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Türkiye 2021’i 
ihracatta rekorla 

kapatıyor
T ürkiye, ihracatta 2021 yılını yeni bir rekor-

la kapattı. Aralık ayında ihracat, geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 
milyar dolar olurken, 2021 yılı ihracatı ise 
geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 
milyar dolara yükseldi. Böylece, 12 ayın 
11’inde ihracat rekorları kırılmış oldu.

Türkiye ekonomisi, yıl boyunca yüksek 
ihracat performansını sürdürdü ve rekor-
lara imza attı. Salgının etkisiyle dünyada 
bozulan tedarik zincirlerine alternatif 
arayışları, Türkiye’ye ilgiyi artırırken üre-
time devam eden Türk şirketleri ihracatta 
mevcut pazarlara yenilerini ekledi.

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diploma-
sisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, 
“rekorlar yılı”nı 
yeni bir aylık 
ihracat reko-
ruyla kapattı.  
Aralık ayında 
ihracat, geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 24,9 
artışla 22,3 
milyar dolar 
oldu. 2021 yılı 
ihracatı ise ge-
çen yıla kıyasla 
yüzde 32,9 
artışla 225,4 
milyar dolara 
yükseldi. 2021 
yılında ilk kez ihracat yapan 18 bin 887 
firma, 3,7 milyar dolarlık katkı sağladı. 

2021 yılında sektörlerin performansını 
incelediğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 
29,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren 
otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer 
alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 
22,4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü 
üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat 

çekici artışlar ise geçen yılın aynı ayına 
göre ihracatını 9,7 milyar dolar artıran 
çelik, 7,1 milyar dolar artıran kimyevi 
maddeler ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar 
artıran demir ve demir dışı metaller sek-
törlerinde yaşandı.

2021 yılında ihracatçılar, Türkiye bayra-
ğını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı 
başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırma 
başarısı gösterdi. Aralarında Almanya, 
ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya’nın 
da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat 
rekoruna imza atıldı. 2021 yılında ihracat-
çıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 
ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya,14,73 
milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla 

Birleşik Krallık 
oldu.

 İhracatın 
tutar bazında 
en çok artırıl-
dığı ülkeler; 
4,54 milyar 
dolarlık artışla 
ABD, 3,40 
milyar dolarlık 
artışla İtalya, 
3,35 milyar 
dolarlık artışla 
Almanya 
sıralamasıyla 
gerçekleşti.

2021 yılında 78 il ihracatını artırdı. 48 il 
ise yıllık ihracat rekoru kırdı. 2021 yılında 
en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar 
dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Koca-
eli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu. Türk 
lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 
yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 
milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihra-
cat gerçekleştirildi. Türk Lirası ile ihracat 
yüzde 48 arttı.
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Mercedes-Benz Unimog 
teknolojisi yenilenen modelleri ile 

benzersiz çözümler sunuyor

Mercedes-Benz Unimog, 2021 yılında piyasaya sunulan 
U 435 ve U 535’in yanı sıra, orta segmentteki yeni modeli 

U 327 ile öne çıkıyor. Yeni U 435 ve U 535 modellerinin 
motoru, bir önceki modelden 40 kW (54 hp) daha fazla 

güç sunuyor. U 327, kompakt boyutları ve yüksek taşıma 
kapasitesiyle orta segmentte farkını ortaya koyuyor.
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Yollara ilk kez 75 yıl öne çıkmış olsa 
da sürekli yapılan yenilikler sayesinde 
Unimog en son teknolojik gelişmelere 
uyum sağlıyor. 2021 yılında U 435 ve 
U 535 modelleri ile gücüne güç katan 
Unimog; yüksek gücü, manevra kabiliyeti 
ile yüksek taşıma kapasitesini birleştiren 
orta segmentteki yeni modeli U 327 ile 
öne çıkıyor. 2021 yılının yenilikleri arasında, 
farklı yükleme koşullarında sabit bir sürüş 
sağlayan hidropnömatik süspansiyon ve 
düşük hızlarda veya sabit halde daha fazla 
direksiyon desteği sağlayan yeni konforlu 
direksiyon da bulunuyor.

Yüksek performans:   
Unimog U 435 ve U 535
Yeni U 435 ve U 535 modellerinin motoru, 
daha önce satışta olan U 430 ve U 530 
modellerinden toplamda 40 kW (54 hp) daha 
fazla güç sunuyor. Bu durum ağır segment 
kullanıcılarının memnuniyetle karşılayacağı 
bir gelişme. Sıralı 6 silindirli motor, bir önceki 
modelden 180 Nm daha fazla tork üretiyor. 
Çevre koruma açısından da mükemmel 
değerler sağlayan ve Euro 6 E emisyon 
standardına uygun olan yeni motor; 1.800 
devirden itibaren 1.380 Nm tork ve 260 kW 
(354 hp) gücü kullanıcısına sunuyor.

Kullanıcılarına daha fazla güç sunan 
Yeni U 435 ve U 535, sürücülere 
hemen hissedebilecekleri daha ileri bir 
optimizasyon da sunuyor. Geliştirilmiş 
vites değiştirme koordinasyonu ve 
kavrama kontrolü sayesinde, vites 
değiştirme sırasında oluşabilecek 
kesintiler önemli bir ölçüde azalıyor. Bu 
sayede uzun vadede daha düşük yakıt 
tüketimi ve daha rahat çalışma olanağı 
sağlanıyor.

Orta segment için    
daha fazla güç: U 327

Orta segmentte ise daha önce satışta 
olan U323 modeline paralel olarak U 
327 modeli satışa sunulacak. U323 
modeli 170 kW (231 hp) güç üretirken, 
U 327 modeli ise kullanıcısına 200 
kW (272 hp) güç sunuyor. Daha 
hafif bir şasiye ve daha kısa aks 
mesafesine sahip olan orta segment 
Unimog; yüksek manevra kabiliyeti 
ve taşıma kapasitesi sunuyor. Yüksek 
performanslı bir motorla donatılan 
model, özel müşteri gereksinimleri için 
geniş platformlu ve uzun aks mesafeli 
bir versiyona da sahip.

Hidropnömatik süspansiyon, 
konforlu direksiyon ve 
iklimlendirme özellikli koltuk
Unimog’un 2021 yılındaki bir diğer 
yeniliği ise, arka aksta normal helezon 
yayları yerine hava depolama tankları 
ve hidrolik silindirleri temel alan 
hidropnömatik süspansiyon sistemi 
kullanmaya başlaması oldu. Sistem; 
farklı yükleme koşulları veya arka 
ek donanımlar altında sabit sürüş 
gerçekleştirilmesinin yanı sıra daha 
dengeli bir yol tutuş sağlıyor.

Ağır koşullarda çalışırken, aracın düşük 
hız seyrinde veya durağan haldeyken 
bile direksiyonun ağırlığını alan ve 
kolayca yönlendirilebilme özelliği sunan 
yeni konforlu direksiyon, büyük hacimli 
lastiklerle veya çim biçme kombinasyonları 
gibi ağır ön aletlerle çalışırken de büyük 
bir avantaj sağlıyor. Hıza bağlı olarak 
çalışan elektrohidrolik direksiyon sistemi 
ilgili sürüş koşullarına göre uyarlanıyor. 
Bu sayede sürüş koşullarına uyarlanmış 
değişken bir direksiyon hissi yaratıyor. Yeni 
“iklimlendirme özellikli koltuk” her hava 
sıcaklığında konforlu kullanım olanağı 
sunarken, ileri teknolojili havalandırma 
sistemi ise sürücü koltuğuna istenilen 
uygun sıcaklığı sağlıyor.
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Güvenlik için de önemli geliştirmeler 
söz konusu. Unimog’un kabini 2021 
yılından itibaren kabin alt takviyeleri ve 
A sütunundaki yeni boru braketleri ile 
donatılıyor. Böylece, kabin mukavemeti 
için ECE - R29/03 standardı sağlanıyor.

Ağır römorklar için ideal
Unimog U 527 ve U 535, büyük römork 
ve çeki demiri ağırlıkları için özel olarak 
donatılabiliyor. Bu, genellikle saha veya 
yol ve boşaltma noktası arasındaki 
taşımalarda olduğu gibi, tandem veya 
tridem akslı römorklar için de geçerli 
olan bir avantaj. Söz konusu durum, uzun 
ulaşım yollarıyla karşı karşıya kalan inşaat 
yüklenicileri ve çiftçiler için geniş bir 
faaliyet alanı sunuyor. Daha yüksek yük 
taşıma kapasitesinin altında aracın rijit 
yapısı yatıyor. 

Unimog’un 75. yıldönümü
Unimog’un ortaya çıkması, Almanya’nın 
savaş sonrası dönemde tedarikte kıtlık 
yaşaması ile yakından ilgili. 1945 ve 1946 

yıllarında yaşanan yiyecek kıtlığı, Daimler-
Benz AG’de uzun yıllar uçak motoru 
geliştirme başkanı olan Albert Friedrich’e, 
tarımda verimliliği artırmaya yardımcı 
olabilecek bir motorlu tarım aracı fikrini 
verdi. Başından beri projenin içinde olan 
Gaggenau’dan Hans Zabel, Mart 1946’da 
“Unimog” (Universal-Motor-Gerät, yani 
Universal Motorlu Araç) terimini icat 
etti. Unimog, ilk kez Ekim 1946’da test 
sürüşüne çıkarıldı.

Unimog “Prototip 1”, ilk test sürüşünü 
1946 yılında tamamladı. Bizzat direksiyon 
başında olan Baş Tasarımcı Heinrich Rösler, 
kabini olmayan ve tamamen kereste yüklü 
prototipi engebeli orman yollarında test 
etti.

Mercedes-Benz’in her alanda başarılı 
olan profesyonel aracı Unimog, 75 yıldır 
sürekli olarak geliştirildi. Unimog; bugün 
itfaiye, tarım, kar temizleme ve yol bakımı 
alanlarında zorluklarla başa çıkıyor. Bakım 
konusunda verimli olması ve sunduğu 
üstün özellikleri Unimog’u birçok çiftçi, 

inşaat yüklenicisi ve belediye için çekici 
hâle getiriyor.

Unimog’da sunulan teknik 
geliştirmeler
EasyDrive: Opsiyonel olarak sunulan 
sürekli değişken çekiş sistemi, hidrostatın 
avantajlarını mekanik manuel şanzımanla 
birleştiriyor. Sürücünün gerektiğinde ve 
tam hızda iki sürüş tipi arasında geçiş 
yapmasını sağlayan EasyDrive ile 50 km/s 
hıza kadar sürekli değişken hız ayarları 
mümkün. Verimli ve yakıt tasarrufu 
sağlayan sürüş, 89 km/s hıza kadar 
olan 8 ileri vitesli manuel şanzıman ile 
gerçekleşiyor.

TireControl Plus: Lastik basıncı kontrol 
sistemi, sürüş sırasında bile 495/70R24›e 
kadar olan lastik boyutları için rahat bir 
kullanım olanağı sunuyor. Lastik basıncı, 
ekran kullanılarak ilgili koşullara göre 
ayarlanabiliyor. Sürücü, sert veya yumuşak 
zeminde bir düğmeye basarak gerekli 
lastik basıncına karar verebiliyor. 
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Bu durum; optimum çekiş, düşük 
seviyelerde patinaj ve zeminin 
korunmasını sağlıyor.

Tüm tekerleklerden yönlendirilebilme 
özelliği, U 423 ilâ U 535 modellerinde, 
Unimog cihaz taşıyıcısının sürücüsü için üç 
farklı direksiyon tipini mümkün kılıyor: Ön 
tekerlekleri kullanarak normal direksiyon, 
tüm tekerlekler zıt dönüş açılarındayken 
dört tekerlekten direksiyon ve tekerlekler 
paralel şekilde ayarlanmış durumda olan 
çapraz hareket için “yengeç yürüyüşü» 
adı verilen direksiyon. Sonuç olarak; 
Unimog’un zorunlu küçük dönüş yarıçapı 
yüzde 20’ye kadar azaltılabiliyor ve tüm 
operasyonel durumlarda aracın manevra 
kabiliyeti artırılabiliyor.

VarioPilot: VarioPilot çift modlu direksiyon, 
sürücünün soldan sağa geçiş yapmasını 
sağlıyor. Kullanıma bağlı olarak, direksiyon 

ve kullanım aracın her iki tarafından da 
sağlanıyor. Buna ek olarak; örneğin biçme 
çalışmalarında sağ kenarlardaki görüş 
alanını optimize etmek için döner koltuk 
içeren tamamen camlı bir ön yolcu kapısı 
takmak da mümkün.

Özel donanım olarak LED ışık paketi: Özel 
donanım olarak sunulan LED ışık paketi 
hem yolda sürüşte hem de ek cihazlar 
kullanırken mükemmel aydınlatma 
koşulları sunuyor.

Tek bir ekipman taşıyıcısı ile  
tüm yıl boyunca çok çeşitli 
uygulamaları yönetme 
Unimog’un güçlü yönü, tek bir ekipman 
taşıyıcısı ile tüm yıl boyunca çok çeşitli 
uygulamaları yönetme becerisinde 
yatıyor. Bu, hem klasik kar temizleme, 
yol bakımı ve kamusal yeşil alan bakımı 

uygulamaları hem de çapraz segment 
uygulamaları için geçerli. 4 adede kadar 
cihaz konumu mevcut. Ön ve arkaya 
ek olarak, akslar arasına ve kabinin 
arkasına da cihazlar monte edilebiliyor. 
Mercedes-Benz, “Unimog İş Ortakları” ve 
“Unimog Uzman İş Ortakları” ile uygulama 
gereksinimlerine ilişkin özel anlaşmalar 
yapıyor.

Dünya çapında 650’den fazla  
servis noktası
Unimog Hizmeti, yaklaşık 220›si 
Almanya›da olmak üzere 130›dan fazla 
ülkede 650›den fazla hizmet noktasına 
sahip, küresel olarak organize edilmiş bir 
hizmet yapısı tarafından destekleniyor. 
Unimog servis iş ortakları, araçların 
tamirinin yanı sıra, gövdelerle ve diğer 
aletlerle; yani tüm sistemle de ilgileniyor.
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Milano– Pirelli & C. S.p.A.’nın iklim 
değişikliğiyle mücadelede global 

liderler arasındaki konumu bir kez 
daha teyit edildi. Pirelli çevresel 

sorunlar hakkında bilgi toplayan, 
bu bilgileri açıklayan ve bu 

sorunlara dikkat çeken uluslararası 
sivil toplum kuruluşu CDP’nin 

hazırladığı 2021 Climate A (İklim A) 
listesinde yer aldı.

Katılan 13.000 şirketten sadece 
200’üne verilen “A” derecelendirmesi, 
alınabilecek en yüksek puanı ifade 
ediyor. Değerlendirmelerde emisyonları 
ve iklim risklerini azaltmak ve düşük 
karbon emisyonlu bir ekonomi 
geliştirmek için alınan aksiyonların 
etkinliği, sağlanan bilgilerin eksiksizliği 
ve şeffaflığı, iklim etkisiyle bağlantılı en 
iyi uygulamaların benimsenmesi gibi 
kriterler dikkate alınıyor.

Pirelli 2030 itibarıyla ‘karbon nötr’ olmak 
için Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin 
(SBTi) de onayladığı hedeflere uygun 
olarak CO2 emisyonlarını azaltmayı 
amaçlıyor. Şirket bu kapsamda 2025 
itibarıyla küresel ölçekte tedarik ettiği 
elektriğin %100’ünün yenilenebilir 
kaynaklı olmasını da hedefliyor. 
Pirelli ayrıca yenilikçi ve yenilenebilir 
malzemeler ile tedarik zincirinin yol açtığı 
emisyonları azaltma konularında sürekli 
Araştırma ve Geliştirme çalışmaları 
yapmayı da taahhüt ediyor.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco 
Tronchetti Provera şu yorumda bulundu: 

“CDP’nin derecelendirmesiyle bu listede 
yer almak, Pirelli olarak iklim değişikliğinin 
yarattığı sorunları büyüme stratejimizin 
merkezinde konumlandırdığımızı bir 
kere daha gösteriyor. Enerji geçişi, 
şeffaflık ve performans için somut planlar 
yapmak ve her zaman daha zor hedeflere 
ulaşmaya kararlı olmak Pirelli olarak 
benimsediğimiz yaklaşımın temellerini 
oluşturuyor. Çevreye önem vermek ve 
onu korumak şirketin geleceğini de 
önemsemek demektir.”

Sera gazı emisyonlarını azaltmak, su 
kaynaklarını ve ormanları korumak için 
şirketlere ve hükümetlere rehberlik 
sunmayı amaçlayan CDP, puanların 
hesaplandığı metodolojiye ilişkin 
bağımsız bir değerlendirme için çevresel 
etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili veriler 
topluyor. 2021 yılında toplam varlığı 110 
trilyon $’ı aşan 590’dan fazla yatırımcı 
ve 5,5 trilyon $ alım gücüne sahip 200 
büyük ölçekli satın almacı, bu verileri CDP 
platformu aracılığıyla paylaşmaları için 
şirketlere çağrıda bulundu. 9.600’den fazla 
şirket bu çağrıya yanıt verdi.

Pirelli’nin
iklim değişikliği ile 

mücadelede liderler 
arasındaki konumu 

CDP tarafından
teyit edildi

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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SCANIA
130 yaşında

Scania, dünya çapında yaklaşık 
50.000 çalışanı ve 100’den fazla 
ülkede distribütör ve bayi ağı ile 
karayolu taşımacılığına hizmet 

verirken, sahip olduğu dünyanın 
en büyük AR-GE merkezilerinden 

biri ile sektöre çözüm üretmektedir.
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Scania efsanesi, 1891’de 
Södertälje’de demiryolu vagonu 
üretimi için mühendis ve sanayici 
Philip Wersén ve köklü bir demir 
fabrikası olan Surahammars Bruk 
tarafından kuruldu. İsmi kısaca 
Vabis (Vagnfabriks Aktiebolaget 
i Södertelge) olarak bilinen bu 
şirket kısa süre sonra aynı zamanda 
otomobil ve kamyon da geliştirip 
üretime geçti.

Vabis’in 1902 tarihinde üretilen 
ilk kamyonu 1,5 ton yük 
taşıyabiliyor ve 12 km/s azami hıza 
çıkabiliyordu.

1905 yılına gelindiğinde, Scania’nın 
ilk endüstriyel motorunu 
Stockholm itfaiye teşkilatına teslim 
etti. Bu 24 beygirlik motor ise su 
pompasında kullanıldı. 

İlk Dizel Motor

1923’te tasarlayarak ürettiği yeni bir 
dört silindirli motor ile ağır ticari araç 
sektöründe büyük ses getirirken, 1936 
yılı Scania’nın ilk dizel motorunun 
yollara çıkış yılı oldu. Bu dizel motor 
sessizliğinin yanı sıra performans 
açısından da hayranlık uyandırdı.

1950’lerin sonuna gelindiğinde ise 
Scania-Vabis, 75 serisinin satışlarına 
başladı. Bu serinin satışı 1970’li yıllara 
kadar devam etti ve şirket bünyesinde 
tüm zamanların en uzun ömürlü 
modeli oldu.

Yolların efsanesi V8 motor

1960’lı yılların sonunda ise Scania 
bir efsane meydana getirdi. 350 
beygir gücündeki V8 motorunun 
tanıtımını yaptı. V8 motoru 
çıkardığı muhteşem sesi ile büyük 
ilgi gördü.

1980’de 2-serisi’ni ve 1988’de 
3-serisi’ni tanıtan Scania, bir yıl 
sonra “Uluslararası Yılın Kamyonu” 
ödülünü alma başarısı gösterdi. 

1991 yılında ise Scania, 100. 

yılını 65 bin seyircinin izlediği ve 
Streamline tanıtımının da yapıldığı 
eşsiz bir gösteriyle kutladı. 

1993 yılında benzersiz Scania 
Retarder piyasaya sürüldü. Bu 
başarı 4-serisi’nin tanıtılmasıyla 
devam etti. Yine birçok özelliğiyle 
sektöre öncülük yapan ve 1995’te 
üretilen 4-serisi 1996 yılında 
“Uluslararası Yılın Kamyonu” 
ödülün sahibi oldu.

2000 yılından 1 milyonuncu 
aracını üreten Scania, 2004 

yılında R serisinin tanıtımını 
yaparken hemen ardından 2010 
yılında üretilen yeni V8 motoru 
ile 730 bg’lik motorun lansmanını 
gerçekleştirdi. 

2013 yılında ise yeni Streamline 
yıllar süren araştırma ve 
geliştirmenin sonucu ortaya çıktı. 
Yeni ürün gamı en son çevresel 
taleplere uygun olarak tasarlandı 
ve tanıtımı yapılan yeni Euro 6 
motorlar sayesinde yüzde 8’e kadar 
yakıt tasarrufu sağlandı.
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Sürdürülebilir taşımacılığın 
öncüsü: Yeni Scania 

2016 yılında Scania, “125 yılın en 
büyük yatırımı” olarak tanımladığı, 
10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 
2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon 
kilometrenin üzerinde test sürüşü 
sonucu üretime başladığı yeni nesil 
araçlarını yola çıkardı. Scania, yeni 
nesil araçlarında, sürücü merkezli 
çevre ve karlılık odaklı yaklaşım ile 
geleceğin ticari araçlarına da adeta 
bir rol model oldu. Hemen ertesi yıl 
yeni nesil Scania S serisi ile  “Yılın 
Kamyonu” ödülüne layık görüldü. 

Otonom Sürüşte ilk adım 
Scania’dan

2017 yılında ise Scania, geleceğin 
ağır ticari araç teknolojisini 
geliştirmedeki liderliğini bir adım 
daha öne taşıdı. Singapur limanında 
otonom sürüş teknolojisine sahip 
4 adet Scania kamyon ile liman 
terminalleri arasında konteynır 
taşımacılığına başlandı. 

Aynı yıl Scania ayrıca ağır ve en zorlu 
inşaat operasyonları için tasarlanmış 
tamamen yeni ürün gamı olan XT 
serisinin tanıtımını da gerçekleştirdi. 

0 emisyonlu teslimat

2019 yılında Scania yine bir ilke imza 
atarak şehiriçi dağıtımda kullanılmak 
üzere plug-in hibrid araçların testine 
başladı. Stockholm şehir merkezinde 
gerçekleştirilen teslimatlarda 
plug-in hibrid Scania araçları 
kullanıldı. Özellikle gece gerçekleşen 
teslimatlarda süreler önemli ölçüde 
azalırken, karbon dioksit, azot oksit 
ve partikül madde emisyonlarında 
büyük oranda düşüşler ölçüldü. Aynı 
yıl alternatif yakıtlarda sürdürdüğü 
liderliğini sıvılaştırılmış gaz motoruna 
sahip R 410 modeli ile 10 gün süren 
toplam 7 bin 822 kilometre ile en 
uzun rotasını yaptı.
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İlk ticari elektrikli   
kamyon serisini tanıttı

Scania, sürdürülebilir ulaşım sistemine 
geçişte öncü olma hedefinde bir kilometre 
taşı olan ilk ticari elektrikli kamyon serisini 
2020 yılında tanıttı. Son dönemde elektrikli 
araç teknolojisinin geliştirilmesinde önemli 
adımlar atan Scania, fosil içermeyen bir 
ticari taşıma sistemi elde etme amacıyla her 
yıl yeni elektrikli kamyonlar ve otobüsler 
piyasaya sürerek 2040’a kadar fosil yakıtı 
bırakmayı hedefini açıkladı.  

Scania’dan Dünyanın    
En Güçlü Motoru

2020 yılı Scania için yeni V8 motor 
serisinde tanıtımını yaptığı ve 770 HP 
gücündeki motor ile sektöre damgasını 
vurduğu bir yıl oldu. 

770 HP motor, dünyanın ticari olarak 
üretilen en güçlü kamyon motoru olarak 
öne çıktı. Yeni V8 motor serisi ile birlikte 
sunulan yeni Opticruise şanzıman 
vasıtasıyla yüzde 6’ya varan yakıt 
tasarrufu da sağlandı. 

Scania Sürdürülebilirlik  
Adımlarında da Öncü

Scania sektöründe karbon azaltma 
hedefleri belirleyen ilk şirket oldu. 
Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 
2015 yılı değerleri baz alınarak 2025 
yılına kadar operasyonlarında %50’lik 
Co2 düşüşü ve ürünlerinden kaynaklı 
emisyonlarda %20’lik Co2 düşüşü 
hedefleyerek sektöründe sürdürülebilirik 
çalışmalarında da öncü olduğunu bir kere 
daha kanıtlamıştır. 2021 yılında COP26’ya 
katılım göstermiş ve yine aynı yıl İklim 

Taahhüdüne imza atmış ve Küresel 
Mutabakata katılmıştır. 

Ödül Avcısı

Scania’nın bu üstün özellikleri birçok 
ödüle layık görülmüştür. “Yılın Kamyonu”, 
“Yılın sürdürülebilir kamyonu”, “Latin 
Amerika Yılın Kamyonu” gibi birçok 
ödülün yanı sıra 2017 yılından bu yana 
5 yıl üst üste “Yeşil Kamyon Ödülü”nü de 
kazanma başarısı göstermiştir. 

Scania, son derece güçlü bir görünümün 
arkasında verimliliğe, dayanıklılığa ve 
uzun çalışma süresine odaklanıyor. 
Sürdürülebilir taşımacılıkta en geniş 
ve verimli motor seçenekleri, üstün 
konfor ve güvenlik donanımları, çözüm 
odaklı yaklaşımları ile sektörü domine 
etmektedir.
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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
şehir içi otobüs alanında teslimatlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Toplu 
taşımacılıkta kullanıcı beklentilerine 
göre üretim gerçekleştirerek araçlarında 
konfor, güvenlik ve ekonomiyi bir 
arada sunan Otokar, son teslimatını 
S.S. 115 No’lu Silivri Motorlu Taşıtlar 
Kooperatifi’ne gerçekleştirdi. 

Yeni otobüslerin satışı, Otokar 
Bayii Atalay Otomotiv tarafından 
gerçekleştirilirken, Türkiye’nin yanı sıra 
pek çok ülkede milyonlarca yolcuyu 
üst düzey konforla taşıyan Otokar 
Kent LF’lerin teslimat töreni S.S. 115 
No’lu Silivri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi 

garajında gerçekleşti. Törene, Mavi 
Marmara A.Ş. Yönetiminden Tarık 
Demir, Hakan Çetin, Rahmi İşcen, Tekin 
Recepoğlu, Silivri Motorlu Taşıtlar 
Kooperatifi Başkanı Bülent Akbaş, 
Atalay Otomotiv Satış Müdürü Emre 
Atalay, Otokar Otobüs Bölge Satış 
Yöneticisi Sebahattin Yılmaz, araç 
sahipleri Mehmet Cahit Kuş, Çağlar 
Aygören, Memduh Hüner ve Seğit Feyzi 
Eroğlu katıldı. Törende Mehmet Cahit 
Kuş, teknik özellikleri, donanımı, satış 
sonrası hizmetleri, düşük yedek parça ve 
işletme maliyetleriyle tüm beklentilerini 
karşılaması sebebiyle Otokar’ın Kent LF 
otobüslerini tercih ettiklerini belirtti.

TOPLU ULAŞIMIN GÖZDESİ: KENT LF

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci 
motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra 
ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan 
Kent LF, düşük işletme giderleriyle de 
kullanıcısına her daim maliyet etkin 
çözümler üretmesini sağlıyor. Güçlü kliması 
ile her mevsim ferah yolculuk vadeden 
araç, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda 
sıkışmayı önleyici sistemiyle maksimum 
güvenlik sunuyor. Basamaksız girişi ve tam 
alçak tabanı, engelli yolcuların erişimine 
sağladığı kolaylık ve geniş iç hacmi ile 
yolculara modern ve eşsiz bir konfor sunan 
Otokar Kent LF, sahip olduğu özelliklerle 
Türkiye’de ve yurt dışında şehir içi toplu 
taşımacılıkta büyük beğeni topluyor.

Otokar’dan teslimatlar
hız kesmeden devam ediyor

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, 
halk otobüsü alanında iddiasını sürdürüyor. 
Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlayıp ürettiği Kent LF otobüsü ile sektörde 
fark yaratan Otokar, yeni teslimatını S.S. 115 
No’lu Silivri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne 
gerçekleştirdi. Basamaksız alçak girişi, geniş iç 
hacmi, düşük işletme giderleri ve dayanıklılığı 
ile eşsiz bir konfor sunan 5 adet Kent LF, 
düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.
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OKT Trailer
savunma 

sanayisindeki 
çalışmaları ile 

zirvede
yerini aldı

2007 yılından bu yana Türk savunma 
sanayisine gerçekleştirdiği projelerle 

sektörünün yenilikçi gücü OKT Trailer, 
Savunma sanayiinin en önemli işlevi 

olan askeri lojistik alanlarında bu yıl ilk 
kez düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek 

Zirvesi’nde (DLSS) yer alarak gerçekleştirdiği 
çalışmaları katılımcılar ile buluşturdu.
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7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen zirvede savunma sanayisi 
profesyonelleri, karar vericileri, askeri 
personel ve akademisyenleri ile bir araya 
gelen OKT Trailer, ‘Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarı IDEF21’de sergilediği 
Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve 
Aselsan adına üretilen üzerinde radar 
sistemi bulunan askeri römork aracını, 
askeri donanmanın gücü IHA/SIHA’lar 
için ve Polis Havacılık için helikopter yakıt 
ikmal tankerlerinin yanında savunma 
sanayinde çalışmalarına devam ettiği pek 
çok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. 

IHA/ SIHA VE POLİS HELİKOPTER 
YAKIT İKMAL TANKERLERİ GÖREVİ 
BAŞINDA

IHA ve SIHA için tasarlanan yakıt ikmal 
tankeri premium donanımlı ekipmanları, 
dolum boşaltım esnasında kullanım 
kolaylığının yanı sıra operasyonel 
verimliliği, üst düzey güvenlik ve uzun 
kullanım ömrü ile askeri donanmanın 
hizmetinde görevini yürütürken, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık 
Daire Başkanlığında görev yapan Polis 
helikopterlerinin çalışmalarını başarıyla 
sürdürebilmeleri için hızlı dolum boşaltım 
sistemleri ve güvenli ekipmanları ile 
akaryakıt ikmal tankeri takım arkadaşı 
görevini üstleniyor. 

MUHAREBE SAHASI AKARYAKIT 
TANKERİ, OPERASYONEL 
VERİMLİLİĞİ İLE ÖN PLANDA

OKT Trailer -Anadolu Savunma iş birliği 
ile geliştirilen proje kapsamında zirvede 
tanıtılan ‘Muharebe Sahası Akaryakıt 
Tankeri’; uçak, helikopter, tank vb. hem 
kara hem de hava savunma araçlarına 

operasyon sırasında operasyonun 
aksamaması için karadan akaryakıt 
ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak 
üretildi. Aynı anda birçok araca akaryakıt 
takviyesi yapabilen ve silahlı kuvvetlerin 
operasyonel verimliliğini sahada en üst 
seviyeye çıkararak güçlerine güç katmaları 
için tasarlanan akaryakıt tankeri; zorlu 
arazi koşullarına dayanıklı, yakıt ikmalinde 
hızlı, alüminyum malzeme ile hafifliği, 
güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 
20.000 litre taşıma kapasitesi gibi birçok 
özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet 
veriyor.  

ASKERİ RÖMORK, ÇOK 
YÖNLÜ KULLANIMI İLE TÜRK 
DONANMASININ HİZMETİNDE

Aselsan’ın ihtiyaçları doğrultusunda 
farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre 
edilebilecek şekilde tasarlanan ‘Askeri 
Römork’ ise radar sistemleri, anten ve 
görüntüleme sistemlerinin taşınmasında 

mükemmel çözüm ortağı olurken, 
bunun yanında; silahlı kuvvetlerin ağır 
yüklerini ön-cephede rahatlıkla taşımasına 
yardımcı olması için tasarlanan ‘otomatik 
seviyelendirme’ ve ‘tek aks’ avantajlarıyla 
hassas denge özelliklerine sahip 
teleskopik yükseltme sistemleri gibi çok 
yönlü kullanımı ile Türk donanmasının 
hizmetinde yer alıyor. 

Askeri ekipmanların taşınmasında 
dayanıklı şasi gruplarının, zorlu şartlarda 
ve alanlarda gerçekleştireceği yakıt 
ikmallerinin, sorunsuz, hızlı ve ergonomik 
şartlarda yürütülmesinde sunduğu 
çözümlerle özel projeler geliştiren, yerli 
ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst 
seviyeye çıkararak Ar-Ge tecrübesini 
savunma sanayiine taşıyan OKT, savunma 
sanayisinin lojistik sürecindeki fırsatlara 
uygun çözümleri ile Türk savunma 
sanayiinde lojistik anlamda geleceğine 
önemli bir güç olabilecek çalışmalarını 
yürütmeye ve geliştirmeye devam ediyor. 
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ABB, CNG yakıt sistemli 
Mercedes-Benz Conecto 

otobüslerini 
teslim almaya 

başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO’nun açtığı otobüs ihalesini 
kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli Conecto şehir 

içi otobüslerin teslimatına başladı. Mercedes-Benz Türk, 168 
adedi Conecto Körüklü CNG ve 105 adedi de Conecto Solo CNG 
olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne toplam 273 adet 
otobüs teslim edecek. İlk aşamada 54 adet otobüs teslim edildi. 

Mercedes-Benz Türk, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğini 
EGO Eğitim çalışmaları ile devam ettiriyor. 29 Kasım’da başlayan 

bu eğitimler Mart 2022 sonuna kadar devam edecek.
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13 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen teslimat törenine; Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin 

Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve 

EGO yöneticileri ile Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs 

Pazarlama ve Satış Direktörü Osman 
Nuri Aksoy, Otobüs & Kamyon Satış 

Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 
Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup 

Müdürü Orhan Çavuş, Müşteri Hizmetleri 
- Otobüs Pazarlama Grup Müdürü 

Kıvanç Aydilek katıldı.   

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 
yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini 
kazanan Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt 
sistemli Conecto model otobüslerin 
teslimatlarına başladı. 13 Aralık 2021 
tarihinde düzenlenen törenle; dünyanın 
en modern otobüs fabrikalarından 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt 
özelliğine sahip 21 adet Conecto Solo 
ve 33 adet Conecto Körüklü otobüslerin 
ilk teslimatı gerçekleştirildi. Mercedes-
Benz Türk’ün teslim edeceği toplam 273 
Mercedes-Benz Conecto CNG; elektronik 
süspansiyon, tam otomatik dijital klima, 
sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi 
yüksek konfor özelliklerinin yanı sıra; 
elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve 
söndürme sistemi ve devrilme dayanımı 
gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde 
barındırıyor. Ayrıca tüm otobüsler; 
COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her 
iki dakikada bir, aracın içindeki havanın 
sürekli ve tamamen yenilenmesini 
sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri 
yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan 
aktif filtrelere de sahip.  

Törende konuşan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevimize 
başladığımız günden beri, Ankaralıların 
ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli alanlarda 
yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 
Bugün, açmış olduğumuz ihale 
kapsamındaki ilk otobüslerimizi teslim 
aldık. Doğa dostu yeni otobüslerimiz 
için açtığımız ihaleyi Mercedes-Benz 
Türk şirketi, en ekonomik teklifi vererek 
kazanmış olup, toplamda bu 273 adet 
CNG’li yeni otobüsümüzü bizlere teslim 
etmeye hak kazanmıştır” dedi. 

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “2013 
yılından beri ilk kez alınan yeni otobüslerde, 
EGO personelimize teorik ve pratik 
eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda, 
Mercedes Benz Türk’ün düzenlediği Sürücü 
Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak üzere 
700’e yakın EGO sürücümüz yararlanırken, 
300’e yakın teknik personelimiz ise Teknik 
Eğitimler’den faydalanacak. Ankara 
halkının kaynaklarını en verimli şekilde 
kullanma hedefiyle çıktığımız bu yolda, 
yeni otobüslerimizin şimdiden tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
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Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün de teslimatla ilgili olarak; 
“İhale kapsamında teslim edeceğimiz 273 
adet CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzün 
33 adedi körüklü, 21 adedi de solo 
olmak üzere toplam 54 aracımızı bugün 
kullanıma sunduk. Diğer otobüsleri de 
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 2022 yılının 
ilk çeyreğinde üreterek Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim edeceğiz.

Türkiye’deki faaliyetlerini 54 yıldır 
sürdüren Mercedes-Benz Türk 
olarak, dünyanın en modern otobüs 
fabrikalarından biri olan İstanbul-Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda 1995 yılından 
bu yana otobüslerimizi üretiyor ve 
geliştiriyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş 
birliğimizi EGO personeline verdiğimiz 
eğitimler ile devam ettiriyoruz. 
Düzenlediğimiz eğitim programları ile 
EGO sürücülerini ve teknik personelini 
yeni araçlarımıza hazırlıyoruz. Bu 
kapsamda düzenlenen Araç Tanıtım 
Eğitimleri’nden 18’i kadın olmak 
üzere 700’e yakın EGO sürücüsünün 
faydalanmasını planlıyoruz. EGO’nun 
teknik personeli için düzenleyeceğimiz 
Teknik Eğitimler kapsamında da bakım, 
mekatronik ve elektrik/elektronik 
eğitimlerimizden 300’e yakın personel 
yararlanacak.
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Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Mansur Yavaş olmak üzere; EGO 
Genel Müdürü Sayın Nihat Alkaş ve tüm 
meclis üyelerimize teşekkür ederken, 
tüm bu süreçte emeği geçen değerli 
yöneticilerimize ve elbette Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda bu otobüslerin 
her birinde emeğini esirgemeyen 
arkadaşlarıma da huzurlarınızda 
tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama 
ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, 
konu hakkında “Bugün Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim ettiğimiz, Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda üretilen çevreci 
özelliklerdeki CNG’li otobüslerimiz ile hem 
Ankara’nın hava kalitesi artacak hem de 
belediyenin kaynakları en verimli şekilde 
kullanılacak. Yeni otobüslerin Ankara 
halkına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs 
Müşteri Hizmetleri Direktörü Tolga Bilgisu 
ise “EGO’ya teslim ettiğimiz araçlarımıza 
Mercedes Benz Türk yetkili servisleri 

tarafından bakım ve onarım hizmetleri 
verilecek. Ankara halkının sağlıklı 
günlerde araçlarımızla seyahat etmelerini 
temenni ediyoruz.” dedi. 

Mercedes-Benz Türk’ten EGO’ya özel 
kapsamlı eğitim çalışmaları

Mercedes-Benz Türk, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile iş birliğini EGO Eğitim 
Çalışmaları ile devam ettiriyor. 29 Kasım’da 
başlayan bu eğitimler Mart 2022 sonuna 
kadar devam edecek. Mercedes-Benz Türk 
eğitmenleri bu kapsamda Araç Tanıtım 
Eğitimi başlığıyla EGO sürücülerine eğitim 
verirken, teknik kadrolara ise Teknik 
Eğitimler başlığıyla eğitimler verecek. 

Araç Tanıtım Eğitimi’nden 18’i kadın 
olmak üzere yaklaşık 700 EGO sürücüsü 
yararlanacak. 29 Kasım’da başlayan 
bu eğitim kapsamında, araçların 
teknik tanıtımlarının gerçekleştirilmesi 
ve Mercedes-Benz’in yeni otobüs 
teknolojilerinin verimli kullanılması 
amaçlanıyor. Bu sayede; sürüş ve yolcu 

taşıma performansının artırılması, 
sürücüler ve yolcular için konforun 
artırılması, konfor sistemlerinin 
doğru işletimi sayesinde sürücünün 
kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş 
emniyetinin sağlanması da hedefleniyor.

Gerçekleştirilen teslimatların ardından 
başlayan Teknik Eğitimler ise EGO’nun 
teknik personeline yönelik olacak. Bu 
eğitimlerde 300’e yakın teknik personel; 
tamir ve bakım, mekatronik ve elektrik/
elektronik eğitimlerinden yararlanacak.

Araçlar iki yıl boyunca   
Mercedes-Benz Türk’e emanet

Hizmetlerini sürekli olarak yenileyen ve 
geliştiren Mercedes-Benz Türk, EGO’ya 
teslim ettiği araçlar için tüm satış sonrası 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını 
tamamladı. Bu kapsamda araçlara EGO 
Genel Müdürlüğü garajlarında garanti 
süresi boyunca Mercedes Benz Türk yetkili 
servisleri tarafından bakım ve onarım 
hizmetleri verilecek.
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Kent Electra, İtalya toplu
ulaşımında test edildi

Otokar’ın elektrikli otobüsü 
Kent Electra’nın Avrupa 

tanıtımları devam ediyor.
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Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar, 
12 metrelik elektrikli şehir içi otobüsü 
Kent Electra’nın Avrupa tanıtımlarına 
hız kesmeden devam ediyor. Daha 
temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik 
ve yüksek verimlilik anlayışıyla üretilen 
Kent Electra’nın, Almanya, İspanya ve 
Romanya’nın ardından yeni durağı İtalya 
oldu. Kullanım profiline bağlı olarak tam 
şarjla 300 kilometre üzerinde menzil 
sunabilen 12 metrelik tam elektrikli Kent 
Electra, İtalya’da 9 bölgede özel ve kamu 
toplu taşıma şirketleri tarafından 1 ay 
süresince test edildi. 

Ürettiği araçların teknolojisi, tasarımı, 
ergonomisi ile 50›yi aşkın ülkede 
büyük beğeni toplayan Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, ileri teknolojiye 
sahip modern otobüslerini Avrupa’nın 
dört bir yanında tanıtmaya devam 

ediyor. 12 metrelik elektrikli otobüsü 
Kent Electra›nın kısa süre önce Avrupa 
tanıtım çalışmalarına başlayan Otokar’ın, 
Almanya, İspanya ve Romanya›nın 
ardından yeni durağı İtalya oldu.

Şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına 
katkıda bulunmayı hedefleyen araç, 
İtalya’daki özel ve kamu toplu taşıma 
şirketleri tarafından, başta Milano olmak 
üzere 9 farklı şehir ve ilçede test edildi. 
Otokar Ar-Ge mühendislerinin bilgi 
birikimi ve küresel ölçekte kazandıkları 
deneyimleriyle geliştirilen Kent Electra; 
geniş iç hacmi, yolcular için sunduğu üst 
düzey konfor ile de ön plana çıkıyor. 

Alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler 
ve güvenli ulaşım sistemleri gibi 
alanlarda birçok yeniliğe imza atan 
Otokar’ın elektrikli otobüsü Kent Electra, 

sergilendiği tüm etkinliklerde dikkatleri 
üzerinde topluyor.  Sektörün en iddialı 
araçları arasında yer alan Kent Electra’nın, 
Münih’te başlayan İspanya, Romanya ve 
İtalya›da gerçekleşen tanıtım faaliyetlerine 
önümüzdeki günlerde Fransa ve 
Benelüks’te devam edilecek.

Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, 
daha düşük işletme maliyetleri ve daha 
yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle 
tasarlanan Kent Electra; tasarımının 
yanı sıra konforu, sahip olduğu 
teknolojiler ve güvenlik alanındaki 
yenilikçi çözümleriyle ön plana çıkıyor. 
Kent Electra, tam şarjla topografya 
ve kullanım profiline bağlı olarak 300 
kilometre üzerinde menzil sunabiliyor. 
Araç, geniş iç hacmi ile yolcuları için 
daha iyi görüş ve konfor sunuyor. 
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İster offroad yollarda, ister zorlu 
dağlık arazi koşullarında ya da 
asfalt yollarda olsun, Volkswagen 
Ticari Araç’ın premium Pick-up 
modeli Yeni Amarok’un her türlü 
arazi koşulunda yeteneğini ve 
gücünü göstermesine az kaldı. 
Avustralya ve Avrupa’daki ekipler 
tarafından geliştirilen ve artık 
Güney Afrika’da üretilecek olan 
Volkswagen Ticari Araç markasının 
premium Pick-up modelinin, 
2022’de tanıtılması planlanıyor.

Yeni Amarok geri dönüyor
Güney Afrika’dan dünyaya
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Premium Pick-up segmentinin en önemli 
oyuncusu olan Amarok’un en yeni 
nesli gelecek yıl tanıtılacak. Pick-up’lar 
dünyanın neresinde olursa olsun, bir hayat 
tarzını temsil ediyor. Özellikle uzmanlık 
gerektiren bazı konularda; ağır yüklerin 
taşınması, zorlu dağlık yollar veya offroad 
arazi koşullarında herkes güvenebileceği 
bir Pick-up’a ihtiyaç duyar. 

Amarok’un, özellikle işler zorlaştığında 
müşterilerinin hedeflerine ulaşmasını 
sağlayan çözümler sunduğunu 
söyleyen Volkswagen Ticari Araç Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Marka 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr Lars Krause 
“Amarok, birçok alanda ilk bakışta 
imkansız görünen şeyleri mümkün 
kılarak, kullanıcılarına işlerinde ve günlük 
yaşamlarında yardımcı olarak işlerini 
kolaylaştırıyor. Şimdi üçüncü nesil Yeni 
Amarok, sunduğu ileri teknolojiye sahip 
sürüş destek sistemleri ve dijital mobil 
bağlantı özellikleriyle müşterilerimizi 
etkileyecek özelliklere sahip. Yeni Amarok, 
2022’den itibaren bu segmentte daha 

önce görülmemiş yeniliklere sahip olacak. 
Ve eskiden olduğu gibi, zorlu araziler onu 
caydıramayacak.” şeklinde bilgi verdi.

“Volkswagen DNA’sına” sahip 
tamamen yeni bir araç

Yeni Amarok şimdi hem daha karizmatik 
hem de daha yetenekli: İç ve dış 
tasarımında tamamen yeni bir görünüme 
sahip olan Yeni Amarok, önceki nesline 
göre daha kapsamlı donanıma sahip 
olarak sınıfında standartları yeniden 
belirleyecek. 

Yeni Amarok sayısız yeniliklerle  
daha etkileyici olacak 

Volkswagen Ticari Araç’ın çok yönlü 
modeli Yeni Amarok, çekici çizgileri 
ve dış görünümü ile göz dolduruyor. 
Volkswagen Ticari Araç Tasarım Başkanı 
Albert-Johann Kirzinger’nin yaptığı 
açıklamaya göre, “Çarpıcı ön yüzü ve 
hepsinden önemlisi özgün X tasarımı, Yeni 
Amarok’u güçlü bir şekilde ayrıştırıyor 
ve segmentinde öncü olma iddiasını 

ortaya çıkarıyor. Yeni Amarok’un gücü 
ve performansı, hem içte hem dışta 
Volkswagen DNA’sıyla net bir şekilde ifade 
ederken, kaslı görüntüsüyle öz güvenini 
ortaya koyuyor.

İlk olarak 2010 yılında üretildi

Volkswagen Ticari Araç’ın premium Pick-
up segmentindeki modeli Amarok, 2010 
yılında üretilmeye başlandı. İlk yıllarında 
sadece Arjantin Pacheco fabrikasında 
üretilen model diğer yıllarda Volkswagen 
Ticari Araç’ın en büyük fabrikası olan 
Hannover fabrikasında da üretilmeye 
devam etti. Yeni nesil Amarok ise Güney 
Afrika’nın Silverton şehrinde üretilecek. 

Son on yılda, dünya çapında 800 binden 
fazla Amarok satıldı. Güney yarım 
kürede Amarok, bugüne kadar Pick-up 
segmentinde V6 silindirli dizel motorlara 
sahip tek araç olarak rekabette ayrışırken, 
yeni nesli ile güçlenmeye  devam ediyor. 
Türkiye pazarında ise Yeni Amarok’un 
2023’ün ilk çeyreğinde pazara sunulması 
hedefleniyor.
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Türkiye’de otomotiv tedarik 
sanayinin köklü firması İnci 

Holding ile dünya akü devi Japon 
GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa, 

yenilikçi bakış açısı ve teknoloji 
konusundaki bilgi birikimi ile bir ilke 
daha imza attı. İnci GS Yuasa teknik 

ekibinin, Incineering Technologies 
markası altında tasarlayıp ürettiği 

yedi makine üretim hattına dahil 
edildi. Incineering Technologies 

ekibi tarafından yaklaşık 3,5 milyon 
TL’lik yatırım ile özgün tasarım ve 

yazılımla ürettiği makinelerden 
bazılarının Türkiye’deki akü 

fabrikalarında muadili bulunmuyor.

Devam eden mühendislik çalışmalarının 
bir sonucu olarak hayata geçen ve 
makine parçalarının % 75’inin yerli 
tedarikçilerinden sağlandığı yeni nesil 
makinelerle üretimde verimlilik artışı 
hedefleniyor. 

Müşterileri, çalışanları, iş ortakları, 
tedarikçileri ve çevre için en güvenilen 
enerji depolama şirketi olma vizyonuyla 
çalışmalarını sürdüren İnci GS Yuasa, 
yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde 
öncü konumunu sürdürüyor. İnci 
GS Yuasa bünyesindeki teknik ekip, 
Incineering Technologies markası altında 
yedi farklı üretim makinesinin tasarım 
ve üretim süreçlerine imza attı. Teknik 
ekip tarafından tasarlanarak tüm test 
süreçlerinin ardından üretime başlayan 
makine hattının açılışı, İnci GS Yuasa 
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, 

İnci GS Yuasa’dan bir ilk daha:

İnci GS Yuasa, kendi tasarladığı ve 
ürettiği makineleri devreye aldı
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Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir 
Kaymakçı, Grup İçi Stratejik İş Geliştirme 
Genel Müdürü Kojiro Shibata ve 
Incineering Technologies proje ekibinin 
katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 3,5 milyon 
TL’lik yatırım ile hayata geçen üretim 
makineleri, özgün tasarım, yazılım gibi 
özellikleriyle Türkiye’de akü imalatında 
bir ilk olma özelliği taşıyor.

 “Yeni makinelerimizle beraber 
artan otomosyan seviyemiz, 
üretimdeki verimliliğimize büyük 
ölçekte katkı sağladı” 

İnci GS Yuasa’nın teknoloji alanındaki 
bilgi birikiminin ve yenilikçi bakış açısının 
bir ürünü olan yeni nesil makineler ile 
şirketin sektördeki öncü konumunu 
pekiştireceklerini ifade eden İnci GS 
Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan 
Elbirlik, “Sektörümüzün teknoloji 
lideri olmak ve en yenilikçi hizmetleri 
sunmak adına bitmeyen enerjimizle 
çalışıyoruz. Uzman teknik ekibimizin 
hayata geçirdiği bu üretim makineleri 
İnci GS Yuasa için çok büyük bir gurur 
kaynağıdır. Tüketicilerimize her araç 
segmentinde ileri teknolojiye sahip 
yenilikçi ürünler sunarken, kendi 
makinelerimizi tasarlayıp üreterek 

farklı bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. 
Yeni makinelerimizle oluşturduğumuz 
hattımız, üretim potansiyelimizi 
destekleyecek, büyümemize katkı 
sağlayacak ve otomasyon seviyemizi 
artırarak daha verimli üretim, teslim 
hızı ile teknik bağımsızlık gibi alanlarda 
faydalar sağlayacak. Yanı sıra GS Yuasa’nın 
farklı ülkelerdeki firmalarının ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında da iş birliği 
potansiyeli yaratacağını düşünüyoruz.” 
açıklamalarında bulundu. 

5 Yıllık Yatırımın   
Yüzde 60’ı Teknolojiye

Elbirlik, İnci GS Yuasa’nın AR-GE 
yatırımları konusunda geldiği noktayı 
değerlendirerek: “Akülerimizi en 
yüksek kalite standardı ile geliştirmeyi 
ve müşteri memnuniyetini işimizin 
merkezinde tutuyoruz. Bunun için Ar-Ge 
yatırımlarımıza çok önem veriyoruz. Beş 
yılda yaptığımız toplam yatırımımızın 
yüzde 60’ını teknoloji alanında 
gerçekleştirdik. Sürdürülebilir yatırımlarla 
teknolojimizi en yüksek seviyeye 
taşıyarak, süreçlerimizi iyileştirerek 
sektörümüzde kalitenin referans noktası 
olmak için çalışıyoruz” dedi.

“Makine üretiminde kullanılan 
parçaların %75’i yerli 
tedarikçilerimizden”

Incineering Technologies makinelerinin, 
tasarım sürecinden başlayarak üretim 
aşamasına kadar tüm aşamalarda 
birçok detayın öngörülerek çalışıldığını 
söyleyen Cihan Elbirlik, makine 
imalatındaki mekanizma, şase, pano gibi 
parçaların %75’inin yerli tedarikçilerden 
sağlandığının altını çizdi. Elbirlik, 
Incineering Technologies’in makine 
üretim yolculuğunda, yerli tedarikçilerin 

Cihan Elbirlik
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standartları yüksek ürünlerinin yer 
almasını çok kıymetli bir sinerji olarak 
tanımladı.

İnci GS Yuasa Sektöre    
Yine İlk’leri Kazandırdı 
Türkiye’de akü teknolojileri üzerine 
sektördeki ilk AR-GE merkezinin 
kurucusu ve lokomotif markası 
İnci Akü ile sektöründe Turquality 
programına kabul edilen ilk firma 
olan İnci GS Yuasa, ilk’lerine yenilerini 
ekledi. İlk defa binek, hafif ticari ve 
ağır vasıta aküleri dahil geniş bir ürün 
yelpazesini kapsayan standartlarda 
makine imalatı gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Elbirlik geliştirilen 
makinelerle ilgili de bilgi verdi: “Proje 
kapsamında Türkiye’de muadili 
olmayan özel makine, yazılım ve 
mekanizma imalatları yapılmıştır. 
Özgün ve yalın tasarımı, servo 

motorlu otomatik ayar özelliği, 
ProfiNET haberleşme sistemi, Wi-fi 
kontrolü ve IO-Link teknolojisine 
sahip tüm Incineering Technologies 
makinelerinde otomasyon çalışması 
gerçekleştirildi. Makinelerin birbiri 
ile konuşması sayesinde ürün takibi 
anlık olarak yapılabiliyor ve istenilen 
tüm veri hızlıca toplanabiliyor. Bu da 
bize hızlı olmakta birlikte hatasız bir 
süreç imkanı da sunuyor. Hotmelt ve 
Lazer Kodlama makinelerimiz, özgün 
tasarım ve donanımları ile Türkiye’de 
muadili olmayan makinelerdir. Uzman 
teknik ekibimiz tarafından Endüstri 
4.0 standartlarında geliştirilen ilk 
Akü Sızdırmazlık makinesi, tamamen 
özgün bir tasarıma sahip olan 
Kutupbaşı Ölçüm Makinesi gibi 
inovasyonlarımızın, dijitalleşme 
dünyasında İnci GS Yuasa’yı farklı bir 
noktaya taşıdığına inanıyorum.” 

İnci GS Yuasa, gerçekleştirdiği 
Incineering Technologies makinelerinin 
üretimiyle akü sektörüne yeni bir soluk 
getirirken aynı zamanda çevre dostu bir 
politika da benimsedi. İnci GS Yuasa’nın 
yeni nesil üretim makinelerinde 
çevresel etki de gözetilerek, yüksek 
enerji verimliliğine sahip motor seçimi 
sayesinde standart motorlara göre %2 
daha az enerji tüketimi sağlandı. 1.716 
ton CO2 salınımının önüne geçilmiş 
oldu ve bu değer yaklaşık olarak 3,5 
dönüm ağacın 1 yılda tuttuğu karbona 
denk gelmektedir. Mevcut tasarruf 
planı ve bu işleyiş ile tüm makineler için 
yılda 3,991 Kwh daha az enerji tüketimi 
hedeflenmektedir. Önemli bir AR-GE 
yatırımı, çalışma, strateji ve zaman 
ile hayata geçirilen projenin ilerleyen 
süreçlerde çok daha büyük üretimlere 
imza atması bekleniyor. 
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Toyota’dan Hafif Ticari
Segmentine Yeni Oyuncu:

Proace City Cargo

Toyota, hafif ticari araç markası Hilux ve Proace 
City’den oluşan Toyota Professional ürün yelpazesini, 

Proace City Cargo ile daha da genişletti. Büyük beğeni 
toplayan Proace City’nin ardından daha fazla

yük taşıma odaklı Proace City Cargo modeli, 
242 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa 

sunuldu. Böylece Toyota, Proace City ve Proace City 
Cargo modelleriyle Türkiye’de hafif ticari araç 

pazarında en büyük sınıf olan minivan 
segmentinin tamamına hitap edecek.
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Proace City Cargo modeli, yüksek taşıma 
kapasitesi ve verimli motorunun yanı 
sıra sürücü odaklı kabini, fonksyonellik 
ve pratikliğiyle iş hayatını kolaylaştıran 
bir iş arkadaşı olarak öne çıkıyor. Proace 
City Cargo, Dream ve Vision olmak üzere 
iki farklı donanım seviyesiyle tercih 
edilebiliyor. Şık ve modern tasarımıyla 
dikkat çeken model, 100 HP güç üreten 
1.5 litrelik dizel motorla sunuluyor.

İş hayatının ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak tasarlanan Proace 
City Cargo, her iki tarafta bulunan 
sürgülü kapıları, Akıllı Kargo özelliği, 
katlandığında masaya dönüşebilen ön 
yolcu koltuğu, 220V ve 12V güç çıkışları 
gibi çözümleriyle kullanıcılara her yerde 
“mobil ofis” deneyimi sağlıyor. Proace 
City Cargo, elektronik park freni, arka 
park sensörü, sürücü kol dayama gibi 
sürüşü kolaylaştıran ve konfor katan 
özelliklerle de dikkat çekiyor.

Proace City Cargo, Proace City modeline 
göre 2975 mm ile 190 mm daha uzun 
aks aralığına ve 4753 mm uzunluğu ile 
350 mm daha fazla uzunluğa sahip. 893 
kg’lik (Dream versiyonunda 858 kg) yük 
taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace 
City Cargo, 2 Euro Palet kapasitesi ve 180 
derece çift tarafa açılan arka kapılarıyla 
sınıfında farkını ortaya koyuyor.

Taşıma alanında yer alan 10 adet 
bağlama kancası ve 12V soketin yanı 
sıra Akıllı Kargo özelliği sayesinde her 
türlü yük pratik bir şekilde taşınabiliyor. 
Standart olarak 2.2 metre uzunluğa 
kadar taşıma mesafesi sunan Proace City 
Cargo, Akıllı Kargo özelliği sayesinde 
3.4 metre uzunluktaki nesnelerin 
taşınmasına olanak sağlıyor. Bununla 
birlikte Proace City Cargo 4.4 metreküpe 
kadar da yükleme hacmi sunuyor.

Proace City Cargo, Toyota’nın tüm hafif 
ticari ürünleri gibi Toyota Professional’ın 
tüm avantajlarından yararlanıyor. Bu 
avantajlar kapsamında Proace City 
Cargo da, 5 yıl/150.000 km boyunca 
Toyota Garanti Sistemi altında yer 
alıyor. Bu sayede yoğun kullanılan hafif 
ticari araçlar Toyota garantisi altında 
tutuluyor.

Müşterileri için hayatı kolaştıracak 
birçok hizmet sunan Toyota Professional, 
aynı zamanda Servis Vale Hizmeti 
ile zaman kazandırıyor. Müşterilerin 
araçlarını bulunduğu lokasyondan alıp 
bakımını yaparak, yeniden istenilen 
yere bırakılması sağlanıyor. Bununla 
birlikte Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 
yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol 
yardımı alınabiliyor.



32 RADÜS DERGİSİ   2022

Continental’den
yol güvenliğinde

çığır açacak teknolojiler

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi 
Continental, yolda güvenliği, inovasyonu ve daha 
iyi bir sürüş deneyimini teşvik etmek amacıyla 
hem araçlarda hem de sürüş sistemlerinde devrim 
yaratacak teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. 
Artırılmış gerçeklik, bulut teknolojileri gibi yeniliklerle 
yol, sürücü ve araçları birbirine bağlayan Continental; 
yolda diğer araçları ve yayaları algılayarak sürücüyü 
uyaran sistemlerden, lastiklerden veri toplayarak 
anlık takip imkânı sunan teknolojilere kadar pek çok 
yenilikle mobiliteyi bir adım öteye taşıyor.
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Mobilitenin geleceğine birçok farklı 
açıdan yaklaşan Continental, araçları ve 
sürüş sistemlerini birbirine bağlayarak 
mobilite deneyimini geliştiren teknolojik 
yeniliklere imza atıyor. Teknoloji şirketinin 
son yenilikleri 7-10 Aralık tarihleri 
arasında ABD Akıllı Ulaşım Topluluğu’nun 
(ITS America) yıllık toplantısında 
sergilendi ve katılımcılar tarafından ilk 
kez deneyimlendi.  

Continental’in Wrong Way Driver (Ters 
Yön Uyarı) teknolojisi, sürücüleri ters 
yönde ilerleyen araçlar konusunda 
uyararak olası bir risk durumuna karşı 
güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ters yönde 
giden bir sürücünün konumu, hızı ve 
seyahat yönü hakkında erken uyarı 
sistemi olarak tanımlanan bu teknoloji, 
sürücülerin proaktif güvenlik önlemleri 
almasına imkân sağlıyor. Teknoloji; 
Continental sensörlerinin, bağlantılı 
araç sistemlerinin ve bir ısı haritalama 
algoritmasının bileşimine dayanıyor. 

Yolda diğer araçları ve yayaları 
algılayarak sürücüyü uyaran sistem

Continental’in geliştirdiği Akıllı 
Kavşak teknolojisi ise araçların trafikle 
ve çevreleriyle iletişim kurmasını 
sağlayan V2X teknolojisi ile akıllı bir 
sisteme bağlanmasını sağlıyor. Bu 
akıllı sistem sürücünün bir kavşakta 
karşısına çıkabilecek yaya, bisikletli ya 
da diğer araçlarla etkileşim kurabiliyor. 
Continental’in iş ortağı Iteris ile 
geliştirdiği Vantage Fusion sistemi; 
araçlar, yayalar ve bisikletliler olmak 
üzere yolu paylaşan herkesi benzersiz 
bir şekilde algılayan, izleyen ve doğru 
sınıflandıran hibrit bir video ve radar 
algılama sistemi. Bu sistem bir aracın 

çevresini ortamın geri kalanıyla 
paylaşmasını sağlayan algılama 
yeteneklerini etkinleştirmek için 
otomotiv sensörlerinden gelen bilgileri 
kullanıyor. Teknoloji ayrıca hem araçların 
hem de yolu kullanan diğer öğelerin 
güvenliğini artırmak için V2X bilgilerinin 
altyapı ve bağlı araçlar arasında 
paylaşılmasına da olanak tanıyor.

Uzay teknolojisi ile yolda   
‘360 derece’ görünüm

Continental, araçların tüm çevresini 
sorunsuz, gerçeğine uygun ve 
360 derecelik bir açıyla görmesini 
sağlayacak yeni nesil çevre modeli 
olan LIDAR portföyünü de genişletiyor. 
Uzay operasyonlarında kullanılan 
teknolojiyi yüksek çözünürlüklü 3D 
Flash LIDAR kameraya entegre eden 
Continental, bu teknolojiyle araç 
çevresinin çok daha kapsamlı ve 
ayrıntılı bir 3D görüntüsünü sağlıyor. 

3D Flash LIDAR sensörü, 50 metreye 
kadar çevresel verileri toplayarak aracın 
tüm çevresinin görünümünü sunuyor. 
HRL131 uzun menzilli LIDAR ise daha 
yüksek otomasyon seviyeleri sağlıyor. 
AEye ortaklığıyla binek otomobiller 
için geliştirilen Mikroelektromekanik 
Sistem tabanlı (MEMS) HRL131 uzun 
menzilli LIDAR ile araçlar 300 metreden, 
yayalar ise 200 metreden daha fazla bir 
mesafeden tespit edilebiliyor.

Dijital lastik izleme sistemi ile filolar 
daha güvenli, verimli ve akıllı 

Continental, Ar-Ge destekli inovasyon 
harikası yeni nesil ürünü ContiConnect 
dijital izleme sistemi ile filolardaki tüm 
araçların lastik basıncı ve sıcaklığı gibi 
hayati önem taşıyan verilerini her an 
izleme imkânı sunuyor. Sistem, güvenli 
sürüşün yanı sıra yakıt maliyetinin 
azalmasını da sağlıyor. Lastiklerden 
veri toplayan bulut tabanlı bu sistemde 
gerçek zamanlı izleme için lastik 
sensörleri, araçtaki bağlı bir cihaza veri 
göndererek buluta iletiyor. Bu teknoloji 
bir filoya ContiConnect portalında 
lastiklerin geçmişi ve şu anki durumu 
hakkında tam bir görünürlük sağlıyor.

Filo yönetimi için  
özelleştirilebilen paket çözüm

Continental, Dijital Hizmetler Platformu 
ile mobiliteyi bir hizmet haline getiriyor. 
Bu uçtan uca çözüm, araçları paylaşıma 
ve filo kullanımına hazır halde sunuyor. 
Donanım ve yazılım hizmetleri de dâhil 
olmak üzere teknolojiyle birlikte eksiksiz 
bir ihtiyaç paketi olan Platform, bir filoyu 
yönetmek için gereken farklı işlevler için 
de özelleştirilebiliyor.
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Markanın hafif ürün yelpazesindeki 
ikonik aracı önemli bir kilometre 

taşına geldi. IVECO, hafif ticari 
vasıtalar için her zaman bir referans 

olan Suzzara fabrikasında montaj 
hattından çıkan 1.600.000’inci 

Daily aracını kutluyor. IVECO 
Daily modelleri halihazırda 

Italya’nın Suzarra şehrindeki 
modern fabrikada ve aynı 

zamanda Ispanya’nın Valladolid 
şehrindeki fabrikalarda üretiliyor. 

Daily üretiminin % 80’i Suzarra 
fabrikasında gerçekleşiyor.

Daily, kendini sürekli olarak yeniden icat 
eden gerçekten ikonik bir araç. Daily, 40 
yıldır yenilikçiliğin, çok yönlülüğün ve 
verimliliğin sınırlarını zorlayarak, gelişen 
değişimi öngörerek müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Daily, yıllar içinde 
DNA’sına sadık kalarak pek çok çığır 
açıcı değişikliğe imza atarak IVECO’nun 
sürdürülebilir başarısının önemli bir 
örneği olmuştur. 7,2 tonluk modeliyle 
yüksek taşıma kapasitesi konusunda lider 
olan ve pazarda doğal gazlı hafif ticari 
araç versiyonu ile referans haline gelen 
Daily, yeni 3.0 litrelik 176 hp Euro VIE ağır 
hizmet dizel motoru ile bir kilometre taşı 
daha koyuyor.

IVECO Suzzara Fabrika Müdürü Giorgio 
Ricci, “Bu adete ulaşmaktan son derece 
gurur duyuyoruz. 40 yılı aşkın Daily  
üretimini temsil eden fabrikamız için 
önemli bir kilometre taşı. Bu araç çok 
yönlülüğü ve gücüyle her zaman diğer 
araçlardan bir adım önde. Daily, IVECO 
DNA’sına sadık kalarak her geçen gün 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha iyi 

cevap verebilmek için bağlanabilirlik ve 
sürdürülebilirliğe odaklanarak gelişiyor. 
Daily aynı zamanda sınıfının en düşük 
toplam sahip olma maliyetlerinden 
biriyle de rekabetçi yol arkadaşınız 
oluyor.” Üretim aşamalarının hepsinde 
büyük bir özenle ve sinerjiyle işleyen 
tesis, 2007’den beri Dünya Klasında 
Üretim (WCM) için çalışmaktadır. Askeri 
araç ve yangın müdahale araçlarının da 
üretildiği tesiste kalitenin yanı sıra her 
çalışanın üretim sürecine dahil edilmesi 
ve sürdürülebilir gelişme hedefleniyor.

Tesis yakın zamanda Uluslararası bir 
yönetim danışmanlığı firması olan 
Agamus Consult ve Alman otomotiv 
dergisi Automobil Produktion tarafından 
verilen Mükemmel İyileştirme Kültürü 
ödülünü kazandı. Suzarra Fabrikası, 
teknolojiyi ve işi geliştirmek amacıyla 
“öngörülemeyene hakim olmak” 
mottosuna sadık kalarak zorlu pazar 
ve küresel şartlarda her gün kendini 
geliştirerek zorlu şartları fırsata 
çevirmeyi hedefliyor.

IVECO, Suzarra fabrikasında 
1.600.000’inci Daily’nin 
üretimini kutluyor
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Karsan Pozitif & İletişim 
Portalı Projesi ödül aldı

Karsan, Yurt İçi ve Yurt Dışında Elde Ettiği Başarıları Şekillendiren “İş 
Kültürü” ile Ödüle Layık Görüldü. Türkiye otomotiv sanayinin önde 

gelen kuruluşlarından Karsan, üretim ve ihracatta elde ettiği başarıları 
ödüllerle taçlandırıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 

(TİSK), 2014 yılından bu yana kurumların sosyal sorumluluk 
farkındalığını artırmak amacıyla, her sene farklı bir temayla 

düzenlediği ödül programı çerçevesince Karsan ödüle layık görüldü.
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Karsan Pozitif & İletişim Portalı 
Projesi Ödül Aldı

Karsan Pozitif & İletişim Portalı projesi 
de bu yıl “İşimizin Yarını” ana temasıyla 
gerçekleştirilen «Ortak Yarınlar» ödül 
programında İş, İş Kültürü ve İş Gücü 
Dönüşümü Kategorisi’nde ödül aldı. 
Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Hem yurt 
içinde hem yurt dışında elde ettiğimiz 
başarıların temelinde, hep daha iyisi için 
çalışmayı ve yeni fikirlere açık olmayı 
esas alan iş kültürümüz yer alıyor. Tüm bu 
gerçeklerden yola çıkarak hazırladığımız 
projemizin layık görüldüğü ödül 
bizim için son derece kıymetli…
Yolculuğumuza; Karsan’ı hedeflediği 
yarınlara taşıyacak en önemli gücün 
çalışma arkadaşlarımız olduğu bilinciyle 
ve ortak yarınların birlikte mümkün 
olduğu inancıyla devam edeceğiz” dedi.

Kuruluşunun ardından yarım asrı 
geride bırakan ve küresel bir marka 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi 
Karsan; yurt içinde ve yurt dışında 
elde ettiği başarıları şekillendiren iş 
kültürü ile yeni bir ödüle daha layık 
görüldü. Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK), 2014 
yılından bu yana kurumların 
sosyal sorumluluk farkındalığını 
artırmak amacıyla, her sene farklı bir 
temayla düzenlediği ödül programı 
çerçevesince Karsan ödüle layık 
görüldü. Karsan Pozitif & İletişim  
Portalı projesi; bu yıl “İşimizin Yarını” 
ana temasıyla gerçekleştirilen  
«Ortak Yarınlar» programında İş, 
İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü 
Kategorisi’nde ödül aldı.

Program online
olarak düzenlendi

Sanatçı Emre Altuğ’un 
moderatörlüğündeki program, 
ödül alan şirketlerin üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. 
Pandemi önlemleri gereğince online 
olarak düzenlenen ödül törenine 
Karsan CEO’su Okan Baş da katılan 
davetliler arasındaydı.

121 proje başvurdu

Ödül töreninde konuşan TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 
2004’ten itibaren düzenledikleri 
programda ödül alan projeler 
aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştıklarını 
söyledi. Akkol, “Ortak Yarınlar 
Programımızın temasını bu yıl ‘işimizin 
yarını’ olarak belirledik. Program 
çerçevesince bu yıl 121 başvuru aldık. 
Başvuru yapan kurumlarımız Ortak 
Yarınlar için bir sosyal fayda daha 
sağladı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
Ortak Yarınlar Eğitim Fonu’na bağış 
yaptılar. Yüzlerce öğrencinin eğitimine 
umut oldular” diye konuştu. Akkol, 
gençlere yönelik TİSK Akademi, Genç 
Dönüşüm, Genç Kadın Liderler gibi 
çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini 
anımsatarak, gençlerin gelişimlerini 
desteklemek için burslar verdiklerini, 
her ay 10 binin üzerinde öğrencinin 
eğitimine destek olduklarını anlattı.

Okan Baş



38 RADÜS DERGİSİ   2022

6 farklı kategoride ödül verildi

Daha sonra ise program dahilinde 
“Birlikte Mümkün Ödülü”, “Çeşitlilik ve 
Kapsayıcılık Ödülü”, “Dijitalleşme Ödülü”, 
“İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü 
Ödülü”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Özel 
Ödülü” ve “Sürdürülebilirlik Ödülü” 
olmak üzere toplamda 6 kategoride ödül 
kazanan isimler açıklandı. Toplamda 21 
jüri üyesi ile halk oylamasının ardından 
yapılan değerlendirmelerin sonunda 
Karsan da “İş, İş Kültürü ve İş Gücü 
Dönüşümü Kategorisi” çerçevesince 
“Karsan Pozitif & İletişim Portalı” projesi 
ile ödüle layık görüldü.

“Bu ödülün son derece değerli 
olduğuna inanıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak 
hem yurt içinde hem yurt dışında elde 
ettiğimiz başarıların temelinde her gün 
daha iyisi için çalışmayı ve yeni fikirlere 
açık olmayı esas alan iş kültürümüz 
yer alıyor. Tüm bu gerçeklerden yola 
çıkarak hazırladığımız projemizin layık 

görüldüğü bu ödülün son derece değerli 
olduğuna inanıyoruz. Yolculuğumuza; 
Karsan’ı hedeflediği yarınlara taşıyacak 
en önemli gücün çalışma arkadaşlarımız 
olduğu bilinciyle, ortak yarınların birlikte 
mümkün olduğuna inancıyla devam 
edeceğiz” dedi.

Karsan Pozitif hareketinin 
kilometre taşları...

Karsan şirket içi değişim, dönüşüm ve 
yenilenme sürecini kapsayan “Karsan 
Pozitif” hareketinin temellerini 2017 
yılında attı. Hem kültür hem de iş 
sonuçlarında pozitifliği hedefleyen 
şirket, söz konusu anlayış kapsamında 
iletişimin daha şeffaf olması amacıyla, 
tüm mavi yaka çalışanları için kurumsal 
mail adresleri oluşturdu. Ayrıca şirket, 
“Kariyer Fırsatları için Pozitif Kariyer 
ve Liderlik” sürecini devreye alarak 
yönetici seçimlerinin tamamını ve yüzde 
30’luk rotasyonu da bu kapsamda 
gerçekleştirdi. ILO işbirliği ile pozitif 
eşitlik projesini devreye alarak toplumsal 
cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan Karsan, 

“Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni de 
(Women’s Empowerment Principles – 
WEPs)” imzaladı.

50’den fazla uygulama portal ile 
dijital ortama taşındı

Karsan’da yeni çalışmaya başlayanlar 
için “Gen Pozitif Oryantasyon” 
programını devreye alan şirket, gelecek 
neslin iş hayatına hazırlanmasına 
katkı sağlamak amacıyla da 
MEB iş birliği ile elektrikli araçlar 
laboratuvarını kurduğu pozitif staj 
programını devreye aldı. Daha sıcak 
bir iletişim için “Cafe Pozitif” alanını 
oluşturan Karsan, sosyal sorumluluk 
projelerindeki pozitiflik ilkesiyle de 
yüzlerce insanın hayatına dokundu. 
Kurum kültürünün yaygınlaştırılması 
ve süreçlerin sürdürülebilirliği için; 
50’den fazla uygulama; Karsan Pozitif 
İletişim Portalı ile dijital ortama taşındı. 
Kişisel ve kurumsal bilgilere diledikleri 
yer ve zamanda erişebilen Karsan 
çalışanlarının memnuniyet oranlarını 
ise yüzde 94’e ulaştırdı.
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Başkent için özel üretilen 
28 adet Otokar Kent Körüklü 

törenle hizmete başladı

Otokar, toplu ulaşımda son yılların en büyük 
dönüşüm çalışmasını gerçekleştiren Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayında sonuçlanan 
ihale kapsamında 28 adetlik otobüs teslimatını 

kısa sürede tamamladı. Türkiye’nin yanı sıra başta 
Avrupa olmak üzere pek çok ülkede toplu taşımanın 
gözdesi olan Otokar KENT LF Körüklüler, Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti 

Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü 

Nihat Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’ün katıldığı törenle hizmete başladı.



412022   RADÜS DERGİSİ

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerin 
toplu taşıma filolarını güçlendirmeye 
devam ediyor. Ürettiği araçlarıyla 
Avrupa başta olmak üzere 50’yi aşkın 
ülkede büyük beğeni toplayan ve 
ulaşıma nefes aldıran Otokar, yılın en 
büyük teslimatlarından birini daha 
tamamladı. “Önceliğimiz insan” söylemiyle 
hayata geçirdiği projelerde dünyanın 
sayılı metropolleri arasında yerini 
sağlamlaştıran Ankara için EGO Genel 
Müdürlüğü ile yaptığı 28 adet körüklü 
otobüs alımı kapsamında Mayıs ayında 
sözleşme imzalayan Otokar, KENT LF 
Körüklüleri teslim etti. Otokar, sözleşme 
doğrultusunda araçların 2 yıl boyunca 
satış sonrası hizmetlerini de sağlayacak. 

Son yıllarda ülkemizdeki pek çok 
büyükşehir belediyesinin yanı sıra İtalya, 
Almanya, İspanya, Sırbistan, Romanya, 
Slovakya başta olmak üzere bir çok ülkede 
toplu taşımanın gözdesi olan KENT LF 
Körüklü otobüslerin teslimatı altı ay gibi 
kısa sürede tamamlandı. Başkentlilere 
ulaşımda daha ferah, modern, huzurlu 
ve güvenli hizmet sunmak için 
gerçekleştiren otobüs alımının teslimat 
töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti 

Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve 
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’ün 
katılımı ile gerçekleşti. Başkent’in toplu 
ulaşımdaki yenilikçi anlayışını yansıtacak, 
modern tasarımının yanı sıra üstün teknik 
özellikleriyle de dikkat çeken 28 KENT LF 
Körüklü, düzenlenen törenin ardından 
Ankara sokaklarında göreve başladı.

“OTOBÜSLER ANKARA  
MODERN TAŞIMACILIĞININ   
YENİ YÜZÜ OLACAK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 
EGO Genel Müdürlüğü’nün hayata 
geçirdiği toplu ulaşımda dönüşüm 
çalışmasında Otokar’ın Ankara toplu 
taşımasına hizmet etmekten gurur ve 
mutluluk duyduğunu belirten Otokar 
Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur 
Yavaş başta olmak üzere Büyükşehir 
Belediyesi ve EGO yönetiminin, Başkent 
halkının bizlere gösterdiği güven için 
tüm Otokar çalışanları adına teşekkür 
ederim. Türkiye’nin mühendislerinin 
tasarladığı, ülkemiz topraklarında üretilen 
otobüslerimizi, bu sefer de Ankara için 
özenle ürettik. Modern tasarımıyla 
başkentimize yakışacak konforlu ve 

çevreci Otokar Kent otobüslerimizi 
bugün gururla teslim ediyoruz. 2 yıl 
boyunca vereceğimiz satış sonrası 
hizmetle de Ankaralılara yakışır bir ulaşım 
sağlayacağız. Otobüslerimizin Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne, EGO Genel 
Müdürlüğü’ne, Ankara halkına hayırlı 
olmasını dilerim” dedi.

50’DEN FAZLA ÜLKEDE 
MİLYONLARCA YOLCUYU  
GÜVENLİ TAŞIYOR

Sektörde 58’inci yılını kutlayan Otokar’ın 
35 binden fazla otobüsü, 50’den fazla 
ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor; 
tasarımı, konforu, teknolojisi ve gücü ile 
kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Toplu 
taşımaya özel olarak geliştirilen Otokar 
otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü, 
çevreci motoru ve üstün yol tutuşunun 
yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle 
de ön plana çıkıyor. Otokar’ın 18 metre 
uzunluğundaki KENT Körüklü otobüsü, 
basamaksız alçak giriş tabanı ile hızlı ve 
kolay iniş-biniş imkânı sağlarken, geniş iç 
hacmi ile yolcularına eşsiz konfor sunuyor. 
Her mevsim ferah bir yolculuk sunan 
Otokar otobüsleri, ABS, ASR, disk frenler 
ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem gibi 
üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve 
yolcularına maksimum güvenlik vadediyor. 
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Scania kesintisiz operasyon için 
orijinal yedek parça ve
yetkili servis hizmeti
öneriyor

Scania, satış sonrası servis hizmetlerinde orijinal yedek 
parça kullanımının önemini bir kez daha belirtiyor. 

Orijinal yedek parça; operasyonel devamlılık, araç için 
daha uzun kullanım ömrü, güvenlik ve yakıt tasarrufu 

sağlar. Aynı zamanda orijinal yedek parçaların 
garantili olması maddi kayıpları da en aza indirir.
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Bir motorun verimli şekilde çalışabilmesi 
için en gerekli parçalar arasında yer 
alan hava filtresi, tozun tahribatına karşı 
motoru maksimum seviyede korur. Scania 
hava filtreleri, ihtiyacınız olduğunda 
motorunuzun tüm gücüne sahip 
olduğunuzdan emin olmak için dakikada 
yüksek hacimde havayı işlemek için 
tasarlanmıştır.

Scania Hava Filtresinin 0,09’luk 
koruma farkı, motorunuzu yaklaşık 
yarım kiloluk tozdan korur

Scania hava filtreleri havayı yüzde 99,9 
oranında temizler. Örnek vermek gerekirse, 
ortalama 70 km/saat hız ile 300 000 km yol 
kat eden bir aracın motoru 4 bin 285 saat 
çalışmaktadır, bu da 2.040.000 metreküp 
temizlenecek hava miktarı demektir. 
Sadece yüzde 0.09’luk koruma farkı ile 
yaklaşık olarak 430 gram yani yaklaşık 
yarım kilo toz filtreden geçerek doğrudan 
motora girer. 

Scania araçları için özel olarak geliştirilen 
hava filtrelerinin kullanılması, üstün 
yakıt ekonomisi ve uzun motor hizmet 
ömrü sağlar. Aynı zamanda Scania 
hava filtresinin kullanılması; yataklar, 
pistonlar ve silindir gömlekleri gibi yeni 
motor yedek parçalarına olan ihtiyacı 
azaltır. Markasız orijinal olmayan bir 
hava filtresi, önemli ölçüde daha az toz 
taşıma kapasitesi ile yakıt tüketiminin 
artmasına neden olur.  Orijinal olmayan 
hava filtresinin filtre tutucudaki konumunu 
sabitlemek için destek halkası yoktur ve 
tutucu ile filtre arasında sızıntı riski artar. 
Oysa patentli contalara sahip Scania hava 
filtresi filtreden temiz olmayan havanın 
geçmemesini sağlar.

Orijinal yakıt filtresi verim ve 
güvenlik sağlar 
Scania yakıt filtreleri ise motorların güç 
çıkışı üzerinde herhangi bir etkisi olmadan 
büyük miktarda yakıtı filtrelemek için 
tasarlanmış ve test edilmiştir. Birçok araç 
bakım aralıklarında yaklaşık 70.000 km yol 
kat etmektedir. Ortalama 30lt/100km yakıt 
tüketimi, 21.000 litre yakıtın filtrelenmesi 
gerektiği anlamına gelir. Scania yakıt 
filtresi, yakıt içerisindeki partikülleri de çok 
iyi bir şekilde filtreler ve bu sayede motoru 
ciddi hasarlardan korur, enjektörler gibi 
hassas bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır.

Scania disk ve balataları da maksimum 
güvenlik için özel olarak geliştirilmiştir. 
Uzun ömürlü, yüksek ısıya dayanıklı ve 
çatlama yapmayan diskler ve araca özel 
olarak dizayn edilip üretilmiş balatalar 
yüksek fren kapasitesi sağlamaktadır. 
Araçlardaki bir diğer önemli bileşen 

de motor yağı olarak öne çıkmaktadır. 
Yağ kalitesi önemli ölçüde değişiklik 
gösterebilir. Bu nedenle Scania, 20 yıllık 
test ve geliştirme çalışmaları sonunda 
sunduğu Scania Oil ile aracın kullanım 
ömrü boyunca yağın kalitesini garanti 
eder. Scania Oil Scania tarafından yalnızca 
Scania motorlar için üretilmiştir. Motor, 
şanzıman ve diferansiyel parçalarında 
aşınmayı önler ve uzun ömürlülüğü 
destekler. Uzun vadede paradan tasarruf 
etmenizi sağlarız. 

Bakım Anlaşması ile avantajlı hizmet
Scania, Satış Sonrası Servis Hizmetleri’nde 
sunduğu ‘Bakım Anlaşması’ ile müşterilerine 
birçok avantaj sağlıyor. Satın alınan bakım 
anlaşması sayesinde Scania kullanıcıları, 
muhtemel fiyat artışından etkilenmeyerek 
maliyetlerini önceden hesaplayabilir. 
Taksitli ödeme imkânı da bulunan 
Bakım Anlaşması’nda araç satıldığında 
kullanılmayan bakımlar ilgili belgelerin 
ibrazı durumunda devredilebilir ya da 
bakım tutarı da geri alınabilir. Scania yetkili 
servislerinde yapılan Scania standartlarında 
periyodik bakımlar sayesinde aynı zamanda 
aracın ikinci el değeri de korunmuş olur.

Satış sonrasında sunulan hizmetler 
konusunda en çok önem verilen 
konulardan biri de yol yardım hizmetleridir. 
Scania, Türkiye geneline yayılmış yetkili 
servis noktaları, acil yol yardım araçları ve 
7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi 
ile müşterilerinin ihtiyaç halinde rahatlıkla 
ulaşabildiği bir yapılanma ile hizmet 
vermektedir.  Satış sonrasında sunulan 
hizmetler ile ilgili detaylı bilgi almak için 
Scania’nın yeni video serisine Scania 
Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.
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IVECO, 8.000 kilometrelik 
Dakar 2022 rallisini
dört gözle bekliyor

PETRONAS Team De Rooy IVECO takımı, Dakar 2022 
Rallisi’nde iki kamyonla yarışacak. Janus van Kasteren jr 

ve Hans Stacey tarafından sürülecek olan IVECO Powerstar 
ve direksiyon başında Mitchel van den Brink ile IVECO 

Trakker. 2022 rallisi, IVECO, PETRONAS ve Team De Rooy 
arasındaki işbirliğinin 10. yılı olarak bir kilometre taşı.
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Dakar 2022’de PETRONAS Team De 
Rooy IVECO takımın hazırlıkları sürüyor. 
En çetin rallilerden olan Dakkar, Suudi 
Arabistan’da üçüncü kez gerçekleşecek. 
IVECO’nun Dakar Rallisi geçmişi, yarışın 
başladığı 1979 yılına kadar uzanıyor. 
IVECO‘nun Dakar Ralli yarışıyla geçmişi, 
destek kamyonları sağlamaya başladığı 
1979’a kadar uzanıyor ve PAC 260 ve 
190 modelleriyle 80’lerde devam ediyor. 
IVECO, Petronas ve Team De Rooy 
arasındaki işbirliği, IVECO’nun Trakker 
ile kazandığı 2011Fas Rallisi’nde başladı 
ve Dakar Rallisi’nde 2012 ve 2016’da iki 
zaferle taçlanarak bu günlere geldi.

Takım, yarışın zorlu arazilerinde iki IVECO 
Powerstar ve bir Trakker ile yarışacak. 
IVECO onuncu kez ekibin resmi tedarikçisi 
olacak ve araç, motor ve yedek parçaları 
sağlayacak. Tüm IVECO kamyonları, 
FPT Industrial tarafından özel olarak 
tasarlanan 1000 beygir güce sahip IVECO 
Cursor 13 motorlarla donatıldı. 2022 
Dakar Rallisi, sürücüleri yeni rotalara ve 
uçsuz bucaksız kumullara götürecek 
yeni bir rota ile Suudi Arabistan’a geri 
dönüyor. Yarışmacılar, kum tepelerinin ve 
kanyonların ve her türlü kumlu arazinin 

üstesinden gelecek ve bu zorlu rotada 
yön kaybetmemek için en iyi yön bulma 
becerilerine ihtiyaç duyacak. Yarış, 4.300 
km’si özel etaplar olmak üzere toplam 
8.000 km’den oluşacak.

IVECO Kamyon İş Birimi Pazarlama ve 
Ürün Yönetimi Başkanı Alessandro 
Massimino, konuyla ilgili olarak 
“IVECO ekibi, en zorlu arazilerde IVECO 
kamyonlarının olağanüstü performansını 
ve güvenilirliğini bir kez daha göstererek 
Suudi Arabistan’ın kumlu yollarında 
yarışmak için sabırsızlanıyor. Son 
derece deneyimli Janus van Kasteren 
jr ve Hans Stacey’nin yanı sıra Mitchel 
van den Brink’in genç yeteneği ve 
enerjisi ile IVECO’nun rekabet için 
mücadele tutkusunu paylaşan bir ekiple 
yarışacağız. Ekibimiz, bu ralliye birincilik 
hedefiyle gidiyor. Pilotlarımız ile yüksek 
performanslı ve güvenilir araçlarımız 
arasındaki işbirliğini izlemek için 
sabırsızlanıyoruz .” dedi.

PETRONAS Lubricants International EMEA 
Bölge Direktörü Domenico Ciaglia ise 
şunları söyledi: “PETRONAS Lubricants 
International (PLI), sıvı teknolojisini 
Dakar Rallisi’nde test etmek için yeni 

bir yılı sabırsızlıkla bekliyor. IVECO ve 
FPT Industrial ile ortak mühendislikle 
geliştirilen PETRONAS Urania premium 
motor yağı, motor koruması ve 
güvenilirliği sunarken benzersiz 
performans sağlamak için rallinin zorlu 
koşullarına dayanacak şekilde özel olarak 
formüle edildi” 

Janus van Kasteren jr, ko-pilot Marcel 
Snijders ve tekniker Darek Rodewald 
ile birlikte IVECO Powerstar Evo‘nun 
direksiyonunda üçüncü kez Dakar 
rallisinde yarışacak. Daha önce ilk 10 
içinde bitirdiği yarışlarda kazandığı 
deneyimden yararlanmayı hedefliyor.

Hans Stacey, 2004 yılında ilk kez Dakar 
rallisinde yarıştı. Bu yıl, ko-pilot Anton 
van Limpt ve mekaniker Randy Smits ile 
birlikte IVECO Powerstar ile yarışacak.

Mitchel van den Brink, yarışlara ilk kez 
16 yaşında, ralli yarışına katılan en genç 
katılımcı olduğu Dakar 2019’da tekniker/
ko-pilot olarak babası Martin’le birlikte 
başladı. 2021 yılında Dakar rallisine sürücü 
olarak döndü. Bu yıl ilk kez ko-pilot Rijk 
Mouw ve tekniker Bert Donkelaar’la 
birlikte IVECO Trakker ile yarışacak.
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Mercedes-Benz Türk
Dünya Şoförler Günü’nü

kutluyor

Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, 
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda düzenlediği 
etkinlikle otobüs şoförlerinin Dünya Şoförler Günü’nü 

kutladı. 2 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 
otobüs şoförlerinin keyifli bir gün geçirmesi sağlandı. 
Mercedes-Benz Türk, toplumun temel ihtiyaçlarının 

aralıksız sağlanabilmesinde büyük rolü olan kamyon 
şoförleri için bilgilendirici bir video hazırladı.
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Türkiye’nin şehirler arası otobüs pazarının 
lideri olan Mercedes-Benz Türk, Dünya 
Şoförler Günü kapsamında yolcuların 
güvenle seyahat etmesini sağlamak gibi 
hayati bir rol üstlenen otobüs şoförleriyle bir 
araya geldi. 2 Aralık tarihinde, İstanbul 15 
Temmuz Şehitler Otogarı Fuar ve Sergileme 
Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs 
şoförlerinin kendilerine özel hazırlanan 
aktivitelerle keyifli bir şekilde vakit 
geçirmeleri sağlandı. Ayrıca şoförler etkinlik 
kapsamında, 41 yeni donanıma sahip 
Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 otobüsü 
de yakından inceleme fırsatı yakalarken, 
yenilikler hakkında da yetkililerden bilgi 
alma şansına sahip oldular. 

Otobüs şoförlerinin ödüllü oyun ve 
yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdiği 
etkinlik kapsamında; otobüs önünde 
karikatür çizimi ve etkinlik gününe özel 
fotoğraf panosunda hatıra fotoğrafı 
çekimi yapılırken, isme özel Mercedes-
Benz forması gibi çeşitli hediyeler de 
verildi. Ayrıca, öğlen saatlerinde standı 
ziyaret eden şoförlere yemek ikramı da 
gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk kamyon 
şoförlerini de unutmadı
Mercedes-Benz Türk, toplumun temel 
ihtiyaçlarının aralıksız sağlanabilmesinde 
büyük rolü olan kamyon şoförleri için 
bilgilendirici bir video hazırladı. Uzun 
yol şoförleri mesleği gereği uzun saatler 
boyunca direksiyon başında vakit 
geçirdikleri için hareketsiz kalıyor. Hazırlanan 
videoda uzun süre hareketsiz kalmanın 
oluşturduğu olumsuz sonuçların önüne 
geçebilmek adına şoförlerin araçlarının 
içinden çıkmadan nasıl spor yapabilecekleri 
konusunda tavsiyeler yer alıyor. İlgili videoyu 
link üzerinden izleyebilirsiniz.

15 yıldan uzun süredir otobüs 
şoförlerine eğitim veriyor
Kamu, filo ve bireysel otobüs 
müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun 
süredir “Otobüs Sürücü Eğitimleri” 
düzenleyen Mercedes Benz Türk, pandemi 
koşullarına uygun bir şekilde “Otobüs 
Sürücü Eğitim Programı”na 2021 yılında 
da devam ediyor. Güvenli, ekonomik, 
konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş 
tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını 
hedefleyen eğitimlerden, son 5 yılda 
sadece seyahat otobüsleri sektöründen 
2.500’den fazla sürücü yararlandı.

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik 
Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım 
Eğitimi” olmak üzere 2 farklı kapsamda 
düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve 
şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan 
Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi 
Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-
Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya 
tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, 
mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik 
eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımının yapıldığı 
“Araç Tanıtım Eğitimi” ile Mercedes-
Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin 
verimli kullanılması amaçlanıyor. Verilen 
eğitimlerle; sürüş ve yolcu taşıma 
performansının artırılması, sürücüler 
ve yolcular için konforun artırılması, 
konfor sistemlerinin doğru işletimi 
sayesinde sürücünün kondisyonunun 
ve dolayısıyla sürüş emniyetinin 
sağlanması da hedefleniyor. Eğitim 
sonrasında elde edilen gelişimler, 
firmalara müşteri memnuniyeti olarak 
geri dönüyor.

“Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi”nde 
ise, Mercedes-Benz’in yeni otobüs 
sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor 
ve Powershift şanzıman teknolojisinin 
verimli kullanılmasının yanında, yeni 
sürüş felsefesi sayesinde müşteri 
kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; 
yakıt, bakım ve sarf malzemeleri 
giderlerinin azaltılması hedefleniyor. 
Tüm bunlar araç ömrünün uzamasının 
yanı sıra, zaman ve para tasarrufuna da 
katkı sağlıyor.
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Michelin’in hedefi
geleceğin lastiklerinin

%100 sürdürülebilir olması

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 
2030 yılına kadar ürettiği lastiklerde ortalama yüzde 40 

sürdürülebilir malzeme oranına erişmeyi taahhüt ederken, 
2050 yılına kadar bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.
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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Michelin, iklimsel tehlikeleri önlemeye 
yönelik bir ürün olan yüzde 100 
sürdürülebilir lastikler konusunda 
çalışmalarını sürdürüyor ve bu konuyu 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ele 
alması gereken zorunluluklardan biri 
olarak görüyor. Bunu başarabilmek 
için ekosistemlerde yeni ve yenilikçi 
teknolojiler geliştirme kapasitesini ve 
tüm inovasyon becerisini ortaya koyan 
Michelin, aynı zamanda lastiklerin 
kullanım ömrünün her aşamasında buna 
yönelik aksiyonlar almaya devam ediyor. 

Çevresel ayak izini azaltmaya kararlı
Michelin, lastik üretimi sırasında meydana 
gelen solvent kullanımı, enerji tüketimi, 
atık oluşumu, CO2 emisyonu ve su 
kullanımı açısından tüm üretim tesislerinin 
çevresel ayak izini azaltmaya kararlı. Grup, 
2005 yılından bu yana bu etkiyi yüzde 
50 oranında azaltmayı başarırken, 2050 
yılı için tüm üretim tesislerinde sıfır CO2 
emisyonu, aktif olduğu yerel topluluklarda 
su bulunabilirliği açısından sıfır etki ve 
lastik üretimi sürecinden solventlerin 
tamamen çıkarılmasını hedefliyor. 2030 
yılına kadar ürettiği lastiklerde ortalama 
yüzde 40 sürdürülebilir malzeme oranına 
erişmeyi taahhüt eden Michelin, 2050 
yılına kadar bu oranda yüzde 100’e 
ulaşacak. 

Ulaştırmayı azaltarak iyileştirme ve 
farklılaştırmayı taahhüt ediyor
Lojistik konusunda ise ulaştırmayı 
azaltmayı, iyileştirmeyi ve farklılaştırmayı 
taahhüt eden Michelin, bu sayede 
lojistikten kaynaklanan CO2 emisyonunu, 
2018 yılı ile kıyaslandığında 2030 yılına 
dek %15 oranında azaltmayı hedefliyor. 
Aynı zamanda, elektrikle ve hidrojenle 
çalışan araçlar ve yelkenli kargo 
aracı gibi alternatif ulaşım 
yolları da geliştirmeye 
çalışıyor. Bu konuda 
Michelin Grup olarak ilk 
ortaklığını, Halifax ile 
Saint-Nazaire arasında 
karbonsuz ulaşım 
sağlamak üzere, 
rüzgar 

enerjisiyle çalışan gemi işletmecisi Neoline 
ile kurduğunu duyurdu. Michelin, kara 
yolu kullanımı esnasında, lastiğin %75 ila 
%90 oranında çevresel etkiye yol açması 
durumuna istinaden bir dizi performans 
desteği doğrultusunda hareket ediyor:

•	 Yuvarlanma	direncini	azaltma	
konusunda uzun bir süredir çalışmalar 
yapan Grup, elektrikli araçlarda yakıt 
tasarrufu ve daha fazla bağımsızlık 
sağlayan lastikler üretme konusunda 
yatırım ve yenilikler yapmaya devam 
ediyor. Michelin, son 30 yıldır lastiklerinin 
performansını her yıl %1 ila %2 oranında 
artırarak yuvarlanma direncini önemli 
ölçüde iyileştirdi.

•	 Sürdürülebilir	performans,	Michelin	
lastiklerinin ister yeni ister kullanılmış 
olsun, daha güvenli lastikler sunmak 
olan genetik yapısının ayrılmaz bir 
parçası. Grup bu alanda sürekli olarak 

ilerleme gösteriyor. Tüm lastikler 
aşınma toleransına gelene kadar 

kullanılsa, bu sayede Avrupa’da 
yılda 128 milyon daha az lastik 

kullanılabilir, bu da yılda 
6,6 milyon ton CO2 

emisyonu tasarrufu 
demek. 

•	 Michelin	aynı	zamanda	uzun	yıllardır	
lastiklerdeki aşınan parçaların 
azaltılması konusunda da yatırımlar 
yapıyor. Michelin, yeni ürün gamında 
toplam parça emisyonunun 
azaltılmasını sürdürmeye ve 2015 
yılından bu yana ulaşılan oran olan 
%5’i aşmaya kararlı. Grup, Avrupa 
lastik aşınma yönetmeliklerinin 
uygulanması konusunda test yönteminin 
tanımlanmasına da katkıda bulunuyor.

•	 Son	olarak,	dijital	teknolojiler	ve	birbiriyle	
bağlantılı lastiklerin geliştirilmesi, 
bireyler ve profesyoneller için lastik 
kullanımını iyileştirirken, çevresel etkinin 
azaltılmasını da sağlıyor (kullanım 
hızı, yakıt tüketimi, lastiklerin basınç ve 
sıcaklık takibi, lastiklerin kullanım ömrü 
boyunca izlenebilmesini sağlayan RFID 
çipleri vb.).

Lastikleri geri dönüştürüyor
Michelin, lastiklerin kullanım ömrünün 
sonunda, bu kullanılmış lastikleri yeni 
lastikler yapmak ve yeni ürünler üretmek 
üzere üretim sürecine geri katılacak olan 
ham maddelere dönüştürmeyi amaçlıyor. 
Lastiklerin kullanım ömrü sonu, önemli bir 
küresel sorun. Her yıl 1,6* milyar adet, yani 
26 milyon ton lastik çöpe gidiyor. Michelin, 
kullanım ömrünün sonuna gelmiş 
lastiklerin geri dönüşüm ekosistemini 
zenginleştirmek ve kauçuk endüstrisi 
kapsamında döngüsel ekonomiyi teşvik 
etmek üzere bu konuda 22 Kasım 2021 
tarihinde bir eylem çağrısına katıldı. ve 
geri dönüştürülmüş lastiklerden karbon 
siyahı kullanımını mümkün kılmayı ve 
yaygınlaştırmayı planlıyor.

Michelin Grup CEO’su Florent Menegaux 
şu değerlendirmede bulundu: “COP26’nın 
yeniden ifade ettiği üzere iklimsel 
tehlikeler kapımızda! Mobilite sektörünün 
tüm oyuncuları gibi, Michelin de çevresel 
sorunları ele almak üzere harekete 
geçmekle yükümlü. Şirketler, müşterilerin 
ve toplumun talepleriyle doğrudan 
irtibat halinde oldukları için çözümün de 
bir parçası olmalı. %100 sürdürülebilir 
lastikler, Grubun tüm ekipleri için 
büyük bir mücadele anlamı taşıyor. Bu 
mücadele, bizi yenilikçi teknolojiler icat 
etmeye ve ekosistemlerdeki çalışma 
biçimimizi değiştirmeye teşvik ediyor. Bu, 
Michelin’in, mobiliteyi daha güvenli, daha 
erişilebilir, daha verimli ve çevreye daha 
duyarlı bir hale getirmek üzere sürekli 
yenilik yapmak olan temel amacının 
mükemmel bir örneğidir” dedi.
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Türkiye’nin ticari araç markası 
Anadolu Isuzu, Anex Tour’un 
filosuna eklediği 17 NovoLux 
otobüsün teslimatını 1 Aralık 

2021 Çarşamba günü Antalya’da 
düzenlenen törenle gerçekleştirdi. 

Türkiye’de ve dünyada önder 
Turizm operatörlerinden ANEX tour 

filosundaki mevcut Novolux’lere 
17 adet daha ilave etti.

Törene, Anex Tour Genel Koordinator 
& Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet 
Kasan Güneysu, Chief Operating Officer 
(COO) Sn. Aydın Yaşayacak, Genel Müdür 
Sn. Vural Karasu, Türkiye Operasyon 
Müdürü Savaş Aktuz, Anadolu Isuzu 
Satış Direktörü Yusuf Teoman, Bayi Kanalı 
Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Ticari Pazarlam
a ve Bayi Geliştirme Yöneticisi Ali Başağa, 
Pazarlama ve Bayi Geliştirme Müdürü Naz 
Özkırım, Isuzu Antalya Esay Bayi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Göyük, Genel Müdür 
Erkan Göyük, Satış Müdürü Muhsin 
Civilibal katıldı.

NovoLux, üstün özellikleriyle turizm 
sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veriyor
Düzenlenen törende konuşan Anadolu 
Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman 
şunları söyledi: “Türkiye’nin ticari araç 
markası Anadolu Isuzu olarak turizm 
sektörünün önde gelen şirketlerinden 
olan Anex Tour’a tercihlerini Novo 
Lux’ten yana kullandıkları için teşekkür 
ediyoruz. Anex Tour’un filosunu 
büyütürken bizi tercih etmesi, NovoLux 

modelimizin kendi segmentindeki 
gücünün de göstergesi. İşbirliğimizin 
Anex Tour’la önümüzdeki dönemde daha 
da güçlenerek gelişeceğine gönülden 
inanıyorum. Anadolu Isuzu olarak güçlü 
bayi ve servis ağımızla müşterilerimize ve 
iş ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda 
destek vermeye, hep birlikte yeni 
başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”

NovoLux sınıfında standartları yükseltiyor 
Anadolu Isuzu’nun orta boy otobüs 
segmentindeki başarılı ürünü NovoLux, 
Euro 6D emisyon standardın da 190 
beygirlik uzun ömürlü Isuzu motoruna 
sahip. NovoLux sunduğu yüksek 
performans ve konforun yanı sıra güvenlik 
açısından da birçok üstün özellik içeriyor. 
Çevreci ve sessiz motoruyla yolcularına 
konfor, sürücüsüne ise ergonomi sunan 
NovoLux, dayanıklı yürür aksamı ve 
verimli motoru ile işletmecisine sınıfında 
en ekonomik işletim avantajı sağlıyor. 
NovoLux turizm, personel ve okul 
taşımacılığını yapan işletmelerin vaz 
geçilmez iş ortağı.

Anadolu Isuzu’dan Anex Tour’a 
17 yeni NovoLux
otobüs teslimatı
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Petrol Ofisi, Suyun geleceği 
için kullanılmış yemeklik 

yağlar toplanıyor

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun 
geleceğine sahip çıkıyor. İş birliği kapsamında seçili Petrol Ofisi 

istasyonlarında kurulan özel noktalarda biriktirilecek kullanılmış 
yemeklik yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile 
lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcılar tarafından toplanıp, geri 

dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor. Böylece hem temiz su kaynakları 
korunuyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.
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Yapılan araştırmalara göre; her 1 litre 
kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 
milyon litrelik içme suyunu kirletebiliyor. 
Türkiye’de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ 
tüketiliyor ve bunun kızartma yağları 
gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 
kişiden 90’ı lavaboya dökerek atıyor. 

İstasyonlarda toplanacak kullanılmış 
yemeklik yağlar biyodizele 
dönüştürülecek

Petrol Ofisi ve Biyodizel Sanayi 
Derneği’nin gerçekleştirdiği 
iş birliği, bu önemli soruna 
yönelik çözümlere bir yenisini 
daha ekliyor. “Suyun geleceği 
için kullanılmış yemeklik yağlar 
Petrol Ofisi’ne” çağrısı yapılan 
proje kapsamında, hem duyarlı 
vatandaşların katılımı hem de 
toplama kolaylığı açısından, yaşam 
alanlarına yakın şehir içi istasyonlar 
seçildi. Proje kapsamında tüketiciler 
kullanılmış yemeklik yağlarını, 
biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte 
seçili Petrol Ofisi istasyonlarında 
özel olarak oluşturulan toplama 
noktalarına atabilecekler. Bu 
noktalarda biriken yağlar, Biyodizel 
Sanayi Derneği koordinasyonu ile 
düzenli olarak toplanarak, sonraki 
süreçte biyodizele dönüştürülecek. 

Toplanan yağlarla, yaklaşık 2.2 
milyon kişinin içme suyunun 
temiz kalması sağlanacak

Petrol Ofisi’nin 31 istasyonunda 
başlatılan proje kapsamında yıllık 
yaklaşık 45 bin litre kullanılmış 
yemeklik yağın toplanması 
hedefleniyor. Petrol Ofisi 
istasyonlarında toplanacak kullanılmış 

yemeklik yağlarla yaklaşık 2.2 milyon 
kişinin içme suyunun temiz kalması 
sağlanacak. Öte yandan toplanacak 
yağların biyodizele dönüştürülmesi ile 
birlikte hem karbon salınımı hem de 
ülke ekonomisine ikincil kazanımlar da 
sağlanacak. 

“Geleceğe katkı sağlamak, en önemli 
hedeflerimiz arasındadır”

Petrol Ofisi’nin bu topraklarda doğmuş 
ülkenin en önemli değerlerinden biri 
olarak attığı her adımda müşterisine, 
topluma, bayi ve paydaşlarına fayda 
üretmeyi, katkı sağlamayı hedeflediğine 
vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper, “Milli değerler üzerine kurulmuş bir 
şirket olarak, bulunduğu sektörlerin lideri 
olarak, Türkiye’nin en büyük 3 şirketinden 
biri olarak ‘geleceğe katkı sağlamak’ da, en 
önemli hedeflerimiz arasındadır. Biyodizel 
Sanayi Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş 
birliği de, bu temel yaklaşımımızın güzel 
bir örneğidir. Bugün dünya gündeminin 
büyük bölümünü her ne kadar pandemi 
kaplasa da, temiz su konusu küresel çapta 

en önemli sorunlardan biridir. Biz, ‘Petrol 
Ofisi istasyonları, birer hizmet merkezidir’ 
diyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli 
bir konuda, böylesine doğru bir çözüme 
de hizmet etmekten, katkı sağlamaktan 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

“Döngüsel Ekonomi Alanında  
Örnek Bir Proje” 

Evlerde biriktirilen kullanılmış 
yemeklik yağların çevreye 
zarar vermeyecek şekilde geri 
dönüşümünün sağlanacağını 
dile getiren Biyodizel Sanayi 
Derneği Başkanı Selçuk 
Borovalı, projenin döngüsel 
ekonomi alanında örnek 
olacağını belirtti. Selçuk 
Borovalı sözlerine şöyle 
devam etti:  
“Biyodizel Sanayi Derneği ve 
Petrol Ofisi iş birliği ile hayata 
geçecek proje ile toplanacak 
bitkisel atık yağlar, biyodizele 
dönüştürüldükten sonra 
ithal ikamesi yaratacak. 
Türkiye’nin ulaşımında 
karbon ayak izinin 
azaltılması, yenilenebilir 
enerjinin payının 
arttırılmasına imkân 
tanıyacak. Ülkemizin sıfır 
atık hedefine bir adım 
daha yaklaşacağımız bu 
süreçte, çevre ve insan 
sağlığının korunmasına 
da katkı sağlanacak. 
Proje ile bir seferberlik 
başlatıyoruz ve ülke 
çapında yaygınlaşmasını 
hedefliyoruz” dedi. 

Selim Şiper Selçuk Borovalı
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Elektrikli Karsan e-ATA, 
ilk olarak Romanya’da 

yollara çıkıyor

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma 
vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma 

çözümleri sunan Karsan, Avrupa pazarında 
elektrikli ürünleriyle büyümeye devam ediyor. 

Yaygın satış-servis ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi 
olmayı sürdüren Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA 

modelinin ilk teslimatını Romanya’ya gerçekleştirdi.
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Kentlere sunduğu modern toplu 
taşıma çözümleri ile Karsan, toplam 
10 adet e-ATA’yı Slatina şehrinin 
hizmetine sunacak. 10 metre 
uzunluğundaki pantograflı e-ATA’nın 
Slatina belediyesine ilk teslimatını 
değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, 
“Pek çok Avrupa ülkesinde, 6 m’den 
18 m’ye kadar sunduğumuz Karsan 
elektrikli ürünlerimizle toplu ulaşımda 
dönüşümün önemli bir parçası haline 
geldik. Kalabalık şehirlerin artan büyük 
boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına 
esnek ve çevreci çözümler sunuyoruz. 
İlk e-ATA ihracatımızı da araç filosu ve 
satış sonrası yapılanmasıyla varlığımızı 
güçlendirdiğimiz Romanya’ya 
gerçekleştirmiş olduk. Bugün dünyanın 
dört bir yanında dolaşan 250’nin 
üzerindeki Karsan elektrikli araç filomuzu, 
gelecek yıl Avrupa’nın birçok şehrine 
teslim edeceğimiz yeni modellerimiz 
ile daha da büyütmeyi hedefliyoruz. 
Romanya’nın Slatina şehrine ilk 
teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 10 
metrelik e-ATA ürünümüzle de Avrupa’da 
büyümenin ve ülkemizin ihracatına katkı 
sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere 
modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, 
toplam 10 adet 10 metrelik e-ATA 
otobüsünü Slatina şehrinin hizmetine 
sundu. Bunun yanında Karsan, Türkiye’nin 
en büyük elektrikli otobüs ihracatı 
anlaşmasını gerçekleştirerek, 

Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA 
anlaşmasına imza atmıştı. 2 milyon 
kilometrenin üzerindeki elektrikli araç 

tecrübesiyle Karsan, bu otobüsleri de 
2022 yılında Romanya’nın iki farklı şehrine 
teslim etmeyi hedefliyor. Böylece Karsan, 
çevreci, sıfır emisyonlu ve son teknoloji 
elektrikli ticari araçlarıyla birçok kentin 
ulaşım altyapısını modernize ederken, 
markanın Avrupa’daki elektrikli araç filosu 
ise 250’yi aşmış oldu. 

150 kWh’tan 600 kWh’a kadar   
7 farklı batarya paketi

İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri 
anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, 
Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki 
en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. 
Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya 
teknolojilerinden taşıma kapasitesine 
kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı 

sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 
150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı 
batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA 
model ailesi, normal bir otobüs rotasında 
yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu 
indirme-bindirme, tüm gün klimanın 
çalıştığı koşullardan ödün vermeden 
tamamen gerçek sürüş koşullarında 12 
metrelik boyutunda 450 kilometreye 
kadar menzil sunuyor. Üstelik, sahip 
olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya 
paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat 
arasında şarj edilebiliyor. 

Güçlü motoruyla her yol  
koşuluyla başa çıkabiliyor

Maksimum batarya kapasitesi 10 metre 
için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 
18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh’e 
çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerlere 
konumlandırılan elektrikli hub motorları, 
10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 
22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik 
yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 
18 metrede ise 500 kW’lik azami güç, en 
dolu kapasitede bile tam performans 
gösteriyor. Avrupa’nın farklı şehirlerinin 
farklı coğrafi koşullarına tam uyum 
sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, futuristik 
dış tasarımıyla da göz dolduruyor. 
Yolculara iç mekanda tam alçak tabanı 
sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat 
ediyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen 
yolcu kapasitesinden ödün vermeyen 
e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine 
bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 
89’un üzerinde, 18 metrede ise 135’in 
üzerinde yolcu taşıyabiliyor.
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Afyon Kamil Koç’un tercihi 
MAN Lion’s Coach oldu

Şehirlerarası seyahat sektörünün güçlü 
firması Kamil Koç’un Afyonkarahisar 
İşletmesi Saygı Turizm’in otobüs 
yatırımındaki tercihi MAN Lion’s Coach 
oldu. Müşteri memnuniyetini temel 
alan kaliteli hizmet anlayışı ile kısa 
sürede bölgenin önemli firmalarından 
biri haline gelen Saygı Turizm, sıfır araç 
yatırımı kapsamında filosunu 1 adet, 
13 metre, 2+1 VIP koltuk düzenli yeni 
MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi.
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MAN’ın, çevreci ve verimli motoru, 
benzersiz yakıt tasarrufu, üstün 
teknolojisi, ileri güvenlik sistemleri 
ve olağanüstü konforu ile seyahat 
sektöründe fark yaratan otobüsü Lion’s 
Coach, 2021 yılının son günlerinde 
işletmelerin tercihi olmaya devam etti. 
Sahip olduğu üstün nitelikler ve sunduğu 
avantajlarla hem yolcuların ve kaptanların 
hem de işletmelerin gözdesi haline gelen 
MAN Lion’s Coach’u filosuna katan son 
firma ise, Kamil Koç’un Afyonkarahisar 
İşletmesi Saygı Turizm oldu.

Yeni otobüsleri ve kaliteden ödün 
vermeyen müşteri memnuniyeti temelli 
hizmet anlayışı ile kısa sürede bölgenin 
önemli markaları arasındaki yerini 
alan Saygı Turizm, sıfır otobüs yatırımı 
kapsamında filosuna 1 adet, 13 metre, 
2+1 VIP koltuk düzenli yeni MAN Lion’s 
Coach kattı.

Ankara, Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat töreni ile MAN Lion’s 
Coach, Saygı Turizm Yetkilileri Hüseyin 
Saygı ve Berkan Saygı’ya teslim edildi.

“Filomuza yeni bir 
MAN Lion’s Coach 
katmaktan mutluyuz”

Törendeki konuşmasında, filolarına 
MAN Lion’s Coach katmaktan 
memnuniyet duyduklarını belirten 
Hüseyin Saygı, “Hem firmamıza hem de 
yolcularımıza en iyi hizmeti vermeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle de güvenliği, 
konforu, tasarrufu, teknik özellikleri ve 
satış sonrası hizmetlerine kadar birçok 
avantajı bir arada sunan MAN Lion’s 
Coach’u filomuza katmaktan mutluyuz. 
Yolcularımız bu araçla seyahat 
etmekten, biz de aracın işletmemize 
sağladığı pek çok avantajdan keyif 
alacağız. Memleketimize, firmamıza ve 
yolcularımıza hayırlı olsun” dedi.

Yatırımlarında kendilerine 
desteklerinden dolayı, MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A. Ş. Otobüs Satış 
Direktörü Can Cansu, Otobüs Satış 
Bölge Yöneticileri Emrah Albustanoğlu 
ve Ufuk Demirer’e de teşekkür eden 
Hüseyin Saygı, MAN ile olan yol 
arkadaşlıklarını bundan sonra da 
devam ettirmeyi hedeflediklerini 
söyledi.
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Mercedes-Benz
eActros’un geliştirilmesinde 

AR-GE ekibinin imzası

Mercedes-Benz Yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon 
Mercedes-Benz eActros’un çeşitli kapsamları, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi. Mercedes-Benz Türk 
Kamyon AR-GE ekiplerinin geliştirdiği ve eActros’ta kullanılan Sesli 

Yaya Uyarı Sistemi, Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi gibi 
sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer 

alıyor. Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek 
voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor.
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Mercedes-Benz Trucks’ın ilk elektrikli 
ağır hizmet kamyonu olan Mercedes-
Benz eActros, 2021 yılı itibarıyla seri 
üretime alındı. Mercedes-Benz eActros’un 
prototipten seri üretilecek bir araca 
dönüştürülmesi sürecinde, 2018’den 
günümüze analiz edilen müşteri 
testlerinin sonuçlarına göre geliştirilip seri 
üretime alınan eActros’ta, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon AR-GE imzası bulunuyor.

eActros için Mercedes-Benz Türk Kamyon 
AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, 
Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari 
araçlarda ilk defa yer alırken; başlangıç 
aküsü ve kabloları ile düşük gerilim 
güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin 
sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz 
Türk Kamyon AR-GE ekiplerindeydi. 

AR-GE ekipleri eActros’taki, AVAS (Sesli 
yaya uyarı sistemi), Kabin İçi Acil Durum 
Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük 
Gerilimli Güç Sistemlerini geliştirdi. 
Bununla beraber global proje destek ve 
koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme 
ve hesaplama konularında da Mercedes-
Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin 
geliştirme faaliyetlerinde imzası bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
Direktörü Tuba Cağaloğlu Mai, “Daimler 
Truck ağı içerisinde çok önemli bir konuma 
sahip olan İstanbul AR-GE Merkezimiz 
ve Aksaray AR-GE Merkezimiz çok çeşitli 
alanlarda yetkinliklere sahip. Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli 
kamyon Mercedes-Benz eActros’un 
çeşitli kapsamları da Mercedes-Benz Türk 
Kamyon AR-GE ekiplerimiz tarafından 
geliştirildi. eActros için geliştirdiğimiz 
bazı sistemler, Daimler Truck çatısı 
altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer 
alırken bazı sistemlerin sorumluluğu ise 
tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon 
AR-GE ekiplerindeydi. Mercedes-
Benz yıldızlı kamyonların geleceğini 

Türkiye’den belirlerken, gerçekleştirdiğimiz 
mühendislik ihracatları sayesinde hem 
ülkemizin hem de Aksaray’ın konumunu 
da kuvvetlendiriyoruz.” dedi.

Elektrikli kamyonlar için dev şarj 
istasyonu yatırımı
Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon 
ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum 
istasyonu kurulumu ile Türkiye’de bir ilke 
imza atıyor. İki aşamada tamamlanması 
planlanan projenin ilk etabında tek 
seferde 350KW kapasite sağlayan 2 
adet şarj dolum istasyonu yatırımı 
gerçekleştiriliyor. Aralık 2021’de devreye 
alınması planlanan bu yatırım için yaklaşık 
400 bin Euro’luk yeni yatırım yapıldı. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi 
tarafından geliştirilen projeler:

AVAS – Sesli yaya uyarı sistemi
Yapısı gereği çok sessiz olan eActros’un, 
yayalar tarafından duyulabilir hale 
getirilmesi için Mercedes-Benz Türk 
Kamyon AR-GE ekibi tarafından bir sesli 
uyarı sistemi geliştirildi. Mercedes-Benz 
markalı elektrikli kamyonlara özel olarak 
tasarlanan ve sadece elektrikli kamyonlarda 
kullanılacak olan sesli yaya uyarı sistemi 
(AVAS), araç ivmelenmesine göre yapay bir 
güvenlik sesi yayıyor. eActros’ta kullanılan 
bu sistem, aracın hareket etmediği 

durumlarda ve belli bir hızın üzerinde sesli 
uyarı vermiyor. Sistem düşük hızlarda aktif 
hale geliyor. Burada hedef, eActros’un 
yayalar tarafından fark edilmesi. AVAS, 
üretilen tüm eActros’larda yer alıyor. 

Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
ekiplerinin eActros için geliştirdiği bir diğer 
sistem ise “Kabin İçi Acil Durum Sürücü 
Uyarı Sistemi” oldu. Tamamen Mercedes-
Benz Türk AR-GE mühendisleri tarafından 
geliştirilen Kabin İçi Acil Durum Sürücü 
Uyarı Sistemi, elektrikli araçlardaki acil 
durumlarda kabin içinde sürücüyü uyarıyor. 
Sistem, eActros’ların yanı sıra Daimler Truck 
çatısı altındaki diğer elektrikli kamyon 
modellerinde de kullanılacak. 

Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemleri
eActros’ta, tüm elektrikli araçlarda yüksek 
ve düşük gerilimli güç sisteminin birçok 
bileşeni Mercedes-Benz Türk Kamyon 
AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi. Bu 
komponentler arasında düşük gerilim güç 
dağıtımı, düşük gerilim batarya kabloları, 
düşük gerilim tüm araç kablolama, yüksek 
gerilim şarj hattı sigortası ile yüksek 
gerilim sistemi güvenliği ve başlangıç 
aküleri yer alıyor. Yüksek gerilim şarj 
hattı sigortası ve yüksek gerilim sistemi 
güvenliği, Daimler Truck çatısı altındaki 
ağır ticari araçlarda ilk defa kullanılıyor.
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Karsan’dan kadın 
istihdamı ve aile içi şiddetle 

mücadelede örnek adım

Karsan ile Mor Salkım 
Kadın Dayanışma Derneği 

Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğini ve Aile İçi Şiddetle 

Mücadeleyi Desteklemek 
Adına Protokol İmzaladı
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Türkiye otomotiv sanayinin öncü ismi 
Karsan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
çalışma kültürünün bir parçası 
haline getirilmesi ve aile içi şiddetle 
mücadeleyi desteklemek adına önemli 
bir adım attı. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile çalışma 
hayatında kadın erkek eşitliğinin 
geliştirilmesi ve kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik protokolü 2019’da 
hayata geçiren şirket; Mor Salkım 
Kadın Dayanışma Derneği ve Danışma 
Merkezi ile de iş birliği protokolü 
imzaladı. 

Kuruluşunun ardından yarım asrı 
geride bırakan Karsan, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin çalışma kültürünün 
bir parçası haline getirilmesi için 
yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam 
ediyor. 2019 yılında Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi 
ile çalışma hayatında kadın erkek 
eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın 
istihdamının artırılmasına yönelik 
protokolü imzalayan şirket; yeni 

bir iş birliğini daha hayata geçirdi. 
Karsan, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle 
İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme 
hedefi çerçevesinde ILO ile yaptığı 
çalışmaların neticesinde hazırladığı 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası” 
ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası” 
kapsamında kadına yönelik aile içi 
şiddetle mücadeleye dair Mor Salkım 
Kadın Dayanışma Derneği ve Danışma 
Merkezi ile protokol imzaladı. 

Düzenlenen imza törenine; Mor Salkım 
Kadın Dayanışma Derneği Kurucusu ve 
Başkanı Dilek Üzümcüler ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Burcu Üzümcüler Özyadın 
ve dernek üyeleriyle birlikte, Karsan 
Mali İşler ve Finans Genel Müdür 
Yardımcısı Kenan Kaya, Karsan İnsan 
Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut, 
Karsan eşitlik komitesi üyeleri ve Kıraça 
Holding yöneticileri katıldı. Karsan’ın 
tanıtım sunumu ile başlayan tören, 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 
Kurucusu ve Başkanı Dilek Üzümcüler 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Burcu 

Üzümcüler Özyadın’ın konuşmaları 
ile devam etti. İki isim de derneğin 
faaliyetleri, hedefleri ve projeleri 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Törende 
konuşan Karsan İnsan Kaynakları 
Müdürü Mücahit Korkut ise Karsan’ın 
toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunu 
anlatarak, bu yolculuğun kilometre 
taşlarına değindi. 

Protokolün beş yıl geçerlilik 
süresi bulunuyor!
Protokol ile dernekten hizmet alan 
ve istihdam desteğine ihtiyacı olan 
kadınların Karsan’ın insan kaynakları 
departmanına yönlendirilmesi, 
Karsan’da çalışan ve Mor Salkım Kadın 
Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne 
ulaşan kadınlara da danışmanlık 
hizmeti sağlanması amaçlanıyor. Beş 
yıl geçerlilik süresi bulunan protokol 
dahilinde; gizlilik politikaları ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin yasal 
mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel 
bilgilerin saklı kalması esas alınıyor. 



62 RADÜS DERGİSİ   2022

Allison Transmission, Dakar 
Rallisi’nde elektrikli kamyonun 
geliştirilmesine destek oluyor

Yeni teknik ortaklık, dünyadaki en zorlu motor sporları yarışması 
için Allison tam otomatik şanzıman donanımlı elektrikli bir kamyon 

geliştirilmesini sağlayacak. Konvansiyonel ve elektrikli araç tahrik 
çözümleri konusunda lider üretici, ayrıca ticari ve savunma araçları 
için orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik şanzımanlar alanında en 
büyük global üretici olan Allison Transmission, Dakar rallisi ve diğer 

ralli etkinlikleri için elektrikli kamyonların geliştirilmesini desteklemek 
üzere dünyaca ünlü Dakar Rallisi›nin defalarca kazananı olan Team 

de Rooy takımı ile üç yıllık bir iş birliği anlaşması yapıyor.
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2023 Ocak ayında yapılacak Dakar 
Rallisi’ne katılacak araç için konvansiyonel 
Allison şanzıman donanımlı elektrikli 
kamyon ile testlerin 2022 yılında 
başlaması planlanıyor. Bu iddialı projenin 
resmi sözleşmesi, Allison Transmission 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama 
Direktörü Sjoerd Vos ile De Rooy Transport 
Genel Müdürü ve kamyon ralli takımı 
Team De Rooy’un sahibi Gerard de Rooy 
tarafından imzalandı. De Rooy, 2012 ve 
2016’da hem takım sahibi hem de sürücü 
olarak Dakar’ı kazanmıştı. 

Gerard de Rooy; “Dakar ve diğer 
ralliler, özellikle süspansiyon, akslar 
ve vites kutusu başta olmak üzere 
tüm mekanik bileşenleri gerçekten 
zorluyor. Sert yüzeylerde, şiddetli 
sarsıntılar tüm aktarma organlarına 
ve dolayısıyla ralli kamyonunun 
tamamında saatlerce devam ederek 
hasara neden oluyor. Gevşek kumlu 
arazide ise geleneksel debriyajla çalışan 
şanzımanlar, düşük hızlarda çekiş 
gücünü sınırlıyor. Bu nedenle ekibimiz, 
2018›de Allison tam otomatik şanzıman 
donanımını kullanmaya başladı. Allison 

şanzımanlarının ne kadar etkili ve 
dayanıklı olduğunu bilerek, elektrikli 
araca geçme planlarımızda Allison’ın 
desteğini alabilmek harika bir gelişme” 
şeklinde açıkladı. 

Dakar Rally’nin son yarışında, Allison 
şanzıman donanımlı araçlar, kamyon 
bölümünde ilk 10’u domine etmişti. Sjoerd 
Vos, açıklamasında; “Yeni teknolojileri 
geliştirmenin en iyi yollarından biri, zorlu 
koşullarda performans ve dayanıklılık 
sınırlarını zorlamak. Dünyada Dakar’dan 
daha zorlu bir motor sporları yarışması da 
yok” diye belirtti. 

Team de Rooy’un yeni Iveco elektrikli 
kamyonu, Allison’ın retarderli 4000 
Serisi™ tam otomatik şanzıman 
donanımına sahip olacak. Bu şanzıman, 
tüm Allison tam otomatik şanzımanlar 
gibi, bütün orta ve ağır hizmet tipi ticari 
araç motorları, yakıt türleri ve elektrikli 
motorlar için uygun. 4000 Serisi, inşaat 
araçları, çöp toplama kamyonları ve 
itfaiye araçları gibi uygulamalar için 
kolayca uyarlanabilen bir tahrik çözümü 
olarak ön plana çıkıyor. Bu özel şanzıman, 

halihazırda 2020’de üretimine başlanan 
dünyanın ilk hidrojen-elektrikli ağır 
hizmet kamyonu Hyundai XCIENT’te bir 
elektrik motoruyla entegre edilmiştir. 

Allison tam otomatik şanzımanların 
avantajlarından biri, kalkış anında torku 
artıran patentli tork konvertörü oluyor. Tork 
konvertörü, Team de Rooy’un elektrikli 
ralli kamyonunun menzili ve verimliliği 
optimize etmek için daha küçük, daha 
az güçlü bir tahrik motoru kullanmasını 
ve kum tepelerini tırmanırken daha iyi 
performans göstermesini sağlayacak. 
Diğer bir avantaj, konvertördeki hidrolik 
kavramanın sönümleme etkisidir. Bu etki, 
kamyonun elektrikli motorunun, aktarma 
organlarındaki burulma kuvvetleriyle 
ilişkili şok yüklemesinden korunmasına 
yardımcı oluyor. Allison tam otomatik 
şanzımanlarda, motor devrini ve tork 
seviyesini kesintisiz olarak optimize eden 
kendi kendine öğrenen algoritmalar 
sayesinde bir başka fayda daha sağlanıyor. 
Bu da elektrikli motorların verimliliğini 
en üst düzeye çıkarabilmeye ve enerji 
tüketimini en aza düşürebilmeye  
yardımcı oluyor. 
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Yeni elektrikli kamyonun geliştirilme 
aşamasında Team de Rooy, 2022 Dakar 
Rallisi’ne, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 
İzlanda ve Türkiye’de Allison Yetkili 
Distribütörü olan Drive Line Systems (DLS) 
tarafından desteklenecek olan Allison tam 
otomatik şanzıman donanımlı ve dizel 
motorlu Iveco kamyonlarla katılacak. 

Team De Rooy ayrıca, daha önce Gerard’ın 
babası Jan De Rooy tarafından kullanılan 
Klasik DAF kamyonları “dubbelkop” (Twin 
Head) kullanacak. Bu özel klasik kamyon 
da iki Allison tam otomatik şanzıman 
donanımlı iki güç ünitesine sahip.

Allison, ticari ve savunma araçları için 
orta ve ağır hizmet tipi tam otomatik 

şanzımanların en büyük küresel üreticisi 
olmasının yanı sıra, konvansiyonel, 
elektrikli hibrit ve tam elektrikli araç 
tahrik çözümlerinin lider tasarımcısı 
ve üreticisidir. Allison kısa süre önce 
eGen PowerTM serisi elektrikli akslarını 
kamyon ve otobüs pazarına sunarak 
EV sektöründeki varlığını genişletti. 
Bu e-Akslar, orta ve ağır hizmet 
kamyonlarında akslar, motor, şanzıman ve 
kardan mili dahil olmak üzere geleneksel 
güç aktarma organı bileşenlerinin 
yerini alan tamamen entegre elektrikli 
güç aktarma organlarıdır. e-Akslar, 
minimum modifikasyonlarla mevcut 
şasi konfigürasyonlarına uyarlanabilir ve 
bu kompakt konfigürasyon, daha uzun 
menzil sağlayacak pil paketleri için ekstra 
alan sağlar.

Allison Transmission Kıdemli OEM 
Müşteri Yöneticisi Edgar Lips ise;”1915’te 
kuruluşundan bu yana Allison’ın 
DNA’sında öncülük ve yenilikçilik var. 
Elektrifikasyon döneminde de bunun 
etkilerini görüyoruz. Otoyol ve arazide, 
hatta kum tepelerinde, aynı maksimum 
güvenilirlik, performans ve kullanım 
seviyelerini sağlayarak- örneğin 
geleneksel şanzımanlarımızı bir elektrik 
motoruyla birleştirerek- müşterilerimizin 
şu anda mevcut olan çözümlerden tam 
entegre elektrikli akslara geçişlerine 
yardımcı oluyoruz” dedi.

Gerard de Rooy
Sjoerd Vos
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Kaynak: OSD

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
üretim % 2, otomobil üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 8 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 
1 milyon 276 bin 140 adet, otomobil 
üretimi ise 782 bin 835 adet düzeyinde 
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre % 
3 azalarak 772 bin 722 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı 
ise % 8 oranında azaldı ve 561 bin 853 
adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Ara-
lık döneminde üretim % 11 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç grubunda % 
40 oranında, hafif ticari araç grubunda 
% 9 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Aralık 
dönemine göre ticari araç pazarı % 13, ha-
fif ticari araç pazarı % 8 ve ağır ticari araç 
pazarı % 51 arttı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre, toplam oto-
motiv ihracatı adet bazında % 2 oranında 
arttı, otomobil ihracatı ise % 5 oranında 
azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 937 
bin 5 adet, otomobil ihracatı ise 565 bin 
361 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önce-

ki yılın aynı dönemine göre, toplam oto-
motiv ihracatı Dolar bazında % 15, Euro 
bazında geçen yılın aynı dönemine göre 
% 12 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv 
ihracatı 29,9 Milyar $ olarak gerçekleşir-
ken, otomobil ihracatı % 0,4 azalarak 9,3 
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise % 3 azalarak 
7,9 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI   
ARALIK AYI SONUÇLARI
ÜRETİM
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre % 2 oranında 
azalarak toplam 1 milyon 276 bin 140 
adet taşıt aracı üretildi.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör 
üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 
331 bin 643 adet olarak gerçekleşti.
• 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-Aralık 
döneminde % 11 seviyesinde artarken, 
ürün grubu bazında üretim:
- Otobüste % 30
- Minibüste % 9 oranlarında azaldı,
- Midibüste % 9
- Kamyonette % 12
- Kamyonda % 66 oranında arttı.

• 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomo-
bil üretimi, 2020 yılına göre % 8 oranında 
azalarak 782 bin 835 adet düzeyinde ger-
çekleşti. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 
traktör üretimi % 46 oranında artarak 55 
bin 503 adet oldu.
Ocak-Aralık döneminde kapasite kullanım 
oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araçlar) % 64, kamyon grubunda % 
83, otobüs-midibüs grubunda % 31 ve 
traktörde % 74 olarak gerçekleşti. Ocak-A-
ralık döneminde Otomotiv Sanayiinin 
toplam kapasite kullanım oranı % 65 oldu.
PAZAR
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre % 
3 azalarak 772 bin 722 adet seviyesinde 
gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil 
satışları, 2020 yılı aynı dönemine göre % 8 
oranında azaldı ve 561 bin 853 adet oldu.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomo-
bil pazarında ithalatın payı % 60 olarak 
gerçekleşti.
- 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre toplam otomo-
bil satışları % 8, ithal otomobil satışları % 
7 ve yerli otomobil satışları % 9 oranların-
da azaldı.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ 
2021 YILI “OCAK ARALIK” DÖNEMİ 

SONUÇLARINI AÇIKLADI

10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
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Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı % 44 olarak gerçekleşti.
- 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları % 8, ithal hafif ticari araç % 32 
artarken, yerli hafif ticari araç satışları % 6 oranında azaldı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı % 51 artarak 35 bin 372 adet, kamyon 
pazarı % 56 oranında artarak 32 bin 665 adet, otobüs pazarı % 17 oranında artarak bin 124 adet düzeyinde ve midibüs pazarı % 13 
oranında artarak bin 493 adet düzeyinde gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

10 Yıllık Ortalamalara Göre 2020 Yılı Toplam Pazar (x1000)

• Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı 
Ocak-Aralık döneminde, ağır ticari araç 
pazarı % 0,2 oranında artarken, toplam 
pazar % 8, otomobil pazarı % 8 ve hafif 
ticari araç pazarı ise % 10 oranında azaldı.

İHRACAT
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 565 
bin 361 adedi otomobil olmak üzere, 
toplam üretimin % 73’ünü oluşturan 
937 bin 5 adet taşıt ihraç edildi. 2021 
yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen 

taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı aynı döne-
mine göre % 2 arttı.

• Bu dönemde otomobil ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 5 
azalırken, ticari araç ihracatı ise % 16 
oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 
yılına göre % 26 artarak 17 bin 38 adet 
olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verile-
rine göre, 2021 yılı Ocak-Aralık döne-
minde toplam otomotiv ihracatı, 2020 

yılına göre % 15 oranında arttı ve 29,9 
milyar $ oldu. Euro bazında ise % 12 
artarak 25,3 milyar € olarak gerçekleşti.

• Bu dönemde, dolar bazında ana sana-
yi ihracatı % 10 oranında artarken, yan 
sanayi ihracatı da % 25 oranında arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine 
göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde % 13 
pay ile ihracat sıralamasında 16.yılında 
da ilk sıradaki yerini korudu.
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Kış  lastiğinin  önemi

Soğuk hava koşulları ile +7°C ve altındaki hava sıcaklıkları 
için üretilen kış lastikleri, çekiş gücüne öncelik veren sırt 

desenleriyle tasarlanır. Peki neden hava sıcaklığı düştüğünde 
kış lastiklerine geçmeniz gerekir? Goodyear, önümüzdeki 

soğuk kış mevsiminde aracınızın en iyi ayak izini çıkarması 
için kış lastiklerinin beş temel faydasını sıralıyor.
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Daha fazla esneklik,    
daha fazla yol tutuş sağlar
Yaz lastiklerine oranla daha yumuşak 
hamurdan üretilmesi, kış lastiklerine 
daha fazla esneklik sağlar. Soğuk ve sert 
kış koşulları, lastik dişlerinin sertleşerek 
yol yüzeyine tutunmasının azalmasına 
yol açar. Kış lastiklerinin sıcaklıklar 
düştüğünde esneklik sağlamak üzere 
tasarlanmış olması nedeniyle, lastiğin 
daha büyük bir kısmı yola temas eder. 
Goodyear’ın Winter Grip Teknolojisi, 
düşük sıcaklıklarda kauçuğun daha 
esnek olmasını sağlayarak karlı ve buzlu 
zeminlerde daha iyi yol tutuşa olanak 
tanıyan yeni bir hamur bileşeni sunar.

Daha iyi çekiş gücü sağlayan  
özel kılcal kanallar
Lastik sırtında bulunan daha derin, 
daha belirgin ve farklı kılcal kanallar 
(sırtın enine açılmış ince yarıklar) karın 
yakalanmasını sağlar. Daha sonra kılcal 
kanallarda donan kar bir tür pençe veya 
krampon işlevi görerek, karlı zeminde 
yol tutuşu artırır. Bununla birlikte 
yumuşaklığını koruyan sırt deseni, buz 
üzerinde çekişi artırır. Böylece, dört 
çeker olmayan araçlar dahi yolu daha iyi 
kavrar.

Artırılmış kızaklama direnci
Goodyear UltraGrip 9+ ve UltraGrip 
Performance+ kış lastiklerinin özel 
hidrodinamik olukları, suyu lastik 
yüzeyinden hızla dışarı atar. Bu da lastik 
ve yol yüzeyi arasında su birikmesi 
nedeniyle lastiklerin yol tutuşu 
kaybetmesi anlamına gelen kızaklama 
riskini azaltır ve eriyen kar katmanıyla 
kaplı yollar gibi tehlikeli koşullarda 
çekişi artırır.

Daha kısa fren mesafesi 
teknolojisi
Goodyear’ın Snow Protect Teknolojisi, 
karla kaplı yollarda fren mesafesini 
azaltmak üzere tasarlanmıştır. Yeni 
UltraGrip Performance+ lastiklerde 
bulunan, Traction Protect Teknolojisi 
gibi çığır açan yeniliklerden bir diğeri 
de esnekliği artırılan gelişmiş reçine 
malzemesidir. Bu malzeme, frenleme 
kuvvetinin yol tutuşa daha iyi ve daha 
kolay dönüştürülmesini sağlayarak, ıslak 
ve kuru zeminde fren mesafesini, Auto 
Bild dergisinin yaptığı testlerdeki en 
yakın rakibine göre 1,5 metreye kadar 
kısaltır.

Yüksek dayanıklılık, uygun fiyat
Kış lastikleri, daha güvenli olmalarının 
yanında, sadece kış aylarında 
kullanıldıkları taktirde standart lastiklere 
kıyasla daha dayanıklıdır. Yüksek 
sırt esnekliği aşınmalara karşı daha 
fazla direnç sağlarken, aynı zamanda 
dayanıklılığı ve kilometre ömrünü artırır. 

Bu lastikler yalnızca hava sıcaklığının 
düşük olduğu zamanlarda (genellikle 
Kasım ile Mart arası) kullanıldığından, 
yaz lastiklerinin daha uzun süre 
kullanılabilmesini de sağlar. Sıcaklıklar 
tekrar yükselmeye başladığında yaz 
lastiklerine geçmeyi unutmayın. 

Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici 
Lastikleri Teknoloji Müdürü Laurent 
Colantonio, konu hakkında şunları söyledi: 
“Goodyear’ın UltraGrip kış lastiği ürün 
grubunun sağladığı temel faydalar ve 
benzersiz özellikler, istikrarlı ve gelişmiş bir 
performans sunarken, düşük sıcaklıklarda 
daha güvenli sürüş sağlar.“

(1) Auto Bild Sportscars (Almanya) – Sayı 
11, Kasım 2019 – Lastik boyutu: 255/35 R 
19 – Goodyear UltraGrip Performance+, 
Vredestein Wintrac Pro, Uniroyal MS plus 
77, Continental WinterContact TS 860 S, 
Hankook Winter i*cept evo2, Michelin 
Pilot Alpin PA4, Kumho WinterCraft WP71, 
Toyo Snowprox S954, Nexen Winguard 
Sport 2, Nokian WR A4, Nankang SV-2 
Winter Activa NK Snow. Islak zeminde, 
Goodyear lastikli test aracı saatte 100 
km’den 0 km hıza 45,7 metrede gelirken, 
en yakın rakibinden 1,5 metre daha kısa 
bir fren mesafesi ortaya koydu. Karlı 
zeminde ise UltraGrip Performance+, en 
yakın rakibinden 0,4 metre daha iyi bir 
performans göstererek 27,6 metre fren 
mesafesi elde etti.



70 RADÜS DERGİSİ   2022

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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Brisa’dan 
3 yeni 
elektrikli 
araç şarj 
istasyonu 
daha
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 
Enerjisa şirketlerinden Eşarj iş 
birliğiyle  mobilitenin geleceği 
olarak görülen elektrikli araçlar 
için Türkiye genelinde şarj 
istasyonu açmaya devam ediyor. 

Bugüne dek İstanbul, Bursa, Denizli, 
Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana 
illerindeki Brisa Otopratik mağazalarında 
ve bayi noktalarında hizmet veren 8 adet 
istasyonun ardından Mersin, Diyarbakır 
ve İstanbul Esenyurt’ta toplam 3 yeni 
istasyon daha hizmet vermeye başladı.  
Brisa, elektrikli araçların yaygınlaşmasında 
önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların 
sayısını 2021 yıl sonuna kadar 15’e, 
2022’de ise 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen 
gün artarken, başta şarj istasyonları 
olmak üzere bu araçlara uygun altyapıyı 
sağlamak kritik bir önem arz ediyor. 
Lastiğin ötesinde hizmetler sunma 
vizyonuyla faaliyet gösteren Brisa, 
hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik 
mağazalarında ve bayi noktalarında 
elektrikli şarj istasyonu hizmeti sunmak 
amacıyla 2018 yılında Enerjisa Eşarj ile iş 
birliği başlattı. 

İlk şarj istasyonunu İstanbul’da Beyoğlu 
Dolapdere’de bulunan Otopratik 
Arıcıoğlu ve Bursa’da bulunan Otopratik 
Grup Oto noktalarında açan Brisa, 
daha sonra 2021 yılı içerisinde İstanbul 
Seyrantepe’deki Birlas mağazası ile Denizli, 

Tekirdağ, Antalya, Adana ve Trabzon’daki 
Otopratik’lerde de e-şarj istasyonu açarak 
8 noktaya ulaştı. Yıl sona ermeden Brisa, 
‘Mersin ve Diyarbakır’daki Otopratik’ler 
ile İstanbul Esenyurt’taki yeni premium 
mağaza konseptli Tekin Kardeşler 
Performance Center’da olmak üzere 3 yeni 
istasyonu daha hizmete açtı. Böylece şarj 
istasyonu sayısı 11’e ulaştı. Lastik lideri, 
2021 yıl sonuna kadar 15, 2022 sonunda 
ise 35 istasyon ile hizmet vermeyi 
hedefliyor.

Mersin ve Diyarbakır Otopratik 
noktalarındaki yüksek hızlı istasyonlar 
orta sınıf bir elektrikli araçta yüzde 20 
ile yüzde 80 arası dolumu yarım saatte 
gerçekleştirebiliyor. İstanbul Esenyurt’daki 

hızlı şarj özellikli istasyonda ise araçlar 
bu değere 1 saatin biraz üstünde sürede 
ulaşılabiliyor.  İstasyonlar aynı anda iki 
araca hizmet verilebiliyor. 

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa 
CIO’su Tekin Gülşen, “Lastiğin ötesinde 
hizmetler sunma vizyonumuzun 
bir parçası olarak müşterilerimizin 
daima yanındayız. Daha önce keşif 
ve altyapı geliştirme çalışmalarını 
tamamladığımız Otopratik noktalarımızda 
veya bayilerimizde elektrikli araç şarj 
istasyonlarımızı hizmete açmaya devam 
ediyoruz. 11 noktaya ulaştık, ağımızı 
hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu 
vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.” dedi.
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KARADENİZ’İN İNCİSİ

Akçakoca

Düzce Akçakoca, binlerce yıl önceki 
çağlarda parlayan kayaları ve kumu 
nedeniyle parlayan kent anlamına gelen 
Dia Polis ismini almıştır. Daha o zamanlarda 
önemi anlaşılmış doğa harikası olan bu 
kent, zamanla farklı birçok kültüre ev 
sahipliği yaparak zenginliğine zenginlikler 
katmıştır. Parlayan kent Akçakoca’nın 
Türkiye’de turizmin başladığı ilk kentlerden 
biri olması ve 1950‘li yıllardan itibaren ülke 
turizminde önemli bir yere sahip olması 
bunun en iyi göstergesidir.

Ankara ve İstanbul’a yakınlığı ile 
bilinen Düzce Akçakoca, mavi bayraklı 
tertemiz denizi ve kumları ile yaz aylarında 
Türkiye’nin her yerinden ve çeşitli 
ülkelerden gelen konukları ağırlarken, 
diğer mevsimlerde de balık avına çıkan 
balıkçı ziyaretçilere kucak açmakta.

Mavi bayraklı plajında güneşlenebilir, 
denizde dilediğiniz gibi yüzebilirsiniz. 
Ceneviz kalesinde bulunan piknik ve 
mesire alanlarında gezebilir, piknik 
yapabilirsiniz. Bölgede tracking, rafting 
yapabileceğiniz gibi, av sporları da 
yapmanız mümkündür. Doğası ve denizi 
ile birçok alternatif sporu bünyesinde 
barındıran Akçakoca bölgesinde yerel 
yemeklerinde tadına bakarak farklı tatları 
deneyebilirsiniz.

Akçakoca Batı Karadeniz bölgesinde 
Düzce iline bağlı bir şehirdir. Karadeniz 
kıyı şeridinde 36 kilometre uzunluğunda 
geniş ve güzel bir kumsala sahiptir burası. 
İstanbul ve Ankara’ya yaklaşık 3 saat 
mesafede yer alan bölge, turistik bir yer 
haline gelmiştir. Bölgeye Zonguldak ve 
Bursa’dan çok fazla ziyaretçi gelmektedir. 
Ziyaretçi ve bölgede yaşayanların en 
çok ilgisini çeken kayın, kestane, meşe, 
ıhlamur, ağaçlarından oluşan bitki örtüsü 
sayesinde Çınar caddesi yoğun ilgi 
görmektedir. Aynı zamanda bölgenin 
şehre yakınlığı da çeşitli turistleri buraya 
çekmektedir.

Burası aslında şehirden uzak olmayan 
son derece hoş bir tatil bölgesi olarak 
bilinmektedir. Yaz aylarında iş yerlerinden 
izin alamayan bireyler evlerine birkaç saat 
mesafede bulunan Akçakoca’ya gelerek 
güneşlenebilir ve yazın tadını çıkartabilirler. 
Artık günümüzde iş yoğunluğundan tatile 
fırsat bulamayan bireyler için bu bölge 
gerçekten harika bir dinlenme alanı haline 
getirilmiştir. Tatil yapmak için evinizden 
çok da uzaklaşmanıza gerek yok…
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BİR AŞK İKİ HAYAT
Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Bergüzar Korel, 
Engin Akyürek, İpek Bilgin

Tür: Romantik, Dram
Ülke: Türkiye

Bir Aşk İki Hayat, basit bir konu hakkında yaptığı 
tercihlerle farklı yönlere savrulan bir adamın 

hikâyesini konu ediyor. Umut, kendi filmlerini 
çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. 

Moda’da köpeği ile birlikte yaşayan Umut’un hayatı, 
bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. 

Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir 
şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, 

hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur. Aşk ve 
hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru 
olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir 

mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar 
verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine 

neden olacak olaylar silsilesi başlar.

CAPTAİN MARVEL
Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck 

Oyuncular: Brie Larson, Gemma Chan, Jude Law, 
Mckenna Grace, Samuel L. Jackson
Tür: Aksiyon, Fantastik, Bilimkurgu

Film, Carol Danvers’ın Captain Marvel’a dönüşümünden 
değil, Carol Danvers’ın Captain Marvel olarak dünyaya 

düşüşünden ilerliyor. Süper güçlere sahip, güzel bir 
kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, gezegeni 

keşfettikçe kimi görüntüler hatırlamaya başlar. Geçmişte 
gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu 

hatırlamaya başlayan genç kadının güvenebileceği tek 
kişi ise SHIELD çalışanı Nick Fury’dir. Geçmişini keşfettikçe 

kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper 
kahraman, bir yandan da şekil değiştiren düşmanları 

Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü 
yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir 
rol oynamaktadır. İki ırkın Dünya gezegeni üzerindeki 

savaşında bir taraf seçmek zorunda kalan Carol, bir süper 
kahraman olmanın gerçek anlamını keşfedecektir...
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SEKİZİNCİ CENNET
Yazar: Kamuran Akdemir

Yayınevi: Ephesus Yayınları
“Hayatımın buhranlarla yoğrulduğu bir gün, değişti 

kaderimin nazik çizgisi. Kırılma noktasının ince damarına 
bastığımı bilmeden kendimi sokaklara attığım o gün, 

başıma gelecek ne varsa tesadüftü. Herkes bazen çekip 
gitmek isterdi. Ben de bunu yaptım. Aldım başımı kaçtım. 

Nereye mi? Daha önce hiç görmediğim bir şehrin adı 
sürpriz sokaklarına… Hiç tanımadığım ama bir yerlerde 
beni bekliyor dediğim adama… Ben kendimi ararken 

onu buldum! O günden sonra ben yok oldum.” Günlerini 
fotokopi gibi yaşamaktan bıkan Aden, bu sıradanlığa son 

verip, hayatına bir farklılık katma isteği ile düşmüştür yollara. 
Kendini sokaklara atıp başıboş bir avare gibi dolaşırken, 
aklındaki yaramaz düşünceler ona çılgınlık yapmanın iyi 

bir fikir olduğunu fısıldarlar. Adımlarının sonunda kendini 
bir tren istasyonunda bulur. Gişeye gelip ilk bilet alacak 
kişi nereye gidiyorsa oraya gitmeye karar verir. Ve bütün 

macera bu oyunla start alır. Bilmediği bir şehrin sokaklarında 
onu bekleyen eğlenceli, çılgın, enerjik olaylar ve maceralar 

gizlenmiştir. Ve belki de en büyük aşkı…

KÜÇÜK MUCİZELER DÜKKÂNI
Yazar: Debbie Macomber
Yayınevi: Epsilon Yayınevi

Seattle’daki küçük yün ve örgü dükkânı, sahibi Lydia Hoffman 
için yeni bir başlangıç hayalini ve kanser hastalığının 

geride kaldığı bir hayatı temsil etmektedir. Bir de tabii, 
aşk ihtimalinin her daim canlı olduğu bir hayatı… Lydia 

amatörlere örgü dersleri verir ve ilk ders “Bebek Battaniyesi 
Nasıl Örülür?” başlıklıdır. Derslere katılan üç kadın vardır. 
Jacqueline Donovan, biricik oğluyla evlenen gelinini asla 
onaylamamaktadır, ama kim bilir belki de ördüğü bebek 

battaniyesi aralarının düzelmesine yardımcı olacaktır… Carol 
Girard içinse, ördüğü bebek battaniyesi, çocuk sahibi olmak 
için son bir girişimde bulunan kocası ve kendisi için bir umut 
mesajı taşımaktadır. Sert görünümlü Alix Townsend’e gelince, 

o örgü örmeyi mahkemenin verdiği kamu hizmeti cezası 
kapsamında öğrenmek zorunda kalmıştır. Örgü gibi eski bir 

zanaatın bir araya getirdiği bu birbirinden oldukça farklı dört 
kadın, hem kendileri hem de birbirleri hakkında beklenmedik 

keşifler yapacaklardır. Beraberinde dostluk ve kabulü, 
kahkaha ve hayalleri getiren keşifler. Yalnızca kadınların 

paylaşabileceği keşifler…
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BULMACA
Sudoku
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SOLDAN SAĞA
1. Ege bölgesine özgü patlıcanla yapılan 

bir yemek
2. Uzakta olan, ıssız, köşe bucak
3. C vitamini eksikliği nedeniyle meydana 

gelen hastalık
4. Beşibirlik
5. Okuyarak, ders görerek bilgilenme
6. Eyvah, yazık anlamında bir sözcük
7. Yelkenli gemilerde güverte düzeyinde 

bordalardan taşınılarak yerleştirilen 
enli ağaç

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kaba bir kimseye yakışır biçimde
2. Birbiri ardınca meydana gelen gök 

gürlemesi
3. M. Barrie’nin, çocuk edebiyatı 

klasiklerinden biri olan eseri 
4. Uzakdoğu’da, bir binek hayvanının 

sırtındayken önceden belirlenmiş 
hedeflere ok atılarak yapılan etkinlik

5. Anber kokulu, iri daneli hint pirinci
6. Çok ağır bir çeşit tokmak
7. Kölelik kulluk
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Keki için:
4 yumurta, 1 tutam tuz
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı un, 1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:
3 su bardağı soğuk süt, Yarım su bardağı 

toz şeker, 200 ml krema

Karamel sos için:
5 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı 

yumuşak tereyağı, 1 paket krema

Yumurtaların sarısı ve beyazını ayırın. Yumurta aklarını 
tuz ile kar haline gelene kadar çırpın. Diğer bir kapta ise 
yumurta sarılarını toz şeker ile iyice çırpın. Un, zeytinyağı 
vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. 
Yumurta aklarını spatula yardımıyla unlu karışıma yavaş yavaş 
karıştırarak ekleyin. Karışımı yağlı kâğıt serili fırın tepsisine 
dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika 
pişirin. Şerbeti için gerekli olan tüm malzemeyi bir kâseye 
alıp süt iyice köpürünceye kadar çırpın. Buzdolabına alıp 
soğumaya bırakın. Karamel sosu için şekeri yapışmaz yüzeyli 
bir tavaya alın ve eriyene kadar pişirin. Tereyağı ve kremayı 
ilave edip hızlıca karıştırın. Kek ılıkken kürdan batırarak 
delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbeti tamamen 
çektiğinde karamel sosu dökün. Dilerseniz dondurma ile 
süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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PROFİMAK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 53. Cad. No: 15 Kahramankazan/ANKARA

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

YETKİLİ SERVİSLİKLERİMİZ
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