ödün vermiyor. 
Bu sayede lastikler, yüksek yol tutuşu ile 
mükemmel karlı zemin performansında 
süreklilik sağlıyor. Öte yandan, çok 
katmanlı sırt bileşeni sayesinde lastik 
aşındıkça çekiş kaybını önlemek için 
yeni formüllü özel kauçuk bileşeni 
kullanılıyor. Böylece kış performansından 
son kilometreye kadar ödün verilmiyor. 
Inovatif Evergrip Teknolojisi ile lastikler 
ilk kilometreden son kilometreye kadar 
güvenle seyahat etme avantajı sunuyor. 
Ayrıca yenilikçi diş derinliği göstergesi ile 
lastikler yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar 
kolaylıkla takip ediliyor. MICHELIN Alpin 6, 
aşınmış lastikler arasında gerçekleştirilen 
karlı zemin testlerinde, rakipleri arasında 
hızlanma ve çekiş performansında ilk 
sırada yer alıyor. 
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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 Fuarı

AUTOMECHANiCS 22~24 Nisan 2022  Uluslararası 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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Türkiye’nin başta gelen akaryakıt 
şirketlerinden TOTAL İstasyonları’nda uzun 
zamandır kullanılan ve birçok aracın yanlış 
yakıt almasının önleyen Yanlış Dolum 
Önleme Sistemi Geliştirme Projesi, her 
geçen gün kendini yenilemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda TOTAL İstasyonları 
IT Birimi, TOTAL Satış Destek ekibi ve 
TURPAK Proje ve IT birimi iş birliğiyle 
gerçekleştirilen Yanlış Dolum Önleme 
Sistemi Geliştirme Projesi, geçtiğimiz 
günlerde Türkiye’deki istasyonların 
tamamında hayata geçti.  

TOTAL İstasyonları TURPAK iş birliği ile 
yaptığı çalışmalarda, akaryakıt dağıtım 
şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini 
daha verimli ve kârlı yönetebilmeleri 
için, yanlış dolum önleme sisteminin 
performansını hayata geçirdiği bu proje 
ile güçlendiriyor. Aynı zamanda kullanıcı 
deneyimini iyileştirmek üzere yapılan 
geliştirmeler ile de, 

ön saha satış görevlisinin hata yapmasını 
engelleyerek, müşteri memnuniyetini 
artırıyor. Turpak Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Önkol TOTAL ile yapılan bu 
işbirliği hakkında “Total ile yaptığımız bu 
işbirliğinden çok mutluyuz. Geliştirilen 
bu proje ile sektöre katma değer 
sağlamaya devam ediyoruz. Yanlış 
dolumları engelleyen teknolojimiz, 
tüketicilerin korunmasında önemli bir rol 
üstleniyor.” dedi.

Yanlış Dolum Önleme Sistemi nedir?
Taşıt, Total istasyonlarından art arda 2 kez 
aynı tür yakıt alımı gerçekleştirdiğinde, 
taşıtın plakasına o ürün tanımlanıyor. 
Herhangi bir yakıt alımında taşıta farklı 
bir yakıt dolumu yapılmak istendiğinde, 
yanlış yakıt kullanımı hakkında ORTR 
ekranında yazılı ve görsel olarak uyarılar 
çıkıyor.  Böylece yanlış yakıt alımının 
önüne geçiliyor.

Total  istasyonları  için 
Turpak’tan
yeni  proje

Alper Önkol
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MİMAR SİNAN’IN “USTALIK ESERİ”

Selimiye Camii

Mimar Sinan‘ın 80 yaşında inşa ettiği ve 
“ustalık eserim“ diye nitelediği yapıt olan 
Selimiye Camii, Osmanlı-Türk mimarlık 
tarihinin olduğu kadar, dünya mimarlık 
tarihinin de başyapıtları arasında 
gösterilmektedir. Edirne›nin ve aynı 
zamanda Osmanlı Döneminin simgesi 
olan cami; 1569-1575 yılları arasında 
II. Selim’in emriyle yaptırılmıştır. Çok 
uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan 
yapı, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar 
Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik 
uzmanı olduğunu da gösterir. Kesme 

taştan yapılan cami iç bölümüyle 1620 
metrekare, tümüyle ise toplam 2475 
metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
Selimiye Camii, yerden yüksekliği 43.28 
metre olan 31.30 metre çapındaki 
kubbesiyle ilgi çeker.

Kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle 
birbirine bağlanan 8 büyük payeye oturur. 
Mimar Sinan’ın inşa ettiği 8 dayanaklı cami 
planının en başarılı örneğidir. Caminin 
3.80 cm çapında, 70,89 m yüksekliğindeki 
üçer şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş 
yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, 

diğer ikisine ise tek yolla çıkılmaktadır.

Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği 
yanında taş, mermer, çini, ahşap ve sedef 
gibi süsleme özellikleriyle de son derece 
önemlidir. Mihrap ve mimberi mermer işçi-
liğinin başyapıtlarındandır. Ortasındaki 12 
mermer sütuna oturan müezzin mahveli, 
altın varaklı edirnekari kalem işleriyle klasik 
dönemin en güzel örneklerindendir. Yapı-
nın çini süslemelerinin, Osmanlı ve dünya 
sanatında ayrı bir yeri vardır. 16. yy. çinici-
liğinin en güzel örnekleri olan bu çiniler, 
sıratlı tekniğinde olup İznik’te yapılmıştır.

Selimiye Camii’nin taş duvarlarla çevrili 
geniş dış avlusunda, Dar-ül- Sübyan, 
Dar-ül-Kurra ve Dar-ül-Hadis yapıları 
bulunmaktadır. Bu yapılardan Dar-ül-
Hadis bölümü Türk-İslam eserleri müzesi 
olarak kullanılmaktadır. Dar-ül Kura 
bölümü ise Vakıf Eserleri müzesidir. Cami 
terasının altında yer alan Arasta çarşısı, 
III.Murat zamanında Selimiye’ye gelir 
sağlaması amacıyla yaptırılmıştır. İlk sırası 
Mimar Sinan tarafından yapılmış, daha 
sonra Mimar Davut Ağa tamamlamıştır.

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, 
UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 
19-29.06.2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısında 
alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1. ve 4. 
kriterler kapsamında kültürel varlık olarak 
Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.
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AWAKE
Yönetmen: Mark Raso

Senarist: Mark Raso, Joseph Raso
Oyuncular: Gina Rodriguez, 

Ariana Greenblatt, Lucius Hoyos

Yıkıcı bir küresel felaketin ardından 
tüm elektronik cihazlar devre dışı kalır. 

Yaşananlar aynı zamanda insanların bir daha 
uyuyamamasına neden olur. Sorunlu bir geçmişe 

sahip olan eski asker Jill, gezegende meydana 
gelen bu korkunç durumu düzeltebilecek bir 
anahtara sahip olan tek kişidir. Genç kadın, 
dünyayı kurtarmaya çalışırken, kendi akıl 

sağlığını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalır.

STOWAWAY
Yönetmen: Joe Penna

Senarist: Joe Penna, Ryan Morrison
Oyuncular: Anna Kendrick,

Toni Collette, Daniel Dae Kim

Mars’a giden bir grup insanın yaşadıklarını konu 
ediyor. Mars’a giden uzay gemisi Dünya’dan 

yeterince uzaklaştığında gemide kaçak bir yolcu 
olduğu keşfedilir. Ekibin gittikçe azalmakta olan 

kaynakları düşünerek bu kişi ile ilgili bir karar 
vermesi gerekir. Mürettebattakiler oybirliği ile 

bir karar verseler de uzay gemisindeki tıbbi 
araştırmacı onların kararına karşı çıkar ve bu durum 

beklenmeyen olayları beraberinde getirir.
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SERENAD
Yazar: Zülfü Livaneli

Yayınevi: Doğan Kitap

Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul 
Üniversitesi’nde halkla ilişkiler görevini yürüten Maya 

Duran’ın (36) ABD’den gelen Alman asıllı Profesör 
Maximilian Wagner’i (87) karşılamasıyla başlar.

1930’lu yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapmış 
olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile’ye 
götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir 

aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi 
ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.

Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin 
bildiği Yahudi Soykırımı olsun isterse çok az kimsenin 

bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, 
gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz 

önüne seriyor.
Okurunu sımsıkı kavrayan Serenad’da Zülfü Livaneli’nin 

romancılığının en temel niteliklerinden biri yine başrolde: 
İç içe geçmiş, kaynaşmış kişisel ve toplumsal tarihlerin 

kusursuz dengesi.

ŞEKER PORTAKALI
Yazar: Jose Mauro De Vasconcelos

Resimleyen: Jayne Cortez
Çevirmen: Emrah İmre

Acı dolu bir hayat sürdürmek ve bunu yaşamın olağan 
seyri gibi kabul etmek, ta ki hayattaki en gerçek ve 

karşı konulamaz acının ne olduğunu öğrenene kadar… 
Şeker Portakalı; yoksulluk ve sevgisizlik içinde yaşayan 
küçük Zeze’nin dünyasını, okuyucusuna yalnızca minik 

bir çocuğun gözünden değil, evrensel bir hakikat 
penceresinden sunuyor. 

Brezilyalı yazar Jose Mauro de Vasconcelos’un 1968’de 
yayımlanan Şeker Portakalı adlı eseri, yalın anlatımı 

ve çarpıcı hikâyesiyle dünya edebiyatının unutulmaz 
başyapıtları arasında yer alıyor. Yazarının hayatından izler 

taşıyan eser, bir çocuğun iç dünyasından yola çıkarak 
tüm insanlığa acıyla yoğrularak olgunlaşmanın ağırlığını 

duyumsatıyor.  Gerçekçi anlatımı ve duygu ağırlıklı 
temasıyla Latin Amerika edebiyatını tüm yönleriyle 

yansıtan Şeker Portakalı; saflığı, şefkati ve acıyı eksiksiz 
bir empati ile iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak.
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BULMACA
Sudoku

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

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

SOLDAN SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmek-

le görevlendirilen kimse
2. Allah’ın kullarına ve diğer yaratıklarına lütfu olan nimet, 

yenilen, içilen ve sarf en şey, kısmet
3. Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda 

bulunan geniş, balta girmemiş ormanlara verilen ad
4. Bacağın, dizkapağından topuğa kadar olan bölümü
5. Ordu ve Giresun yöresinde, soğanları yemek yapımın-

da kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad
6. Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de yaşa-

yabilen bir balık
7. Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan akkan
8. Bahardan az önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra 

toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir has-

talık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması
2. Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve 

halka mal olmuş söz, darbımesel
3. Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği 

olan bir madde
4. Arılara barınak olarak yapılan, türlü biçimdeki tahta 

sepet ya da sandık
5. Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri 

sürülen tasım
6. Batı Moğolistan’da yaşayan bir Türk topluluğu
7. Edebiyatta anlatışta düzgünlük ve açıklıkla birlikte 

amaca uygunluk
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SütlüFincan Tatlısı

• 5 su bardağı süt
• 1/2 su bardağı toz şeker
• 3/4 su bardağı un
• 1/4 su bardağı nişasta
• 1 paket vanilya
• 2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
• 3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi
• Pişirme Önerisi
• Tatlınıza aroma vermesi için kay-
nadıktan sonra damla sakızı ilave 
edebilirsiniz.

Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencere alarak güzelce karıştırın. 
Karışımı kısık-orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. 
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 1-2 dakika daha pişirip ocaktan 
alın. İçerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırın. 
Kahve fincanlarının içlerini güzelce ıslatın ve muhallebiyi 
fincanlara paylaştırın. 30 dakika oda sıcaklığında, 2-3 saat de 
buzdolabında beklettin. Buzdolabından çıkardıktan sonra 
parmağınızla hafifçe fincandan ayırıp, tamamen çıkarın ve 
Hindistan cevizine bulayarak afiyetle tüketin.H
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Malzemeler
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